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Abstract  

 
The Swedish society has always been monolingual, but has for the past decades 

transformed into a multicultural and multilingual society. The aim of this study is to 

investigate if and in that case how preschool teachers work with language development 

in bilingual and multicultural preschools. The concept of linguistic and cultural 

diversity includes several different components, not least the social interactions that are 

of great importance to every individual's development, learning and participation in the 

world. By understanding the importance of language, language development and the 

role of mother tongue in second language acquisition, we look into various researches 

done concerning the effects of the preschool teachers’ opinions, methods used to 

language developmental primarily for children who are multilingual and how the 

physical environment is shaped to promote language in multicultural and multilingual 

preschools.  

 

The method used in this study is semi-structured interviews with preschool teacher 

working in multicultural or bilingual preschool settings. The questions concerns  

opinions on multilingualism, which methods are used to promote children´s second 

language acquisition and development, and also how the physical environment is 

shaped to influence children´s cultural and lingual backgrounds in the preschools. The 

results are analyzed through the socio-cultural perspective, the curriculum for preschool, 

language acquisition theories, language and second language development and prior 

research in the studies three areas, opinions, methods and the physical environment.  

 

Regarding the preschool teachers opinions about multilingualism the results shows that 

knowledge of the child’s mother tongue, culture and background is of importance when 

working with children from a multicultural and multilingual background. The preschool 

teachers express a need for further education and knowledge of multilingual children’s 

language acquisition and development. Furthermore the results shows that preschool 

teachers point out that literature conversations is the most common methods as well as 

TAKK (sign as a complement for communication). Concerning how the preschools 

physical environment is shaped the results shows that such is not the case. The 

children's different experiences often get little or no space in the preschools physical 

environment primarily in terms of creating an environment that is recognizable for 

children from a linguistic and cultural diverse background. The discussion about the 

results stresses the need of further research   and deeper knowledge among the 

preschool teachers concerning methods used and the importance of ensuring that the 

preschools physical environment reflects the children’s different cultures and languages. 
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1. Inledning 
 

Sverige har länge varit ett enspråkigt land vilket innebär att samhället är uppbyggt kring 

det svenska språket. Numera kan man höra olika språk talas i vardagen, exempelvis så 

har engelskan kommit att bli vanligt förekommande i det svenska samhället. Detta 

menar vi kan ha att göra med den ökade rörligheten som bland annat beror på 

utlandssemestrar, arbete i andra länder samt möjligheter till utlandsstudier. Vidare så ser 

vi en ökning av skolor och förskolor med inriktning på olika språk, exempelvis 

internationella engelska skolan (IES). 

 

Eftersom det svenska samhället är under ständig förändring där rörligheten över 

nationsgränserna har ökat så innebär det att den kulturella, språkliga och etniska 

mångfalden idag är ett faktum. Det svenska samhället har berikats med människor från 

jordens alla hörn och detta ska tas tillvara på då det innebär både möjligheter och 

resurser för samhället i stort. Flerspråkighet och kulturell mångfald bemöts många 

gånger med en viss osäkerhet då många har liten erfarenhet om andra kulturer och 

språk. Då det råder en viss osäkerhet i detta möte så förlorar vi den kunskapen och de 

erfarenheter den andre förfogar över.    

 

På senare tid har det rapporterats att det föreligger otillräckliga kunskaper i skolans 

kärnämnen och allt färre har behörighet till gymnasiet. De barn som bland annat berörs 

av detta är barn som är i behov av särskilt stöd samt barn som har svenska som 

andraspråk. Vi menar att förskolläraren har en viktig roll i detta då förskolan är för 

många barn det första mötet med det svenska språket. Förskolan blir en öppen 

mötesplats där alla individer är lika viktiga och har samma möjligheter att utvecklas 

samt samma möjligheter att påverka sin omgivning.  

  

Läroplanen för förskolan menar att förskolans värdegrund bland annat innefattar att: 

”Den växande rörligheten över nationsgränserna skapar en kulturell mångfald i 

förskolan, som ger barnen möjligheter att grundlägga respekt och aktning för varje 

människa oavsett bakgrund” (Utbildningsdepartementet 2010, s.4). Med detta anser vi 

att om förskolan ska kunna överföra dessa värden så är det av största vikt att 

tillsammans bygga upp en tillit, trygghet och ett språk där vi tillsammans kan skapa 

detta. I en kunskapsöversikt framtagen av Myndigheten för Skolutveckling (2003)  

berörs bland annat språk, språkutveckling och kommunikation. I denna 

kunskapsöversikt framhålls det att: ”Förskolans och skolans läroplaner betonar att språk, 

lärande och identitetsutveckling utgör en helhet som inte går att särskilja på något enkelt 

sätt. Det är väsentligt att olika språk- och kunskapsformer, och olika sätt att lära, 

balanseras och bildar en helhet” (s.13). 

Med detta i åtanke vill vi undersöka flerspråkiga barns möjlighet att utveckla sina språk 

i förskolan. Det vi har för avsikt att göra är att se närmare på vilka uppfattningar som 

råder hos förskollärarna gällande flerspråkighet och om och i sådana fall vilka metoder 

som används i förskolan för språkutvecklingen. Vidare skall vi även undersöka hur den 

fysiska miljön på förskolan kan utformas för att främja språkutvecklingen. Genom 

undersökningens gång kommer vi att stödja oss på förskolans styrdokument Läroplanen 

för förskolan eftersom det är detta dokument som styr arbetet i förskolan. 
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2. Syfte 
 

Syftet med studien är att undersöka om och i sådana fall hur förskollärare arbetar med 

flerspråkiga barns språkutveckling.  

 

Utifrån detta syfte formuleras följande frågor:  

 

- Vilka uppfattningar råder i förskolan gällande flerspråkighet? 

- Arbetar förskolor med specifika metoder för språkutvecklingen hos barn med 

flera språk? 

- Hur kan den fysiska miljön i förskolan utformas för att vara språkutvecklande 

för flerspråkiga barn?  

 

3. Teoretiskt förhållningssätt 
 

Vi avser att i detta avsnitt belysa det sociokulturella perspektivet och dess innebörd i 

förskolans verksamhet. Vi menar att detta perspektiv har betydelse för våra 

undersökningsområden. 

 

Läroplanen för förskolan är det styrdokument som ska prägla hela verksamheten i 

förskolan. Läroplanen berör alla barn som vistas i förskolan och den framhåller bland 

annat språklig och kulturell mångfald som del i förskolans verksamhet. Begreppet 

språklig och kulturell mångfald innehåller flera olika komponenter inte minst det sociala 

samspel som är av stor vikt för varje individs utveckling, lärande och delaktighet i 

världen. Vi menar att vid en djupare anblick i förskolans styrdokument och 

verksamhetens innehåll så präglas de av det sociokulturella perspektivet. 

  

Vygotskijs teori om det sociokulturella perspektivet innebär bland annat att kultur inte 

är något bestående utan kultur är något som ständigt skapas och omskapas i olika tider 

och sammanhang. Det sociokulturella perspektivet fokuserar på interaktionen mellan 

omgivning och individ samt påverkan av de kulturella och sociala aspekterna för 

utveckling och lärande. Det sociokulturella perspektivet beskrivs av bland annat Nasir 

& Hand (2006), Lantolf & Thorne (2006) , Chen, Masur & McNamee (2011) och Skans 

(2011). Vygotskij (1999) betonar och framhåller socialisationsprocessen som en 

väsentlig del av barnets utveckling. I socialisationsprocessen är vi beroende av de 

kulturella sammanhangen vi befinner oss i eftersom det är med hjälp av interaktion med 

andra som utbyte av kunskaper och erfarenheter sker. Vygotskij betonar även 

kommunikationens roll i språkutvecklingen hos barn. Språket ses som ett viktigt 

verktyg vad gäller kommunikationen mellan människor. Oberoende av om man ser 

lärande ur ett individuellt perspektiv eller ett kollektivt perspektiv så är det samspelet 

mellan människor som skapar möjlighet för lärande och utveckling. Det sociokulturella 

perspektivet vilar på tanken om att kulturen och det sociala sammanhanget människor 

befinner sig i är vad som skapar individen, alltså jag skapas tillsammans med andra. 

Andras bemötande vägleder mig till att utvecklas till en social varelse. ”Det är i den 

vardagliga interaktionen som vi skaffar oss de komplexa sociokulturella färdigheter 

som behövs för att leva tillsammans med andra (Säljö, 2000).” (Skans 2011, s.20).  
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Betoningen i det sociokulturella perspektivet är att samspelet mellan människor, de 

kulturella och sociala kontexterna är grunden och drivkraft för utveckling och lärande. 

Läroplanen för förskolan framhåller att: ”förskolan är en social och kulturell 

mötesplats” (Utbildningsdepartementet 2010, s.6). Vidare poängterar Läroplanen att 

förskolan ska stimulera barns egen identitetsutveckling och få stöd i sin sociala tillväxt 

samt att förskolläraren ska arbeta för att utmana och stimulera barnet i sin språk- och 

kommunikationsutveckling. Med det i bakgrunden menar vi att Läroplanen för 

förskoaln och Vygotskijs sociokulturella perspektiv har många likheter i synen på 

lärande och utveckling hos barn.  

 

Samspelet mellan människor sker dagligen i samhället inte minst inom 

förskoleverksamheten både mellan barn och barn och vuxen barn. Det sociokulturella 

perspektivet ser på språket som ett verktyg i kommunikation och kommunikationen sker 

i samspel mellan individer. Därför spelar detta perspektiv en viktig roll då våra 

undersökningsområden berör samspel, kommunikation, språk samt de sociala och 

kulturella faktorernas påverkan i lärande och utveckling hos barn.     

 

4. Språk och språkutveckling   
 

I detta avsnitt behandlas två begrepp som är centrala för undersökningen. Genom att 

först belysa innebörden av begreppen språk och språkutveckling kan vi sedan gå vidare 

till andraspråksutveckling och modersmålets roll i barns språkutveckling.  Förståelsen 

för dessa begrepp är av stor vikt då syftet med undersökningen berör språkutvecklingen 

hos flerspråkiga barn.   

 

4.1 Vad kan språk innefatta? 
 

Sandvik och Spurkland arbetar med förskollärarbildningen vid högskolan i Oslo och 

beskriver ett projekt som gjorts tillsammans med stadsdelen Bjerke i Oslo. Projektets 

syfte var att utforma redskap som kan användas i förskolan för språkutveckling på 

norska och modersmålet, främst för minoritetsspråkiga barn. Sandvik & Spurkland 

(2011) menar att språket är det som fastställer oss till människor och att det är genom 

språket vi tillägnar oss våra erfarenheter.  Vidare beskriver författarna språklig 

kompetens och menar att det innefattar en mängd olika delar, de har valt att göra en 

grovindelning med två överrubriker: organisatoriska och pragmatiska färdigheter. 

Organisatoriska färdigheter innefattar grad av behärskning på språksystemet, dess 

systemkompetens och även förmågan till grammatik, ord och uttal. Pragmatiska 

färdigheter innebär förmågan att anpassa språket efter ett specifikt syfte i en specifik 

situation. Då ett barn besitter kommunikativ kompetens innebär det att barnet har 

samtalskompetens, behärskar att variera språket beroende på syfte, situation och 

sammanhang.  

 

Arnqvist (1993) anser att språkets primära roll är att förmedla budskap. Vi använder 

språket för att förmedla våra behov, känslor och attityder till omvärlden. Det är med 

språkets hjälp som vi kan skapa ord, meningar och sammanhängande meddelanden 

(a.a.). Ladberg (1996) anser att språk är liv och bron mellan människor. Människan 

behöver språket för att kunna möta varandra och för att förstå varandra samt bli 
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förstådda. Ladberg (1996) framhåller att: ”Kommunikation är själva kärnan i 

språket”(s.12) samt att språk först och främst innebär kommunikation.  

 

Svensson (2009) hävdar att språkutvecklingen är ett komplext område som innefattar en 

mängd olika faktorer. Hon menar att språket till största del äger en social funktion men 

har även en stor betydelse för den kognitiva förmågan. Läroplanen för förskolan, Bjar & 

Liberg (2003), Svensson (2009) & Ladberg (2003) benämner alla språket som en del i 

barnets identitetsutveckling. Genom språket kan vi skapa en samhörighet och en 

gemenskap i många olika situationer och kontexter vi befinner oss i. Språket är en 

väsentlig del i inhämtandet av kunskaper, i mötet med andra människor i en mängd 

olika situationer sker såväl inlärning som utlärning av information. 

 

Svensson (2009) påpekar att språk inte bara innefattar det verbala och skriftspråket utan 

språk består även av exempelvis kroppsspråk, piktogram, teckenspråk samt punktskrift 

för synskadade. Allwood (1995) belyser språkets uppbyggnad. Han pekar på att 

människan kommunicerar med hjälp av bland annat talorganen, benen, 

ansiktsmusklerna, överkroppen, armarna, händerna och huvudet. Kroppsspråk och 

kroppskommunikation är de ord som nyttjas för att benämna övriga kroppsrörelser som 

människan använder för att kommunicera med varandra.  

 

Svensson (2009) framhåller att språket innefattar många delar där grunden är ord, 

språkljud och längre fraser.  För barn som ska invigas i skriftspråket är det av vikt att de 

själva är medvetna om språkets form. Allwood (1995) belyser talspråkets uppbyggnad 

och påpekar att det består av bland annat prosodin (språkets ljudegenskaper), fonem 

(språkljud), morfem (ordförrådet), grammatik samt samtal. Svensson (2009) tillskriver 

språkets beståndsdelar såsom fonologi (språkljud), morfologi (ordets inre struktur) och 

syntax (ordföljden). Föhrer (2007) belyser talspråkets struktur och uppbyggnad och 

menar att det inom språkvetenskapen finns en uppdelning i nivåer. Författaren 

benämner dessa som den fonologiska, den semantiska, den morfologiska, den 

syntaktiska och den pragmatiska nivån. De olika författarna benämner språkets delar på 

olika sätt dock så symboliserar de olika benämningarna i stort sätt samma sak. 

 

 

4.2 Språkutveckling  
 

Enligt Föhrer (2007)  börjar den tidiga språkutvecklingen redan i mammas mage och 

barnet kan strax efter födseln skilja sin mors röst från andra kvinnliga röster. Vidare 

skriver författaren att barns tidiga joller som framträder vid tre till fyra månaders ålder 

är en förutsättning för talet och att: ”Joller är en koppling mellan artikulation och 

auditiv uppfattning” (s.3). Föhrer (2007) framhåller att joller är en del av barns tidiga 

språkliga och kommunikativa utvecklingen samt att joller ter sig lika för alla barn 

oberoende vilket språk som talas i omgivningen eller om barnet har någon nedsatt 

språkfunktion.  

 

Håkansson (1998) menar att efter det första jollerstadiet så tar barnet nästa steg in i ett 

så kallat stavelsejoller, exempelvis dadada eller bababa. Det är dock här skillnaderna 

börjar märkas då exempelvis de barn som är döva inte kommer till detta stadium i 

språkutvecklingen. Vidare så påpekar författaren att ett framträdande drag i barns 
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språkutveckling är: ”att stavelsestrukturen består av varannan konsonant och varannan 

vokal” (a.a. s.21). Föhrer (2007) beskriver hur barn lär sig koppla samman ord och 

begrepp och vid cirka ett års ålder framträder deras första uttalande ord de förstår dock 

många fler. Från denna tidpunkt och fram är det främst verb och substantiv som 

dominerar i barns tal emellertid så framträder andra ordklasser allt eftersom barnet 

tillägnar sig ett allt rikare ordförråd. Vid cirka två års ålder har barnet börjat yttra 

tvåordsyttranden och vid cirka tre och ett halvt års ålder har barnet utökat sitt ordförråd 

till omkring 1000 ord (a.a.).      

 

Bjar & Liberg (2003) hänvisar till dagens kulturellt heterogena samhälle och menar att 

barns och ungdomars förutsättningar för språkutveckling ser olika ut delvis beroende på 

kulturella och sociala miljöer. Författarna poängterar att förskolan och skolans roll i 

detta är att möta dessa olika grupper av individer med förutsättningar: ”att på bästa sätt 

stödja deras språk-, tanke- och kunskapsutveckling, är central för ett samhälles 

utveckling.” (s.17). Förskolan och skolan bör som Läroplanen för förskolan framhåller 

ge barn inflytande över verksamheten, då deras sociala utveckling delvis sker vid eget 

ansvarstagande och vidare till förförståelsen för begreppet demokrati.  

 

Sandvik & Spurkland (2011) utgår ifrån ett sociokulturellt perspektiv om barns 

språkutveckling. De menar att ur ett sociokulturellt perspektiv på utveckling och lärande 

måste det tas hänsyn till historiska, kulturella, psykologiska, individuella samt de 

interaktionella och de sociala sidornas mänskliga aktiviteter. Med detta som bakgrund 

menar författarna att barn tillägnar sig kunskaper i sociala sammankomster både med 

och av andra individer. ”Språket är ett redskap för tänkande och handling som 

utvecklas i social gemenskap för att därefter bearbetas av individen” (a.a. s.38). 

Sandvik & Spurkland (2011) poängterar att barnspråkforskare genom tiderna försökt 

finna gemensamma komponenter i barns användning av språket vilket resulterat i flera 

olika uppsättningar av språkfunktioner eller språkhandlingar. Fram till idag har 

forskarna inte hittat någon gemensam uppsättning utan många sitter på sina egna listor 

eller uppsättningar.  

 

Piagets (1896-1980) kognitiva inlärnings teori, Vygotskijs (1896-1934)  sociokulturella 

perspektiv och Chomsky (1928-) är tre framträdande och inflytelse rika teoretiker inom 

området för språkutveckling. Enligt Svensson (2009) är Piaget och Vygotskij är överens 

om att: ”individens utveckling är utgångspunkten för utveckling” (s.30). Emellertid 

lägger Vygotskij betoning på att barnets mentala utveckling är beroende av den sociala 

och kulturella kontexten medan Piaget betonar att individen på egen hand söker 

kunskap i sin kontext.  Chomsky kopplas till den nativistiska teorin som hävdar att 

språkutvecklingen hos barnet sker per automatik. Nativisterna åsyftar till att individens 

hjärna är förprogrammerad för att behärska talet. Chomsky hävdar enligt Svensson 

(2009) att: ” den allmänna grammatiska förmåga som barn föds med gör det möjligt för 

dem att strukturerar det språkflöde som strömmar emot dem” (s.11).  

 

Noormohamadi (2008) stödjer sig bland annat på Piaget och Vygotskijs teorier vad 

gäller modersmålets betydelse för intellektuell utveckling hos barn. Författaren påpekar 

att: “Discussion of the relationship between cognition and the child’s emerging use of 

language generally refers to Piaget and Vygotsky” (s.27). Håkansson (1998), 

Svensson(2009), Noormohamadi (2008) och Hwang & Nilsson (2003) beskriver Piagets 

kognitiva inlärningsteori som att barnet under sin utveckling genomgår fyra olika 

stadier; den sensomotoriska 0-2år, preoperationella 2-6år, konkreta operationernas 7-
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11år samt de formella operationernas stadium 12- år . Fokus ligger på uppbyggnaden av 

människans tankeprocesser, hur dessa utvecklas och påverkar förståelsen samt 

uppfattningen av omvärlden. Vidare så påverkas individens beteende baserat på alla 

dessa ovannämnda komponenter. När barnet går från ett stadium till ett annat så byggs 

det nya kunskaper och erfarenheter på eller mot det redan inlärda. Detta kallar Piaget för 

mental jämvikt vilket han menar kan ske på två olika sätt antingen genom 

ackommodation eller assimilation. Ackommodation innebär att individen har förmågan 

att anpassa gammal kunskap och erfarenheter när den ställs inför ny. Assimilation är när 

individen kan ta till sig ny kunskap och erfarenheter utan krav på att förgående behöver 

förändras.  

 

Den språkliga utvecklingen är beroende av den kognitiva utvecklingen då det är i den 

kognitiva utveckling som barnet samlar sina erfarenheter. Språket ses som en spegling 

av tänkandet där tänkandet kommer främst. En av grunderna i Piagets teori är att 

förvärvad kunskap ses som ett resultat av aktiviteter. Exempelvis så måste det lilla 

barnet först förstå begreppen för att sedan lära sig de ord som betecknar begreppen. 

Piaget hävdar att det är under den tidiga barndomen som förmågan till symboliskt 

tänkande grundläggs. Innan barnet utvecklar det verbala språket måste de genomgå en 

sensomotorisk period där de tränar sina sinnen genom att manipulera föremål samt möta 

och tolka sinnesintryck från omvärlden. Det symboliska tänkandet stödjer också barnet i 

att minnas känslan av en upplevelse där tanke och känsla förstärker minnet. Vidare så 

behöver barnet också stöd av vuxna för att tolka, hantera samt sätta symboler i 

sammanhang så att de blir begripliga för barnet. Vuxna kan exempelvis stödja barnet i 

detta genom att arbeta med litteratur samt ha samtal kring den. Detta medför att barnet 

utmanas att tänka och träna sin språkliga förmåga.  

 

Piagets teori och Vygotskijs teori har vissa likheter som att språk och kognitivt tänkande 

är sammanlänkade emellertid så betonar Vygotskij att en fullständig kognitiv utveckling 

är beroende av den sociala och kulturella omgivningen. Vygotskij betonar även den 

sociala kontextens betydelse för barnets utveckling där samspelet mellan lärare, familj, 

syskon och barnet är viktigt. Språket är enligt Vygotskij ett psykologiskt verktyg som 

barnet använder sig av för att lära sig hantera och tolka olika problem samt sin 

omgivning. Vidare så hävdar Vygotskij att den kognitiva utvecklingen påverkas av 

språk och kultur. Den proximala utvecklingszonen (ZPD) är ett begrepp myntat av 

Vygotskij vilket innebär: ”avståndet mellan barnets egen språkliga nivå och den nivå 

som är närmast över” (Håkansson 1998, s.17). Utvecklingens potentialen hos barn 

ligger enligt Håkansson (1998) inom denna zon. Vygotskij belyser faktorer som 

påverkar barnets intellekt som exempelvis en stimulerande miljö som är utmanande för 

barnet. Wedin (2011) ger en tolkning i sin artikel om det Vygotskij menar är viktigt för 

språkutvecklingen. Författaren påpekar: ” betydelsen av begripligt språkligt inflöde 

(input)” (s.95) vilket sker inom ZPD. Vidare menar Wedin (2011) att det av stor vikt för 

språkutveckling att erfarna, kunniga vuxna ger barnet stöttning i det språkliga inflödet 

vilket resulterar i ett rikare språkligt utflöde från barnet.  

 

Enligt Chomsky har människan har en medfödd grammatisk komponent som styr 

språkutvecklingen. Chomsky har myntat begreppet universell grammatik (UG) vilket 

innehåller en modell som kallas principer - och parametrarmodellen. Denna modell 

åsyftar att alla människospråk innehåller vissa medfödda grammatiska principer. De 

varianter som finns i just de språk som barnet hör är det som kallas språkliga 

parametrar. Det är via den medfödda UG som barnet får möjlighet att systematisera 
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språket i deras omgivning. Chomsky menar att miljön i viss mån påverkar 

språkutvecklingen dock enbart genom en katalyserande och passiv roll. Vidare så ses 

språkutveckling som en form av kognitiv utveckling samt att språket är ett biologiskt 

system. Chomsky hävdar att om man tittar tillräckligt djupt är alla språk i grund och 

botten kombinerad på samma sätt vilket också är fallet när man ser till det biologiska 

systemets uppbyggnad. Det som intresserade Chomsky var hur språket växer fram och 

inte den pedagogiska aspekten vid språkutvecklingen. Fokus ligger på den fonologiska 

och syntaktiska utvecklingen.  

 

 

4.3 Sammanfattning   

Språk innefattar en mängd olika komponenter, förutom det verbala språket så består 

språk även av bland annat kroppsspråk, teckenspråk och piktogram. Språkutvecklingen 

börjar redan i mammas mage och fortsätter sedan med det tidiga jollret som är likadant 

för alla barn oberoende av vilket språk som talas i omgivningen. Det är genom språket 

som vi tillägnar oss och delger varandra erfarenheter och kunskaper. I språket förmedlar 

vi inte bara känslor, behov och attityder till omvärlden utan vi får också en förståelse 

människor emellan. Språket är till största del en socialfunktion dock så är språk också 

kommunikation.   

 

Den kognitiva förmågan och identitetsutvecklingen är också starkt förknippat med 

språket. Piaget, Vygotskij och Chomsky ser på språkutveckling utifrån olika 

infallsvinklar dock så betonar dem alla att språk och den kognitiva utvecklingen är 

sammanlänkande. Å ena sidan menar Chomsky att språket har en medfödd grammatisk 

struktur som styr språkutvecklingen. Å andra sidan menar Vygotskij att en fullständig 

kognitiv utveckling är beroende av den sociala kulturella omgivningen medan Piaget 

anser att språket varken är inlärt eller något medfött utan är ett resultat av barnets 

aktiviteter och kognitiva utveckling.   

 

Det som framkommer är att barns förutsättningar för språk och språkutveckling ser 

olika ut beroende på de kulturella och sociala kontexter de befinner sig i. Det är i 

modersmålet som barnet lära sig språkets grund så som grammatik och ordförråd men 

också sker genom språket en identitetsutveckling. Språket bär också de sociala och 

kulturella koderna som finns i omgivningen. Ur ett sociokulturellt perspektiv på lärande 

och utveckling bör hänsyn tas till kulturella, psykologiska, historiska, individuella och 

det interaktionella samt de sociala sidornas mänskliga aktiviteter.  Därmed blir det 

viktigt att med detta som bakgrund och vad gäller flerspråkiga barns språkutveckling 

söka sig en bild av hur andraspråksutveckling kan ske samt modersmålets betydelse för 

språkutvecklingen. 

 

5. Andraspråksutveckling och Modersmål 
 

I detta avsnitt belyses begreppen andraspråksutveckling och modersmål då dessa har en 

central roll i flerspråkiga barns språkutveckling. Avsnittet avser att skapa en bild av 

olika teoretiska synsätt som finns om andraspråksutveckling och modersmål.  
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5.1 Andraspråksutveckling 

 
Sigurd och Håkansson (2007) belyser lingvistikens olika områden och forskningsfält 

och framhåller att det finns ett stort antal teorier om hur språkinlärningen går till. Det 

som är gemensamt för alla dessa teorier är att de behandlar samspelet mellan arv och 

miljö. Emellertid  råder det en skillnad mellan teoriena  gällande vad som ses som 

viktigaste av dessa två samt vilka aspekter av språket som fokuseras. När det gäller 

andraspråksinlärning hävdar författarna att det finns en skillnad när barnet lär sig flera 

språk på samma gång eller om inlärning på ett nytt språk påbörjas när barnet redan har 

utvecklat sitt förstaspråk. Barn som växer upp med flera språk i hemmet får flera språk 

som förstaspråk och språken utvecklas i princip som hos de barn som är enspråkiga. 

Vidare så framhåller Sigurd & Håkansson (2007) att förstaspråksinlärning och 

andraspråksinlärning skiljer sig åt på flera sätt. Exampelvis så ser språkutvecklingen 

annorlunda ut  då det lilla barnet lär sig sitt modersmål eftersom det är där barnet  

utvecklas kognitivt detta gäller inte för andraspråksinläraren. Den sistnämda har redan 

ett språk och redan i det språket uppnått en viss mognadsnivå.  

 

Hyltenstam (2004) belyser  begreppen; simultan tvåspråkighet och succesiv 

tvåspråkighet. Det förstnämnda begreppet är i enlighet med det Sigurd & Håkansson 

(2007) menar om att det finns barn som lär sig sina båda språk samtidigt. Succesivt 

tvåspråkighet innebär det språk barnet lärt sig senare efter det att ett annat språk blivitt 

någorlunda väl etablerat. Hyltenstam (2007) påpekar också att andra faktorer spelar in i 

andraspråks utvecklingen och menar att det är: ”beroende på hur intensiv kontakten med 

talare av respektive språk varit och vid vilken ålder eleven kommit i kontakt med sina 

språk utvecklas olika behärskningsprofiler för språken” (s.47). Vidare så belyser 

Andersson & Nauclér (1987) ett forskningsprojekt där syftet var att undersöka 

minoritetsbarns andraspråkstillägnande. I detta ger författarna stöd för att det finns en 

skillnad mellan simultan och succesiv språkinlärning.   

  

Enligt Hyltenstam (2007) följer språkutvecklig hos barn ett visst normalförlopp utan 

hänsyn till vilket språk det gäller. Det är under de första levnadsåren som huvudelen av 

språket lärs in. Hyltenstam (2007) hävdar att uttalet på modersmålet redan vid 3-4- 

årsåldern mer eller mindre är inlärt även om det för en del barn är först i samband med 

skolstart som vissa ljud och ljuddistiktioner behärskas väl. Vid 4-5- årsåldern behärskar 

barnet det mesta av språkets gramtiska struktur och har lärt sig en stor del av det 

centrala ordförrådet.  Före 7-årsåldern tillägnar sig barnet textstrukturen, vilket innbeär 

hur man för fram information som ska förmedlas.  

 

Vid skolstarten behärskar barnet ca. 8000- 10 000 ord som består av ordförrådet som 

används i hemmet samt vanliga ord i barnets liv i övrigt. Mer till så tillägnar sig barnet 

även de grundläggande reglerna för samtalsstruktur under förskoleåldern. Författaren 

anser att man kan tala om att barn i denna ålder behärskar det författaren kallar språkets 

bas. Emellertid så anmärker författaren att även om det kan finnas  en tämligen stor 

variation i hur snabbt vissa barn genomgår detta förlopp så kan man vid inlärning av ett 

majoritetsspråk utpeka vissa åldrar när barn brukar passera ett antal milstolpar i sin 

språkutveckling. Hyltenstam (2007) hävdar att språkets basdel utvecklas normalt som i 

ett majoritetsspråk om barnet får tillräckligt intensiv och nyanserad stimulans i språket.   
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Abrahamsson (2004) hävdar att grunden för att lära sig svenska som andraspråk är att 

dels lära sig de olika fonemkategorierna och deras specifika artikulation. Dels att 

komma underfund med vilka allofoner som hör till varje fonem samt hur reglerna för 

hur dess distribution ser ut. Philipsson (2004) menar att lära sig ett nytt språk innebär 

bland annat att man tillägnar sig språkets böjningssystem och ordföljd, det som 

traditionellt kallas för grammatik. Utöver att tillägna sig det nya språkets uttal, 

ordförråd, diskurs och pragmatik så ska andraspråks inläraren också lära sig att använda 

en stor uppsättning morfologiska och syntaktiska strukturer (a.a). 

 

Mattsson & Håkansson (2010) presenterar en modell för nivåbedömning i svenska som 

andraspråk förankrad i processbarhetsteorin. Författarna påvisar att processbarhetsteorin 

utvecklades i syfte att  beskriva såväl som förklara fenoment utvecklingsstadier. Toerin 

har enligt författarna sin utgångspunkt i Zisa-projektet som pågick under 1970-talet. Ett 

projekt som enligt författarna bidrog till att identifiera utvecklingsstadier för tyskans 

ordföljdsregler. Författarna hävdar att detta projekt har gett stor genomslagskraft inom 

andraspråksforskningen där även svenskan har kartlagts utifrån utvecklingsstadier. 

Manfred Pienemann var en av de som ledde Zisa-projektet och senare den som 

utarbetatde processbarhetsteorin vars syfte är beskriva och förklara de inlärningsgångar 

som identifierats bland annat i Zisa-projektet. I processbarhetsteorin så anser man att 

stadierna successivt kräver en högre processningskapacitet (Matsson & Håkansson 

2010, Håkansson 2004).  

 

Språkutvecklingsprocessen bygger på fem stadier; det första stadiet är ord som inte bär 

någon grammatisk information och inte heller har något samband med ordföljdregler. 

Nästa steg läggs grammatik på orden och de börjar böjas till exempelvis genus för 

substantiv samt enkla tempus för verb. Processen av frasen i sin helhet uppstår i det 

tredje stadiet och i fjärde stadiet är statsproceduren där grammatisk information förs 

över frasgränserna men stannar inom satsen. Sista stadiet börjar inläraren kunna hantera 

olikheter i huvudsats och biasats, exempelvis negationens placering (Matsson & 

Håkansson 2010, Norrby & Håkansson 2010).  

 

Norrby & Håkansson (2010) undersöker miljöns påverkan på andraspråksinlärning i 

svenska och där den grammatiska utvecklingen analyseras inom ramen för 

processbarhetsteorin. Författarna påpekar att processbarhetsteorin förutsätter 

grammatisk utveckling som en intern kognitiv process och påverkas inte av yttre 

faktorer. Därmed bör det inte finnas några skillander mellan första och 

andraspråksinlärarens grammatiska utveckling. Data samlades in över 1års tid från 

studenter som studerade svenska som andraspråk i Malmö och i Melbourne, Australien. 

De tre områden som underöktes var grammatik, pragamatik och lexikon. Resultaten 

visar att grammatiken utvecklats på liknande sätt i de två grupperna medan det fanns 

skillnader mellan grupperna vad gäller pragmatik och lexikon. Norrby & Håkansson 

(2010) hävdar att denna variation kan förklaras med att det fanns skillnader vad gäller 

exponeringen av målspråket (Svenska).  

 

Enligt Chomskys teori UG (Universell Grammatik) är grammatik något medfött. 

Crian,Goro & Thornton (2006) menar  med utgångspunkten i UG teorin att barn föds 

med en uppsättning universella språkliga principer och en uppsättning parametrar som 

tar hänsyn till variation mellan språken. Dessa medfödda språkliga parametrar definierar 

en yta av möjliga mänskliga språk, ett utrymme barnet utforskar påverkad av sin 

omgivningen. När barnet stabiliserar sig grammatiskt har den en likvärdig grammatik 
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som den hos de vuxna i barnets språkliga gemenskap. Författarna menar att om detta 

stämmer så är det om inte annat en idealisering att språkinlärning är en process av 

språkförändring.  

 

Enligt Bavali & Firroz (2008) kan Chomkys teori tolkas som att  grammatiken i ett 

språk är en redovisning av de grammatiska kompetens (snarare än prestanda) av den 

infödda talare av dess språk. Författarna ger sin tolkning av Chomskys teori och menar 

att grammatisk kompetens kan definieras som modersmålets ”tysta kunskap” om 

grammatiken i sitt språk. Språkinlärningen involverar ett antal språkspecifika varianter 

som barnet måste lära sig som en del av uppgiften att lära sig sitt modersmål. 

Språkinlärningen är inte bara lexikal inlärning utan även ett visst strukturellt lärande 

ingår. Variationerna i grammatik kallas parametrar. Därav följer att vissa aspekter av 

den grammtiska strukturen i språket bestäms av medfödda grammatiska principer.   

 

I en intervju med Chomsky genomförd av Jack (2010) belyser Chomsky själv att 

språkutveckling är bara en variant av kognitiv tillväxt. Vidare så anser Chomsky att 

språkutveckligen precis som mycket annat påverkas av miljön. Språk är ett biologiskt 

system och det är därför alla språk är ungefär samma sak när man tittar närmare och ur 

en djupare synvinkel. När det gäller andraspråksinlärning betonar Chomsky att åldern 

på när man lär sig sitt andra språk spelar en stor roll. Han menar att det är kring 

puberteten som de flesta människor verkar genomgå en förändring som gör 

språkinlärningen är mycket olika till sin karäktär. Även om det finns individuella 

skillnader så hävdar Chomsky att barn tillskillnad från vuxna kan lära sig ett andraspråk 

som är likvärdigt för den som har samma språk som sitt modersmål. 

 

 

5.2 Modersmål  
 

Enligt Åström (2007) författare till ett termlexikon i språkvetenskap som innehåller 

uppslagsord hämtad från de olika ämnesområden inom språkvetenskapen så innebär 

begreppet modersmål: ”första språk, det- eller de- språk som man lär sig först” (s.107). 

Enligt Skutnabb-Kangas (1981) finns olika definitioner på vad som är modersmål och 

där det är beroende på den disciplin man stödjer sig på. Författaren ger exempel på olika 

kategorier av vad som är modersmål:  
 

 

* Det språk som barnet lär sig först 

* Det språk som man behärskar bäst 

* Det språk som hon/han använder mest 

* Det språk som man identifierar sig med  ( a.a.) (s.22-23). 

 

 

Svensson (2009) påpekar att modersmål kan definieras som det språk som barnet lär sig 

i deras första samspel med kamrater och vårdnadshavare. Vidare menar författaren att 

det språk som är kopplat till tidigare upplevelser och känslor kan tillskrivas barnets 

modersmål. Skutnabb-Kangas (1981) och Svensson (2009) anser att modersmål kan 

vara modersmålen då exempelvis ett barn kan ha föräldrar som talar olika språk i 

hemmet.  
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Skolverket (2005) har arbetat fram ett material på uppdrag av regeringen med allmänna 

råd och kommentarer för kvalitet i förskolan. Materialets syfte är till för att: 

”förtydliga verksamheten utifrån nationella krav och mål samt för att ge stöd vid 

bedömning och utveckling av verksamhetens kvalitet ur likvärdighetssynpunkt” (s.5). 

Vidare står det skrivet att språkstöd ger mest effekt om barnet får tillgång till det så 

tidigt som möjligt samt att barn som har ett annat modersmål än svenska får möjlighet 

till två fullgoda språk om de får träna både det svenska språket och modersmålet 

parallellt.  

 

Skolverket (2002) har skrivit en rapport där de framhåller diverse förslag och åtgärder 

för att främja utvecklingen av modersmålsstödet och där de utgår ifrån den mångfald 

och flerspråkighet barnen har erfarenhet av och tar med sig in i förskolan och skolan. 

Rapporten visar att barn som har ett annat modersmål än svenska inte erbjuds 

modersmålsstöd av kommunerna i förskolan. Ibland erbjuder kommunerna plats i 

speciella förskolegrupper där det finns personal som behärskar barnets språk, 

exempelvis mottagningsförskolor eller flyktingförskolor. Vidare skriver Skolverket 

(2002) att de förskolor som har modersmålsstöd sällan utvärderar eller följer upp det på 

central nivå i kommunen. Dock menar de att det är vanligare att denna 

utvärdering/uppföljning görs på respektive förskola eller av modersmålslärarna.  

 

Lunneblad är aktiv i nationella och internationella forskningsmiljöer där det 

mångkulturella samhället och utbildnings frågor behandlas. Lunneblad (2009) 

framhåller Cummins och Heats ord om modersmålets betydelse för förskolebarn med 

flera språk. Vidare så hänvisar Lunneblad (2009) till Socialstyrelsen (1976) och (1978) 

att barn vars modersmål försummas på förskolan kan påverka barnet negativt i den mån 

att barnet blir innesluten i en svensk språkmiljö och utestängd från sitt modersmål. 

Vilket även innebär att barnet blir utesluten från möjligheten att uttrycka sina känslor på 

sitt modersmål. Denna uteslutning av modersmålet kan sedan leda vidare till inre 

tystnad hos barnet vilket i sin tur kan leda till sociala svårigheter. Det blir svårt för 

omgivningen att nå fram till barnet.  

 

Även Yazici, Genc Ilter & Glover (2010) har undersökt flerspråkiga barn i en 

flerspråkig kontext där de tittar på hur det kan se ut för dessa barn. Resultaten visar på 

att barnen inte har samma kompetens på modersmålet som de barn som växt upp i en 

miljö där modersmålet är förstaspråket. Författarna påpekar vikten av modersmål, de 

menar att modersmålet spelar en nyckelroll i barnens sociala utveckling. Yazici et al 

(2010) konstaterar att modersmålsstöd i förskolan kan öka kompetensen i andraspråket 

samt hjälpa barnen i deras fortsatta utveckling vad gäller skolframgång. Mer till så kan 

detta skapa en social sammanhållning, ömsesidig respekt samt harmoni hos barnet. 

Vidare så betonar författarna att barnen använder modersmålet för att uttrycka känslor 

vid bland annat social kontakt och kommunikation med andra. Det är i modersmålet 

som barnets beteende, sociala och kulturella värderingar formas. 

Lunneblad (2009) hänvisar till Socialstyrelsen (1978) där författaren menar att barn som 

inte får möjlighet att utveckla sitt modersmål kan även få problem med att utveckla i det 

här fallet det svenska språket.  

 

Lunneblads (2009) ger sin tolkning av (SOU 1982:43) vilka han menar anser att ett 

underutvecklat modersmål senare kan leda till kommunikations svårigheter inom den 

enskilda invandrar familjen. Dessa barn lär sig det svenska språket tidigt på förskolan 

medans deras föräldrar inte i samma utsträckning lär sig det svenska språket. Detta kan i 
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sin tur leda till att invandrarbarnen som Lunneblad (2009) beskriver dem, hamna i 

kriminalitet och social utsatthet. Vidare hänvisar Lunneblad (2009) till utredningen av 

(SOU 1997:157) som författaren anser belyser vikten av att barn som ges möjlighet att 

parallellt utveckla både sitt modersmål och det svenska språket resulterar i en bra 

tvåspråkighet.  

 

Fagerli, Lillemyr & Söbstad är alla verksamma vid Dronning Mauds Minne, högskolan 

för förskollärarutbildningen i Trondheim. Fagerli et al (2001) påtalar den täta 

kopplingen mellan modersmål och identitet. Läroplanen för förskolan poängterar att 

identitetsutveckling och språk är oskiljaktigt samt att förskolan ska arbeta efter att alla 

barn som: ”har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin 

förmåga att kommunicera så väl på svenska som på sitt modersmål”. 

(Utbildningsdepartementet 2010, s.11). Fagerli et al (2001) går vidare med att belysa 

vikten av en god språkundervisning för barn med annat modersmål. Då författarna 

menar att detta ger barnet möjlighet att bli tvåspråkig och sedan ha användning av båda 

språken.   

 

 

Nordenstam, Åstedt och Olsson har åtaget sig ett regeringsuppdrag från skolverket 

gällande modersmålsstödet och modersmålsundervisningen i förskolan. Syftet för 

rapporten som redovisas 2002 har varit att skapa en bild av hur modersmålsstödet 

fungerat vad gäller organisation och utformning. Vidare så ämnar man ta reda på hur 

styrning och regelverk sett ut samt de erfarenheter som funnits gällande svårigheter och 

goda resultat med arbetet för modersmålsstöd och svenska som andraspråk under 

perioden 1970 – 2000. Nordenstam et al (2002) lyfter fram barnstugeutredningens 

framställning av det positiva utslag av utvecklingen av det svenska språket hos vad 

författarna benämner som invandrarbarnen när de först arbetade med att främja 

invandrarbarnens modersmål.  

 

 

 
5.3 Sammanfattning 

Det första språket ett barn tillägnar sig kallas modersmål emellertid så kan det röra sig 

om fler än ett språk. Detta är beroende av faktorer såsom sociala eller kulturella 

omgivningar. För att ett barn ska få möjlighet att utveckla ett andraspråk så är det av 

stor vikt att barnet har en bra grund i modersmålet. Andraspråksutveckling kan ske 

simultant eller successivt, simultant innebär att ett barn lär sig två språk eller fler 

parallellt medan successivt innebär att barnet tillägnar sig ett andraspråk efter att det 

första språket är väl etablerat. Det sociokulturella perspektivet fokuserar på 

interaktionen mellan omgivning och individ samt påverkan av de kulturella och sociala 

aspekterna. Vygotskij framhäver kommunikationens roll i språkutvecklingen. 

Andraspråksutveckling är beroende av hur mycket barnet får höra och tala språket samt 

att åldern då barnet kommit i kontakt med det andra språket är väsentligt. Om språket 

ska kunna utvecklas behöver barnet intensiv och nyanserad stimulans i språket. Att lära 

sig ett nytt språk är komplext då det är mycket nytt att ta till sig. Som 

andraspråksinlärare av det svenska språket behöver man exempelvis lära sig 

fonemkategorierna och deras specifika artikulation, grammatiken, uttal, ordförråd, 

diskurs och pragmatik. Mer till så behöver inläraren en stor uppsättning morfologiska 

och syntaktiska strukturer.  
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Barnet behärskar mellan 8000-10000 ord vid skolstart, detta har barnet tillägnat sig i 

hemmet samt i andra sociala sammanhang. Modersmålet spelar en viktig roll i barns 

sociala och individuella utveckling därav är det av stor vikt att barnet får möjlighet till 

modersmålsstöd i förskolan. Vidare så menar man att modersmålsstöd i förskolan kan 

öka barnens kompetens i andraspråket, fortsatt skolframgång och vidare till social 

sammanhållning, ömsesidig kompetens samt harmoni hos barnet. Det är också i 

modersmålet som barnet uttrycker sina känslor och där barnets beteende, kulturella och 

sociala värderingar formas.  
 

Exempel på två teorier inom området för andraspråksutveckling är processbarhetsteorin 

och UG teorin. Inom processbarhetsteorin ses grammatisk utveckling som en intern 

kognitiv process som inte påverkas av yttre faktorer. I denna teori spelar exponeringen 

av målspråket en viktig roll. Inom UG teorin ses grammatik som något medfött och att 

den grammatiska kompetensen kan definieras som modersmålets ”tysta kunskap” i sitt 

språk. Vidare anses det inom UG teorin att åldern på när språket lärs in har en stor 

betydelse för hur väl språket behärskas. 

 

 Läroplanen för förskolan framhåller bland annat att förskolan ska stimulera barns 

kulturella utveckling och få stöd i sin sociala tillväxt. Vidare så menar Läroplanen att 

förskolläraren ska arbeta för att utmana och stimulera barnet i sin språk- och 

kommunikations utveckling. Enligt det sociokulturella perspektivet skapas individen i 

de sociala och kulturella sammanhang denne befinner sig i, alltså jag skapas 

tillsammans med andra. För att skapas till en social varelse vägleds jag av andras 

bemötande. Därmed blir förskollärarens uppfattningar och tillvägagångssätt gällande 

verksamhetens utformning betydande för barnets utveckling.   

 
 

 

6. Tre undersökningsområden  
 

Språk- och språkutveckling är ett komplext område som innefattar så mycket mer än 

bara tal och skrift. Genom språket så skapar barnet en stor del av sig själv, språket 

fungerar som ett av verktygen i identitetsskapandet, där skapas sociala och kulturella 

tillhörigheter. Förskolan är en social och kulturell mötesplats och då är det av vikt att 

lyfta fram alla individers olika bakgrunder. Genom att lyfta dessa så skapas det en 

förståelse och respekt för allas likheter och olikheter men också för den mångfald som 

finns i samhället. Förskolan och verksamheten skall spegla det samhälle som råder idag 

detta för att kunna möta de behov som finns bland barnen. Förskollärarnas roll är av 

störst vikt i detta eftersom de i sin yrkesroll har det yttersta ansvaret för att barnens 

intressen och behov styr planeringen av verksamheten. Studien bygger på hur 

verksamheten i förskolan planeras genom uppfattningar, metoder samt den fysiska 

miljöns utformning för att vara språkutvecklande främst för barn med flera språk. 

 

 I detta avsnitt tar vi del av forskning som finns på de tre undersökningsområden som är 

valda och som vi finner på olika sätt relevant för studiens syfte. 
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6.1 Förskollärarnas uppfattningar om flerspråkighet 
 

Benckert, Håland & Wallin (2008) menar att när barnet börjar i förskolan sker mötet 

med det svenska språket automatiskt. Där spelar förskollärarnas syn och förhållningssätt 

stor roll i barnets vidareutveckling av sitt modersmål och det svenska språket.  

Vidare påpekar författarna bland annat att barn utvecklar sitt språk tidigt, i hemmet sker 

en stor del av barnets språkutveckling. Föräldrar med annat modersmål än svenska 

måste ta ställning till vilken roll modersmålet ska ha i barnets språkutveckling. Benckert 

(1999) framhåller att vuxnas förhållningssätt är av vikt för språkutvecklingen hos barn 

med flera språk. Tillsammans med föräldrar kan förskollärarna arbeta på ett aktivt sätt 

med språkutvecklingen hos barn som har flera språk. Språk är något som måste 

underhållas anser författarna, annars finns risk att exempelvis barnets modersmål faller 

bort. Det är viktigt att diskutera i arbetslaget kring flerspråkighet, olika kulturer och 

eventuella fördomar, detta är något som skiner igenom till barnet och föräldrarna om det 

ligger fördomar hos förskollärarna kring deras kultur (a.a.). Bozarslan (2001) menar att 

förskolan är en plats där det finns möjlighet att ”lära sig att göra avkall på sina egna 

föreställningar om andra kulturer” (s.23). Sheridan (2000) belyser vikten av 

närvarande pedagoger och deras egen självkännedom för ett utvecklande arbete.   

 

Det är viktigt att belysa för barn och föräldrar att just deras kultur och språk är intressant 

för förskolan så barn och föräldrar känner en tillhörighet och tillit till verksamheten där 

deras barn ska vistas under dagarna. Det påtalar även Sandvik & Spurkland (2009). 

Bozarslan (2001) stöder även Sandvik & Spurkland (2009) gällande pedagogernas 

intresse för föräldrar och barns kultur och språk. Bozarslan (2001) belyser vikten av att 

kommunicera och visa intresse för kommunikation även om parterna inte talar samma 

språk. Detta menar författaren kan ske med kroppsspråk och gester, vilket kan resultera 

i att föräldern i detta fall känner att pedagogen är intresserad av vad föräldern vill 

förmedla. Hedencrona & Kos-Dienes (2003) belyser svårigheter med icke-verbal 

kommunikation då gester och kroppsliga uttryck skiljer sig åt i världen. 

Skans (2011) har utfört en studie i språkutveckling och interkulturellt arbete. Skans 

skriver att Cummins påtalar vikten av lärarens respekt för barnens kulturella bakgrund 

och dess modersmål. Ladberg (2003) talar om vikten av intresserade vuxna eller andra 

barn som visar intresse för barnet som pratar. Vidare påpekar författaren att barnet ser 

den vuxne som förebild, barnet gör som den vuxne gör. Den vuxne samtalar med barnet 

och ställer frågor, barnet i sin tur lär sig att svara men även att ställa frågor (a.a.). Detta 

stämmer även med Vygotskij (1999) teorier om inlärning. Löfdahl (2004) forskar bland 

annat inom förskolebarns utveckling och meningsskapande, hon hänvisar till Corsaro 

som också benämner att barn tar in information från vuxenvärlden och på så sätt blir 

barnen även bidragare till samhällets kultur. Axelsson (1999) menar även hon att vuxna 

är en förebild för barnet om det ska lyckas i skolan, hon belyser att det är positivt om 

det är en vuxen som barnet kan realatera till alltså någon från barnets egen 

minoritetsgrupp.  

 

Förskolläraren på förskolan har en viktig roll i sitt bemötande gentemot flerspråkighet, 

det kräver stor närvaro och ett rikligt nyanserat språk. Skans (2011) belyser vikten av 

förskollärarens språkliga kompetens i mötet och arbetet med barn med flera språk. 

Benckert et al (2008) anser att det är av stor vikt att skaffa sig kunskap om flerspråkiga 

barns språkutveckling, ju mer kunskap kring detta ämne du har som förskollärare ju 
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enklare blir ditt arbete med att stärka flerspråkiga barns språkutveckling. Författarna 

påvisar även vikten av att inta ett interkulturelltförhållningsätt. De menar att det är något 

som handlar om vår värdegrund, förskollärarna är en del av de flerspråkiga barnens 

barndom, de kan vara med och påverka så att det blir en positiv start för dessa barn.  För 

att kunna inta ett interkulturelltförhållningsätt är det av största vikt att du som 

förskollärare vet hur din syn på kulturen påverkar det pedagogiska arbetet. Att aktivt 

arbeta med värdegrunds frågor och belysa vikten av ett interkulturelltförhållningsätt är 

något som bör ske regelbundet i arbetslaget. Det är viktigt lyfta fram olikheter och 

likheter, i Sverige är förskolan präglad efter svensk kultur, detta menar författarna kan 

missgynna barn från andra länder eftersom de inte känner igen sig i den svenska 

kulturen. Enligt Läroplanen för förskolan så ska förskolan sträva efter att varje barn” 

som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin 

förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål ” 

(Utbildningsdepartementet 2010, s.11). Med ett interkulturelltförhållningssätt menar 

Benckert et al (2008) att ”förskolan ser alla språk och kulturella perspektiv som viktiga. 

Interkulturell verksamhet innebär också att skapa miljöer och möten, där olika typer av 

dialog tillåts och där olika meningar och åsikter är accepterade”. (s.67). Skans (2011) 

belyser interkulturell pedagogik som något viktigt i mötet med likheter och olikheter, 

även Lunneblad (2009) påvisar interkulturell pedagogik som något av vikt.  

 

Axelsson (1999) benämner att läraren bör bedriva en ”kultur - mottaglig undervisning” 

(s.27), denna undervisning menar författaren för in barnens språk, kultur och 

inlärningsstilar. Vidare menar Axelsson (1999) att det är av stor vikt att läraren erkänner 

de personliga och kulturella erfarenheter som eleverna besitter då detta skapar respekt 

mellan lärare och elev. I likhet med Ladberg (2003) benämner även Axelsson (1999) 

goda förebilder för skolframgång. Axelsson (1999) benämner också komponenter så 

som höga förväntningar på barnet samt att föräldrar och närsamhälle inkluderas i 

verksamheten. Dessa komponenter medför att barnet får ett förtroende för läraren. Även 

Fredriksson & Taube (2003) påtalar att lärarens syn på barnet språk och kultur är av 

vikt. Lärarens uppgift är att ge det flerspråkiga barnet stöd i att utveckla sitt första språk 

samt i det svenska språket. Wagner & Strömqvist & Uppstad (2010) belyser förskolans 

viktiga roll i barnens språkutveckling.  

 

 

6.2 Metoder för språkutveckling 
 

Förskolor arbetar på olika sätt med att främja barns språkutveckling, både med 

medvetna och omedvetna metoder. Läroplanen för förskolan framhåller att förskolan 

har en viktig roll gällande stimuleringen av barns språkutveckling och att förskolan ska: 

” uppmuntra och ta till vara barnets nyfikenhet och intresse för den skriftspråkiga 

världen.” (Utbildningsdepartementet 2010, s.7). Ladberg (2003) skriver kring 

flerspråkighet och lägger fokus på hur förskolan och skolan kan hjälpa barn till den så 

viktiga tillgången att besitta flera språk. Författaren belyser vikten av ett medvetet 

arbete med språk i förskolan. Vidare påpekar Ladberg (2003) att den viktigaste grunden 

för att barn ska utveckla språk är tryggheten både till sig själva och till omgivningen. 

Vidare anser författaren att om barn som har ett annat modersmål eller är flerspråkiga 

ska utveckla det svenska språket i förskolan så krävs det ett medvetet arbete kring 

barnens alla språk. Ladberg (2003) beskriver olika metoder för språkutveckling främst 

med inriktning på att lära sig det nya språket, bland annat så framhåller författaren att 
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leka med språket. Lekar som främjar språkutvecklingen innebär inte att barnen måste 

förstå allt utan att språket symboliseras med något lustfyllt (a.a.). Brumen har gjort en 

undersökning om hur och vad barn i förskoleåldern motiveras av i tillägnandet av ett 

främmande språk. Brumen (2010) framhåller i sin undersökning i likhet med Ladberg 

(2003) att barn som utvecklade ett andra språk i förskolan var som mest motiverade när 

de lekte. Barnen nämnde aktiviteter som att spela spel, dramatisera sagor, sjunga och 

dansa samtliga aktiviteter på främmande språk (a.a.).  Läroplanen för förskolan 

framhåller som ett av förskolans ansvar som är i enighet med denna undersökning att:  

 
Barnen ska få stimulans och vägledning av vuxna för att genom egen aktivitet öka sin 

kompetens och utveckla nya kunskaper och insikter. Detta förhållningssätt förutsätter 

att olika språk- och kunskapsformer och olika sätt att lära balanseras och bildar en 

helhet. (Utbildningsdepartementet 2010, s.7). 

 

Benckert et al (2008) menar att för att språket ska utvecklas är den grundläggande 

komponenten ett aktivt användande av språket i samtliga situationer under förskolans 

vardag. Även dessa författare framhåller leken som den viktigaste delen för allt lärande 

inte minst språkutvecklingen. Samspel och interaktion med människor är en viktig del 

för utveckling av språket och om dessa inte uppstår helt av sig själva är det enligt 

Benckert et al (2008) viktigt att pedagogerna i förskolan skapar dessa möten. Även 

Sandvik & Spurkland (2011) poängterar vikten av att som vuxen i förskolan skapa 

situationer där barnet lockas till kommunikation då det är en grundsten i 

språkutvecklingen.  

 

Kommunikation kan ske på olika sätt en metod som fått genomslag i bland annat de 

svenska förskolorna är TAKK (tecken som alternativ och kompletterande 

kommunikation). TAKK är en variant av de metoder som finns inom AKK (alternativ 

och kompletterande kommunikation). AKK har främst använts som en alternativ 

kommunikation med individer som har svårigheter att kommunicera verbalt eller 

skiftligt och eller har någon form av funktionsnedsättning. Föreningen Sveriges 

habiliteringschefer har sammansatt en arbetsgrupp vars syfte var att skriva en rapport 

innehållande erfarenhetsbaserade resultat och en litteraturöversikt över aktuell forskning 

om tidiga kommunikations- och språkinsatser till förskolebarn inom barnhabiliteringen. 

Rapporten (2011) beskriver bland annat att AKK tagits fram som ett kommunikativt 

hjälpmedel för barn med olika former av funktionsnedsättningar och som en 

habiliteringsinsats. Rapporten lyfter fram att den mesta forskning om AKK insatser har 

gjorts för barn i autismspektrumtillstånd. Vidare påpekar rapporten att de bästa 

resultaten av AKK visas om introduktionen sker tidigt i barnens språkutveckling. 

Rapporten menar också att tidigare studier om AKK pekar på att metoden verkar 

stimulera utvecklingen av tal och språk vidare så framhåller rapporten att det inte finns 

någon evidens för att AKK ska hämma talet eller språket (a.a.).  Heister Trygg är 

logoped och är en av författarna på webbsidan ”teckna.se”. Heister Trygg har skrivit ett 

antal böcker kring AKK och en av de ledande inom AKK i Sverige. Heister Trygg 

(teckna.se, hämtat 2011-11-09) beskriver TAKK som en bra metod till de barn, 

ungdomar eller vuxna som har svårigheter i sin språk- och kommunikationsutveckling. 

Författaren poängterar att TAKK och teckenspråk har många likheter dock så är det två 

skilda ting då teckenspråk är ett språk och TAKK är ett komplement till det verbala 

språket. TAKK används av individer med hörselförmåga men har mycket bristfälligt 

eller inget tal, kan använda sina händer och som har uppnått eller förväntas uppnå en 

viss symbolnivå (förstår verbal kommunikation, bilder samt har en viss språkförståelse). 

Tecken är bra att använda bland annat för att det både går att känna och se tecken, 
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kräver mindre finmotorik, ökar koncentrationen, är mer konkret, tydliggör det verbala 

språket, alltid tillgängligt, den vuxnes talflöde dämpas samt att det ger möjlighet till 

språkligt samspel innan det verbala utvecklats (a.a.). Heister Trygg (teckna.se, hämtat 

2011-11-09) påpekar att TAKK ska användas hela tiden av omgivningen först då får 

barnet en förståelse för att tecken är ett kommunikationssätt. Tecken anpassas också 

efter vart barnet ligger i sin språkliga nivå samt att det används tillsammans med 

talspråket där de betydelsebärande orden är de som tecknas samt att det används av båda 

parter (a.a.). Författaren poängterar att om TAKK ska hjälpa barnet i kommunikationen 

krävs det att miljön uppmuntrar till kommunikation och att samtliga individer i 

omgivningen använder sig av tecken. TAKK måste även användas kontinuerligt under 

vardagen och inte i vissa situationer. Det är också viktigt att mängden av tecken ökar 

allt eftersom.  

 

Nilsson (2009) har skrivit en artikel i DN.se där författaren beskriver forskning som 

gjorts på ett femtiotal barn i Chicago i syfte att studera betydelsen av den innan talet 

gestikulerande kommunikationen. Undersökningen gjordes på barn som kom från olika 

samhällsklasser. Enligt Nilsson (2009) pekar resultaten på att det föreligger stora 

skillnader beroende på vilken samhällsklass du kom ifrån. Barn vars föräldrar var 

välutbildade växte upp med en mycket större utsträckning av gestikulerande 

kommunikation vilket ökade barnets kommunikativa och språkliga utveckling. Det 

visade sig också att dessa barn hade ett mycket större ordförråd vid skolstart. Resultaten 

pekar också på menar författaren att gester tillsammans med verbal kommunikation 

ökar barnets förståelse för bland annat relationen mellan föremål och ljud då de får mer 

information (a.a.). Brinck är en person som ställer sig kritisk till denna artikel och till 

metoden TAKK. Brinck menar att Nilssons (2009) rubrik på artikeln är vilseledande då 

han anser att det inte finns stöd för rubriken i texten då den inte handlar om (ord) tecken 

utan av ickeformaliserade gester. Vidare påpekar Brinck (2009) i sin artikel där han gör 

en kritisk granskning om Baby signs. Brinck (2009) menar att det finns olika termer för 

tecken som stöd vilka han varvar i texten, hans budskap är att han ställer sig kritisk mot 

att använda tecken som stöd oavsett benämning på barn som utvecklas ”normalt” 

språkmässigt. Brinck (2009) lyfter fram att hjärn- och språkforskare påvisar att tecken 

som stöd vare sig är positivt eller negativt för det talade språkets utveckling. Vidare 

menar man att det som kan vara positivt för språkutvecklingen är den nära kontakten 

som uppstår mellan barn vuxen då de fokuserar och uppmärksammar på samma sak. 

Brinck (2009) ställer sig kritisk inför TAKK då han poängterar att det inte finns relevant 

forskning som pekar på att metoden är språkutvecklande för barn som följer en 

”normal” språkutveckling. 

 

Gibbons (2010) framhåller även hon kommunikation som en viktig grundsten för 

andraspråksutveckling. Författaren beskriver en kommunikation som sker mellan en 

elev och en vuxen där eleven har ett annat förstaspråk. Fokus ligger på att den vuxne 

säger meningen korrekt efter att eleven berättat, detta menar Gibbons kan göras på flera 

sätt och få väldigt skilda konsekvenser. Då den vuxne lägger fokus på att säga det rätta 

och egentligen inte lyssnar på själva budskapet kan det resultera i att lusten kring 

berättandet försvinner, eleven känner sig värdelös och: ”Läraren blockerar effektivt all 

interaktion.”(a.a.) (s.192). Detta scenario kan dock med en liten detalj få ett helt annat 

utfall, genom att intresserat lyssna och stötta barnet i samtalet. Detta menar författaren 

kan innebära att samtalet vidgas genom att den vuxne ber barnet förklara och berätta 

mer. Utfallet blir då positivt då barnets känsla innan, under och efter samtalet är just 

positiv och entusiastisk. Vidare så lyfter Gibbons (2010) fram olika faktorer som hon 
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anser som viktiga för andraspråksinlärare. Att göra språket begripligt menar författaren 

är viktigt för språkutvecklingen. Detta kan vi göra bland annat genom att använda 

elevers modersmål på olika sätt i klassrummet, genom upplevelser, mimik och gester, 

olika bilder, symboler, multimodalt material, uttrycka sig på flera sätt och: ”Genom att 

bygga vidare på elevers erfarenheter” (a.a. s.194). Att låta barn och elevers erfarenheter 

vara del av planeringen och verksamheten i utbildningsväsendet är det flera forskare och 

styrdokument som anser är av stor vikt.  

 

Bland annat Läroplanen för förskolan framhåller att: ”Språk och lärande hänger 

oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling.” (Utbildningsdepartementet 

2010, s.7). Detta betonar vikten av att lära känna barnen på djupet, alltså individen och 

den kultur samt kontext runt barnet. Om barnet ska utmanas på lagom nivå, känna sig 

delaktig och trygg är elevers erfarenheter som del av verksamheten av största vikt då det 

även är en förutsättning för lärande. Salameh (2005) framhåller vikten av att ta hänsyn 

till det flerspråkiga barnets språksocialisation i hemmet. Författaren menar att detta är 

ett sätt att stödja barnens språkliga utveckling.  

 

Kohnert, Yim, Nett, Fong Kan & Duran (2005) har skrivit en artikel kring bedömningar, 

tjänster och effektiva insatser för bland annat flerspråkiga barn. Författarna menar i 

likhet med Salameh (2005) att det är av största vikt att de som arbetar med barns 

språkutveckling tar stor hänsyn till barnets sociala och emotionella utveckling samt 

barnets kulturella kontext. Kohnert et al (2005) menar att dessa faktorer även är de som 

mest motiverar barnet i språkutvecklingen. Även Obondo (1999) som har forskat kring 

bland annat tvåspråkighet framhåller om kontextens betydelse för barns 

språkutveckling. Hon påpekar att barnens kulturella bakgrunder ser olika ut beroende på 

vart de kommer ifrån. I vissa kulturer ses barnen som samtalspartner medan andra 

kulturer pratar till barnen, ”informerar barnen”. Författaren menar att de barn som är 

uppväxta i en kultur där de inte deltar som samtalspartner kan bli osäkra när de kommer 

till exempelvis den svenska skolan och de blir betraktade som informationsgivare. 

Vidare så anser författaren att om inte den svenska skolan integrerar barnens tidigare 

erfarenheter i vardagen så kan den nya kunskapen kännas för långt bort från 

verkligheten för vissa barn. Detta kan resultera i att barnet tappar intresset och inte 

förstår det relevanta i att ta till sig det nya och då kan menar Obondo (1999) att barnens 

sociala integration och språkliga skolframgång hotas. Liksom Obondos (1999) 

diskussion om barnets egen kulturs betydelse för tillägnandet av ny kunskap diskuterar 

Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson (2003) kring barns tidigare erfarenheters 

betydelse för tillägnandet av nya kunskaper. Författarna påpekar att barns erfarenheter 

alltid har en central plats i barns lärande. Vidare så belyser författarna begreppet erfar 

och menar att det inte bara innefattar barns intressen eller upplevelser. Att erfara innebär 

att urskilja, uppfatta, se eller att förstå något menar författarna: ”Erfar gör man med 

hela kroppen, det vill säga att känslan är en aspekt av erfarandet” (a.a. s.71). De menar 

att barns föräldrar har i olika kulturer fört vidare kulturella och sociala kapital via de 

gemensamma diskussionerna kring berättelser och text. Detta tar barnen med sig och 

tolkar efter i skolans kontext och i tillägnandet av nya kunskaper och erfarenheter. Detta 

belyser även Läroplanen för förskolan som del i förskolans uppdrag att: ”Förskolan ska 

ta hänsyn till att barn lever i olika livsmiljöer och att barn med de egna erfarenheterna 

som grund söker förstå och skapa sammanhang och mening.” 

(Utbildningsdepartementet 2010, s.6).      
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Sandvik & Spurkland (2011) beskriver att det förekommer stora individuella variationer 

inom förskolan i Norge och än fler i de förskolor som är mångkulturella. Detta anser 

författarna bör beaktas inte minst då det även visar på behovet av en öppen lärande 

miljö där barnen får utveckla olika kunskaper på det sätt som är lämpligast för 

individen. Skans (2011) ställer sig lite kritisk till förskolans praktik alltså innehåll och 

arbetssätt och menar att istället för att influera barnens erfarenheter, kulturer och 

kontext så skapar personalen en egen omgivning på förskolan. I denna kontext utformar 

pedagogerna innehållet efter det gemensamt upplevda, barnen och pedagogernas. Detta 

menar Skans (2011) är det lättaste och minst tidskrävande alternativet då pedagogerna 

inte behöver se djupare kring barnens individuella förkunskaper. Vidare ställer sig 

Skans lite kritiskt inför detta alternativ då han anser att detta kan medföra att 

förväntningarna är för låga på barnen vilket kan generera i att: ”det gemensamt 

upplevda är på en för låg kognitiv nivå för vissa barn.” (s.111).   

 

Sandvik & Spurkland (2011) beskriver litteratur i förskolan som en bra metod för 

språkutvecklingen samt att det finns en mängd olika sätt att använda sig av litteratur. 

Författarna hänvisar till forskning som gjort av Arnold & Whitehurst ”på sambandet 

mellan barns språkutveckling och barns tillgång till böcker och hur böckerna läses” 

(s.66). Resultaten menar författarna visar att sättet på hur böckerna uppläses för barnen 

har lika stor betydelse som mängden av böcker och läs- tillfällen. Vidare beskriver 

författarna om hur mycket barnen kan lära av böcker och ger exempel som utveckling 

av lässtrategier, sammanhängande text, erfarenhet av världen, möjlighet till 

identifikation, medbestämmande och erfarenhet av olika genrer.  

 

Salameh (2005) belyser litteraturen som en viktig del för språkutveckling dock så 

framhåller hon forskning som visar att barnen får olika tillträde till diskussionerna kring 

litteraturen beroende på om barnet har svenska som modersmål eller ej. De flerspråkiga 

barnen fick både höra och skapa färre förklaringar till berättartexter. Detta menar 

författaren har betydelse för barnens senare läsförståelse då kännedomen om 

orsakssamband är central för tolkningen av en text.      

 

Wedin (2011) har forskat och skrivit mycket om bland annat språk, språkutveckling 

samt flerspråkighet. I en artikel författaren skrivit framhäver hon genom forskning som 

gjorts på språkutvecklingsområdet att berättande och samtal kring texter är viktiga för 

barns språkutveckling. Författaren bennämner språkliga färdigheter som exempelvis 

dekontextualiserat budskap, där och då. Vidare menar Wedin att övning på att ha ett 

utifrånperspektiv samt att öva på berättelsestruktur är viktiga både för 

språkutvecklingen men också för de framtida språkliga kraven som fordras i skolans 

övriga ämnen. Wedin (2010) poängterar en studie som Eriksen Hagtvet  gjort angående 

de språkliga krav som förskolebarns ställs inför. Wedin (2010) menar att resultaten där 

pekar bland annat på dekontextualiserat språk, problemlösning samt att få möjlighet att 

prata länge som viktiga för språkutvecklingen. Vidare skriver Wedin (2010) om 

litteraturens betydelse för språkutvecklingen. Författaren påpekar att litteraturen 

innehållande både den skrivna och den muntliga ger barnen i redan tidig ålder en 

möjlighet till förkunskap i både läs- och skriv utvecklingen. Författaren pekar på 

kunskaper som att förstå språkets uppbyggnad samt att förstå helheten och 

sammanhanget alltså vad exempelvis berättelsen handlar om. Vidare påvisar Wedin 

(2010) även kunskaper som att förstå vem som innehar huvudrollen, klara av att se 

relationer mellan rollerna samt att kunna ta ett utifrån- perspektiv som viktiga för 

språkutvecklingen. 
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Även Sandvik & Spurkland (2011) framhåller litteraturen som främsta redskap/metod 

för språkutveckling. Författarna menar att litteratur är språk och att konkreta situationer 

och språkliga aktiviteter är de som barn tillägnar sig kunskaper och utvecklar sitt språk. 

Med dessa situationer/aktiviteter menar författarna främst spontana samtal kring 

böckerna. Planerade inriktade samtal är inga riktiga samtal anser författarna då vi i 

dessa kan beröva barnens spontanitet och intresse. Sandvik & Spurkland (2011) påstår i 

likhet med Wedin (2010) att litteratur ger barnen kunskap om textens sammanhang, 

logik, konsekvens och möjlighet att förmå följa den ”röda tråden”. Sandvik & 

Spurkland (2011) betonar även vikten av att välja rätt nivå på texterna så att de blir 

begripliga och inte allt för svåra. Det är viktigt att ha kunskap om var barnen befinner 

sig i sin språkutveckling när den vuxne väljer litteratur. Benckert et al (2008) tar också 

upp betydelsen av att välja ”rätt” litteratur de menar att bokens innehåll bör ligga lite 

över barnets kognitiva nivå och kunskap. Läroplanen för förskolan framhåller att 

förskolan ska arbeta och ansvara för att alla barnen i gruppen ska utmanas samt 

stimuleras i sin kommunikation – och språkutveckling. Läroplanen poängterar även 

förskollärarnas ansvar i barnens förutsättning för lärande och utveckling samt att barnen 

ställs inför nya utmaningar som ger möjlighet till nya kunskaper och erfarenheter. 

 

Sandvik & Spurkland (2011) belyser betydelsen av att ha litteratur på flera språk då 

barngruppen är flerspråkig och möter olika språk både i text och tal i sin vardag. 

Benckert et al (2008) belyser också litteratur på flera språk i förskolan samt att det ska 

finnas litteratur som fyller olika syften som exempelvis ordböcker, faktaböcker, 

kapitelböcker och sagor. Vidare poängterar författarna betydelsen av att böckerna 

påvisar miljöer så att alla barn kan identifiera sig. Vikten av att det finns böcker på olika 

språk samt från olika länder menar Benckert et al (2008) är att det förstärker barnens 

flerspråkighet samt lärdomen om världen. Författarna framhåller också bilderna i 

böckerna som viktiga och anser att de bör spegla miljöer från hela världen då det skapar 

en insikt och förståelse för olika sätt att leva vilket i sin tur skapar gemenskap.     

 

 

6.3 Den fysiska miljön 
 

Björklid & Fischbein (1996) belyser det pedagogiska samspelet utifrån 

utvecklingspsykologiska och socialpsykologiska teorier och ger en introduktion om att: 

 
miljöpsykologin har utvecklats från traditionella områden inom 

psykologin och berör processer inom individen (perception, 

kognition, inlärning osv.) i relation till den fysiska miljön och 

beteende (s.92).  

 

Inom miljöpsykologin betraktas människan som en målinriktad varelse, som handlar i 

enlighet med sin miljö och påverkar den (a.a.) . Stavenow (2011) har i sitt 

examensarbete vid Sveriges lantbrukaruniversitet undersökt om en plats fysisk 

utformning påverkar hur människor bete sig och hur beteendet påverkas. Hon framhåller 

i sin undersökning att människans sinnen är viktiga inom miljöpsykologin då det är 

genom dessa som vi varseblir miljön omkring oss. Vidare påpekar författaren att 

människan ger olika objektiva fysiska platser en subjektiv innebörd baserad på sociala 

och kulturella föreställningar. 
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Björklid (2005) pekar på att det är framför allt inom det miljöpsykologiska 

forskningsfältet som den fysiska miljön beaktas inom lärande- och 

utvecklingsprocesser. Ytterligare så anser författaren att: ”den fysiska miljön anses 

sända tydliga budskap som talar om huruvida man är välkommen eller inte i en 

miljö”(s.10). Miljöbegreppet omfattar både såväl fysiska och sociala som kulturella 

egenskaper. Egenskaper som är i ett ständigt växelspel, integrerade och svåra att 

särskilja (a.a.).  

 

Björklid et al (1996) anvisar till Meads teori som hävdar att individens samspel med 

andra individer och den fysiska omgivningen är av stor betydelse för dennes existens. 

Författarna tolkar Meads teori och pekar på att denne anser att utan samspel finns det 

inget medvetande eftersom människan både påverkar och är påverkad av sin omgivning. 

Det är genom interaktionen som individen lär sig att bete sig socialt meningsfullt och 

utvecklar via språket ett socialt medvetande. Björklid et al (1996) anser att när det gäller 

den fysiska miljön så lägger Mead tonvikten vid upplevelsen av den samt den funktion 

den har för individen.   

 

Enligt Sandberg (2008) har den fysiska miljön både en social, emotionell, kulturell och 

en historisk dimension genom att den väcker minnen hos människor. ”Individen formas 

genom ting, den fysiska miljön och sociala relationer till andra personer i 

omgivningen” (a.a. s.13). Författaren anvisar till begreppet platsidentitet som används 

inom miljöpsykologi och miljöpedagogik och innebär att platsidentitet är individers 

upplevelse av meningsfulla platser som är viktiga för individens identitet.  Begreppet 

platsidentitet har enligt Sandberg (2008) utvecklats av Proshansky, Fabian och 

Kaminhoff (1983) vilka hävdar att våra föreställningar om tidigare miljöer är 

betydelsefulla. Platsidentitet är inte begränsat till hemmet utan det omfattar även övriga 

miljöer som individen dagligen upplever i vardagen. Attityder, värderingar, tankar, 

innebörder och beteende som är kopplade till speciella känslor samt tillhör speciella 

platser är kännetecken på vad som beskrivs som platsidentiteter. Sandberg (2008) för 

argument om att å ena sidan så innebär platsidentitet att individer tillskriver platsen en 

identitet och inte att platsen har en identitet i sig. Å andra sidan så utgår individen från 

egna erfarenheter från olika miljöer för att kunna handla och känna igen sig i nya 

miljöer.   

 

Hauge (2007) påpekar att det finns tre teorier som används för att förklara hur 

arkitekturen och den naturliga och byggda fysiska miljön påverkar en persons identitet. 

Författaren framhåller att: “The place-identity theory has provided important 

contributions to the field of psychology and to the social sciences of architecture, 

emphasizing the influence of the physical environment on identity and self-perception” 

(s.44). De platser där människor har bott och bor påverkar deras preferenser för olika 

miljöer samt den typ av miljö de söker upp och föredrar. Likväl påverkas platser också 

av människors identitet. Människor anpassar sina hem och arbetsplatser med 

dekorationer så att deras hus, kontorsrum och trädgårdar reflekterar och kommunicerar 

vilka de är. Vidare så menar författaren att platsens inflyttande på identitet ska ses som 

en följd av en helhetssyn och ömsesidig samspel mellan människor och deras fysiska 

miljö. Enligt Hauge (2007) så innefattar ett dynamisk och interaktivt perspektiv på 

miljön sociala, kulturella och psykologiska betydelser av en plats.   
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Marcouyeux & Fleury- Bahi (2011) avser i sin studie belysa specifika samband mellan 

de tre delarna av platsidentitet, plats tillhörighet och gruppidentitet vilka är beroende av 

sociala utvärderingar av de miljömässiga sammanhangen. Författarna hänvisar till teorin 

som utvecklats av Proshansky et al (1983) vilka hävdar att platsidentitet beror på 

socialisering av jaget till den fysiska världen. En individ integrerar inte bara den egna 

gruppens normer och värderingar i det egna jaget utan lär sig också genom interaktion 

med sin omgivning reglerna i livet som är förbundna med de platser där han/hon lever i 

och eventuellt platser individen senare kommer att själv identifiera sig själv till.  

 

Samuelsson Pramling & Sheridan (1999) har på uppdrag från skolverket författat ett 

komplement till läroplanen för förskolan och anser att eftersom barn erövrar omvärlden 

genom att samspela med omgivningen så är den pedagogiska miljöns utformning av stor 

betydelse för barns lärande. Författarna framhåller att miljön sänder ett budskap om vad 

som förväntas ske i den pedagogiska verksamheten och av den orsaken ska den 

pedagogiska miljön vara utformad på ett sådant sätt att barns lärande både underlättas, 

stimuleras och utmanas. Läroplanen för förskolan åsyftar att förskolans uppdrag att: 

”Verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan” och att ”Förskolan ska ta 

hänsyn till att barn lever i olika livsmiljöer och att barn med de egna erfarenheterna 

som grund söker förstå och skapa sammanhang och mening.” 

(Utbildningsdepartementet 2010, s.5-6).  

 

Björklid et al (1996) menar att pedagogik handlar om att studera och beskriva en 

målinriktad aktivitet och effekterna av denna. Björklid (2005) ger en kunskapsöversikt 

och beskriver forskning om samspelet mellan barns lärande och fysiska miljö i både 

förskolan, skolan samt fritidshem. Författarna framhåller att begreppet pedagogisk miljö 

kan innefatta såväl den fysiska utformningen, materialet, samspelet mellan barn och 

barn och barn och vuxen, samt det klimat eller den atmosfär som råder i verksamheten. 

Vi kommunicerar ständigt med vår omgivning, både den sociala och den fysiska 

emellertid så är inte denna kommunikation alltid målinriktad. Människan påverkas 

också av omgivningen på många olika sätt dock omedvetet (Björklid et al 1996).   

 

Björklid (2005 s.30) redogör för Urie Bronfrenbrenners systemteoretiska modell- den 

utvecklingsekologiska modellen som beskriver hur barnet samspelar i olika miljöer och 

hur skilda miljöer relaterar till varandra . Det är inte enbart i en miljö som barn 

utvecklas och lär, utan det är i samspel med alla miljöer de möter såväl direkt och 

indirekt. Enligt Björklid (2005) så utgår Bronfrenbrenner från ett dynamiskt 

interaktionistiskt synsätt på barns utveckling och menar att det är viktigt att se barns 

utveckling och uppväxtmiljö som en helhet. ”Det råder en kontinuerlig och ömsesidig 

anpassning mellan den växande individen och miljön ”(a.a. s.30).  Läroplanen för 

förskolan uttrycker vad som är förskolans uppdrag och påpekar att:  

 
Det svenska samhällets internationalisering ställer höga krav på 

människors förmåga att leva med och förstå de värden som ligger i en 

kulturell mångfald”. Förskolan är en social och kulturell mötesplats som 

kan stärka denna förmåga och förbereda barnen för ett liv i ett alltmer 

internationaliserat samhälle. Medvetenhet om det egna kulturarvet och 

delaktighet i andras kultur ska bidra till att barnen utvecklar sin förmåga 

att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar. 

(Utbildningsdepartementet 2010, s.6).  
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Pramling Samuelsson & Sheridan (1999)  anser att den pedagogiska miljön i förskolan 

ska inspirera barn till olika typer av verksamheter och handlingar, till utforskande och 

upptäckande. Författarna anser att barnen skall vara delaktiga i utformningen av den 

pedagogiska miljön och att utgångspunkten ska vara deras erfarenheter, intressen, 

önskningar och kunskaper i relation till förskolans mål. Miljön innefattar både 

utrymmen, material och klimat. Därför framhåller författarna att den pedagogiska 

miljön ska innehålla material från olika kulturer, vilka belyser multikulturella aspekter 

och könsrollsmönster, samt motverkar fördomsfulla attityder vad gäller andra kulturer, 

religioner och könsroller. Författarna menar att: 

 
Barn utvecklar en förståelse för människors skilda bakgrunder och 

livsbetingelser när pedagogerna låter den mångkulturella förskolan 

återspeglas både i miljön och i det pedagogiska arbetet. (s.95). 

 

Det skall märkas i verksamheten att barn kommer från olika kulturer och länder. De 

olika ursprung som barnen har skall bli synligt för alla barn oberoende av deras 

bakgrund. Barnens olika kulturer skall vara del av förskolans väggar, både böcker och 

miljö skall vara präglade av såväl den svenska kulturen som den andra kulturen. Detta 

bortsett från om olikheterna är etnisk, kulturell, social eller religiös bakgrund, hudfärg 

eller funktionshinder (a.a.).” I förskolans uppdrag ingår att såväl utveckla barns 

förmågor och barns eget kulturskapande som att överföra ett kulturarv – värden, 

traditioner och historia, språk och kunskaper – från en generation till nästa” 

Läroplanen för förskolan (Utbildningsdepartementet 2010, s.6). 

 

Siraj-Blatchford och Clarke har bidraget med publikationer inom området flerspråkiga 

barn i förskolan samt att de föreläser om ämnet i olika länder så som England, Thailand, 

Skottland och Australien. Siraj-Blatchford & Clarke (2000) har för avsikt att ge råd till 

alla de som arbetar med yngre barn i ett mångkulturellt samhälle. Författarna ger 

praktiska råd utifrån teorier om hur man kan arbeta med att stärka språkutveckling i 

andra språket (i detta fall engelska). Dessa råd är grundad på författarnas erfarenheter 

och arbete med yngre barn som är från en kulturell och språklig mångfald. Bland det 

som poängteras är vikten av att se till att den fysiska miljön på förskolan återspeglar 

barns olika kulturer och språk. Författarna menar att det bör finnas praktiska 

tillvägagångssätt i förskolan för att underlätta arbetet med en kulturell och 

språkligmångfaldig barngrupp. Exempel på dessa tillvägagångssätt är att välja böcker 

och pussel som skildrar mångfalden i samhället på ett positivt sätt samt att det finns 

olika rum som innehåller exempelvis skriftspråken i barnens första språk. Enligt 

författarna är det är ytterst angelägget att förskolan skapar en miljö som återspeglar de 

kulturella, språklig och sociala bakgrunder som finns och att förskollärarna är kunniga 

om barnens kulturella och språkliga bakgrund. 

 

Genom att ta tillvara på detta när man arbetar med barngrupper som tillhör en kulturell 

och språkligmångfald så underlättar det och stödjer barn i deras utveckling. 

Förskollärarna som är verksamma i en flerspråkig barngrupp bör enligt Siraj-Blatchford 

& Clarke (2000) ha en planerad verksamhet utifrån den mångfald som råder i den 

aktuella barngruppen. Vad gäller material så resonerar författarna att förskolan ska 

tillhandahålla ett utbud av leksaker som speglar mångfalden exempelvis; dockor, 

matpaket, burkar, paket som har etiketter på andra språk, väggbonader, 

utklädningsmaterial att klä upp sig, ätpinnar och matskålar från olika kulturer m.m. 

Förskolans olika lekhörn kan inredas så att de speglar mångfalden exempelvis i 

”hemvrån” kan man inreda en indisk matservering eller turkiskt café. För att höja 
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barnens nyfikenhet och nivå på leken anser författarna att denna vrå ska ändras ofta. 

Därigenom stödjas och stimuleras barnens språk samt förstärker känslan av tillhörighet 

för alla barn på förskolan.  

 

Sheridan har sin teoretiska hemvist i det interaktionistiskt perspektivet där bland annat 

lärandemiljön utgörs av komplexa system av samspel mellan människor, materiella 

resurser och pedagogiska processer. I denna forskningsartikel undersöker Sheridan 

(2007) barns möjligheter till delaktighet och inflytande i förskolan. Författaren 

introducerar en metod som enligt henne används i forskning rörande kvalitet i förskolan, 

The Early Childhood Rating Scale (ECERS). Enligt Calder (1995) är ECERS ett mått 

som kan användas av en observatör för att göra bedömningar av kvaliteten på förskolans 

miljö. Metoden är utvecklad av Harms och Clifford (1980) och utgörs av 37 objekt som 

har valts ut av The North American Early Childhood Professionals som indikatorer på 

kvaliteten på förskolan. Alla 37 objekt omfattar olika aspekter av förskolans miljö vilka 

är indelade i sju delskalor. Dessa delar är omsorg för barnen, inredning och display för 

barnen, språkliga upplevelse, fin och grov motoriska aktiviteter, kreativa aktiviteter, 

social utveckling och förskolelärarnas upplevelse av sitt arbete. (Perlman, 2010) 

Sheridan (2007) påpekar att en fördel av att använda sig av ECERS i hennes studie är 

att de värden, innehöll, aktiviteter, verksamhet och utveckling av kompetens som 

beskrivs i ECERS speglas i den svenska Läroplanen för förskolan Mer till så anser 

författaren att sett i ett interaktioniskt perspektiv ska förskolor ses som en mötesplats för 

värden, attityder och avsikter för lärande från både hem och samhälle. Sheridan (2007) 

framhåller att: “based on interactionistic theories, pedagogical quality does not exist in 

itself but takes shape and develops in pedagogical process through interaction between 

people, and people and objects in learning contexts of preschool”(s.200).  

 

Sylva, Siraj-Blatchford, Taggart, Sammans, Melhuish, Elliot & Totsika (2006) har i sin 

undersökning med hjälp av ECERS metoden ämnat se förhållanden mellan kvalitet i 

förskolan och barns utvecklingsmässiga framsteg. Författarna hävdar att i termer av 

kvalitets diskurs så finner de stöd i den aktuella studien att det finns ett behov av 

kulturell specifikation av kvalitet som ett teoretiskt begrepp inom förskolan. Författarna 

resonerar om att uppfattningar om kvalitet är beroende av de nationella läroplanerna i 

olika och kulturella prioriteringar i olika länder.   

 

Perlman & Kankesan & Zhang (2010) har undersökt 103 förskolor och daghem i 

Toronto och målet var att bedöma i vilken utsträckning dessa verksamheter erbjuder 

mångfaldig undervisning vad gäller aktiviteter, material och synliggörande av den 

mångfald som återfinns i verksamheterna. Författarna anser att multikulturella 

förskolor/daghem kan gagna tolerans, acceptans och kunskap om olika kulturer och 

traditioner parallellt med att hjälpa barnet skapa en känsla av stolthet och uppskattning 

för vilka de är och vart de kommer ifrån. Vidare så betonar författarna att eftersom det 

finns lite förhandsinformation om kvalitet och kvantitet av mångfaldig undervisning i 

förskola/daghem så är den aktuella studien till stor del en explorativ undersökning i 

syfte att bedöma tillgångssätt i dessa verksamheter. Författarna påpekar att eftersom det 

råder en brist i välutvecklade metoder för arbetat med att främja mångfald i 

förskolor/daghem så antog dem en strategi i denna studie där enskilda objekt samlades 

in från olika källor. Dessa källor var teoretiskt användbara och med tillräckligt empiriskt 

underlag. Sammanfattningen i resultat avsnittet anförs på en kombination av de olika 

källorna. I studien mäts kvalitet av förskolan/daghems miljö med hjälp av ECERS – R 

(Revised) (1998) vilken undersökte om material som speglar mångfald, så som böcker, 
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dvd filmer och bilder är tillgängliga och synliga. Toronto Operating Criteria är en annan 

metod som används i studien. Enligt författarna så används denna metod av staden 

Toronto i syfte att mäta kvaliteten på förskolor/daghem. Författarna påvisar att Toronto 

metoden är utformad för att hjälpa verksamheter utvärdera, planera och sätta mål för 

alla aspekter av barnomsorg.  Bland det som undersöks i denna studie gällande miljön är 

förekomsten och synliggörande av material som är fria från fördomar, stereotyper, 

kulturellt och inkluderande representation av olika funktionshinder/nedsättning, olika 

etnicitet, kulturer, språk och familjestrukturer. Studien undersöker den fysiska miljön, 

utrustning, material, förskollärarnas och rektorers syn på inklussion samt vad som 

behövs inkluderas i en språklig- och kulturellt mångfaldig förskola/daghem.  

  

I studiens resultat redovisas olika återgärder för att främja mångfald och där man 

påvisar att genom att tillhandahålla olika leksaker, aktiviteter, utrustning och material 

synliggörs mångfalden. Dockor med olika utseende så som funktionshinder/nedsättning, 

affischer och bilder på barn från olika delar av världen och att olika etniska kläder 

tillhandahålls i utklädningshörnan är exempel som ges i resultaten. Vidare så ges 

exempel på aktiviteter som finns att tillgå så som sagoläsning, diskussioner som berör 

mångfald, matlagning från olika kulturer samt att man bjuder in speciella gäster med 

fokus på hur man firar olika högtider, traditioner, språk, mångfald, olika 

funktionshinder/nedsättning eller särskilda behov. Det som är förskolans målsättning 

enligt Läroplanen för förskolan är att sträva efter att varje barn utvecklar: 

 
förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social 

bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning 

(Utbildningsdepartementet 2010, s.8). 

 

Författarna avslutar undersökningen med att argumentera och diskutera om resultaten i 

studien och där de anser att:  

 
Teachers can facilitate the development of positive attitudes and relationships 

among children of diverse backgrounds by assessing existing knowledge and 

attitudes towards diversity present in the classroom, and then planning classroom 

activities and interaction that support the needs of individual children (s.763).  

 

 

 

6.4 Sammanfattning  

Det sociokulturella perspektivet lägger fokus på interaktionen mellan individ och 

omgivning men också påverkan av de sociala och kulturella aspekterna. I de kulturella 

sammanhangen barnet befinner sig i (vilka är en viktig del av socialisationsprocessen) 

sker interaktionen mellan individer. I interaktionen sker ett utbyte av erfarenheter och 

kunskaper som människor innehar. Även kommunikationens roll betonas vad gäller 

barnets språkutveckling då språket är ett viktigt verktyg i kommunikationen mellan 

människor.   

 

Sheridan (2007) framhåller att: “based on interactionistic theories, pedagogical quality 

does not exist in itself but takes shape and develops in pedagogical process through 

interaction between people, and people and objects in learning contexts of 

preschool”(s.200). Hwang & Nilsson (2003) belyser det interaktionistiska perspektivet 
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och ser relationer, tolkning av budskap och situationer i samspelet (interaktionen) som 

det viktigaste hos människan. Vidare menar författarna att i dessa samspel letar 

människor efter uppfattningar och innebörder som de har gemensamt för att på detta sätt 

finna det meningsfulla i sociala situationer.  

 

Det sociokulturella perspektivet och det interaktionistiska perspektivet betonar båda 

samspelet mellan individer som en väsentlig del av socialisationsprocessen. Läroplanen 

för förskolan menar att förskolan är en social och kulturell mötesplats därmed blir 

förskolan också en del av socialisationsprocessen för barnet. Därmed blir 

förskollärarnas roll av vikt vad gäller socialisationsprocessen då deras uppfattningar 

påverkar verksamhetens innehåll och därmed barnets möjligheter till att utvecklas. För 

många barn som har ett annat modersmål än svenska är förskolan det första mötet med 

både det svenska språket och den svenska kulturen. Emellertid är den svenska förskolan 

präglad efter den svenska kulturen. Därför är förskollärarnas uppfattningar, 

förhållningssätt och värderingar väsentliga då de har en stor del i barnets utveckling vad 

gäller det svenska språket, modersmålet och i den individuella utvecklingen. Håland & 

Wallin (2008) påpekar vikten av att förse sig med kunskap om flerspråkiga barns 

språkutveckling. Detta menar författarna underlättar och förbättrar arbetet med att stärka 

språkutvecklingen hos barn med flera språk. Genom att ta till sig ett 

interkulturelltförhållningssätt i verksamheten ser man till den värdegrund som förskolan 

vilar på. Ett interkulturelltförhållningssätt kräver att förskollärarna är medvetna om hur 

deras uppfattning kring kultur påverkar det pedagogiska arbetet.  

 

Ladberg (2003) framhåller att det krävs ett medvetet arbete för att hjälpa barn med annat 

modersmål för att utveckla det svenska språket. Det är med hjälp av medvetenhet och 

kunskap om flerspråkiga barns språkutveckling som metoder kan utarbetas och sättas i 

praktik. Alltså teori och praktik måste mötas och utvärderas i syfte att stödja barnets 

språkutveckling. Det lustfyllda lärandet framhävs som grunden till utveckling och 

lärande hos barn. Bland de metoder som framskrivs vad gäller språkutveckling framför 

allt för barn med flera språk så framhävs lusten som den viktigaste komponenten. Leken 

är en naturlig del i barnets liv men också ger leken möjlighet till lärande dock så krävs 

det en medveten vuxen som genom planering skapar lustfylld lek och lärande. Utöver 

den lustfyllda leken och dess beståndsdelar så som drama, dans och spel är litteratur en 

ofta återkommande metod.  

 

Wedin (2010) och Sandvik & Spurkland (2011) framhåller litteraturen som främsta 

redskap/metod för språkutveckling. Eftersom litteratur består av språk är det genom 

konkreta situationer och språkliga aktiviteter som barn kan tillägna och utveckla olika 

kunskaper och språk. Vikten läggs vid det spontana samtalet som uppstår kring 

litteraturen då planerade samtal kan beröva barnets lust, kreativitet, intresse och 

spontanitet. I litteraturen kan barnet tillägna sig sammanhanget i en text, konsekvens 

och logik. I stället för att enbart tillrättavisa barnet i samtalsstrukturen så menar 

Gibbons (2010) att med stöttning som metod i samtal med barnet så stärks lusten, 

engagemanget och viljan att prata fritt och berätta något meningsfullt.  

 

Vidare så framhåller Benckert et al (2008) betydelsen av att välja passande litteratur, 

alltså svårighetsgraden bör ligga i snäppet över barnets kognitiva nivå. Mer till är 

litteratur på flera språk och som fyller flera syften viktigt då barnen på olika sätt kan 

identifiera sig med böckerna. Litteraturens innehåll så som bilder bör påvisa en 

mångsidig bild av världen så att alla barn oberoende av yttre attribut kan känna igen sig.  
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För att barnet på bästa sätt ska kunna tillägna sig kunskaper och utvecklas till sin fulla 

potential så behöver barnets ha en känsla av tillhörighet, meningsfullhet och stolthet 

över sin kulturella och språkliga bakgrund.   

 

Samspel och interaktion sker inte bara mellan barn och barn, vuxen och barn utan det 

sker även med den fysiska miljön. Det är genom interaktion som individen lär sig att 

bete sig socialt meningsfullt och utvecklar genom språket ett socialt medvetande. Den 

fysiska miljön har enligt Sandberg (2008) en social, kulturell, emotionell och historisk 

dimension som väcker minnen hos människor. Författare framhäver begreppet 

platsidentitet som är ett begrepp som används inom miljöpsykologi och miljöpedagogik.  

Platsidentitet är individers upplevelse av meningsfulla platser som är viktiga för 

individers identitet. Det är genom tingen, den fysiska miljön och sociala relationer till 

andra personer i omgivningen som individen formas. Platsidentitet är inte begränsat till 

hemmet utan den omfattar också övriga miljöer som individen dagligen upplever. 

Sandberg (2008) anser att attityder, värderingar, tankar, innebörder och beteende som är 

kopplade till speciella känslor samt tillhör speciella platser är kännetecken på vad som 

beskrivs som platsidentiteter. Utöver detta så hävdar författaren att å ena sidan innebär 

platsidentitet att individer tillskriver platsen en identitet och inte att platsen har en 

identitet i sig. Å andra sidan så utgår individen från egna erfarenheter från olika miljöer 

för att kunna handla och känna igen sig i nya miljöer.   

 

Det blir därmed av största vikt att förskolans fysiska miljö återspeglar den barngrupp 

som finns. Siraj-Blatchford & Clarke (2000) framhåller att det är ytterst angelägget att 

förskolan skapar en miljö som återspeglar de kulturella, språkliga och sociala 

bakgrunder som finns samt att förskollärarna har kunnighet om barnens kulturella och 

språkliga bakgrund. Genom att ta tillvara på det barnen har med sig så underlättar det 

och stödjer barn i deras utveckling. Förskolan ska tillhandahålla ett utbud av leksaker 

som speglar mångfalden exempelvis: dockor, matpaket, burkar, paket som har etiketter 

på andra språk, väggbonader, utklädningsmaterial att klä upp sig m.m. Genom att göra 

så kan barnen stödjas och stimuleras i deras språk och samtidigt så förstärks känslan av 

tillhörighet för alla barn på förskolan. 

 

Det finns olika metoder att använda sig av i syfte att hjälpa förskolor att främja 

mångfalden . ECERS och ECERS-R (Revised) är ett mått som kan användas för att 

bedöma kvaliteten på förskolans miljö och Toronto Operating Criteria är en annan 

metod som används av staden Toronto för att mäta kvaliteten på förskolor/daghem. Den 

sistnämnda metoden är utformad för att hjälpa verksamheten planera, utvärdera och 

sätta mål för alla aspekter som rör barnomsorg. Sylva et al (2006) får stöd av Perlman & 

Kankesan & Zhang (2010) när de hävdar att det finns ett behov av kulturell 

specifikation av kvalitet som ett teoretiskt begrepp inom förskolan då uppfattningar om 

kvalitet är beroende av de nationella läroplanerna i olika kulturella prioriteringar i olika 

länder.   

 

 

7. Metod  

 
Vi har valt att undersöka hur förskollärare arbetar i förskolan med språkutveckling hos 

flerspråkiga barn. För att göra detta tydligt har vi valt att dela upp området på tre delar. 
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De tre delarna vi valt täcker en del av det komplexa området vad gäller 

språkutvecklingen hos barn med flera språk. Bland den tidigare forskning, litteratur 

samt rapporter på området som vi undersökt, framkommer de tre valda områdena för 

undersökningen som centrala och betydande.  

 

Då vi vill undersöka hur förskollärare tänker, planerar och arbetar språkutvecklande 

med flerspråkiga barn anser vi att intervjuer är den metod som skapar en helhet av vår 

undersökning. Backman (2008) påpekar att det är av stor vikt för undersökaren att välja 

en procedur och en metod som ger denne väsentlig data för undersökningen. Då vi som 

intervjuare inte vill lägga in våra värderingar, åsikter och tankar angående deras 

verksamhet utan vi vill veta hur de tänker, planerar och arbetar (Trost, 2005).  

 

Det alternativ som var mest passande för denna studie är semistrukturerade intervjuer. 

Enligt Denscombe (2000) så innebär semistrukturerad intervju att intervjuaren har en 

färdigmall med frågor och ämnen som ska bearbetas och besvaras. Mer till så innehar 

intervjuaren en flexibel roll vad gäller ordningsföljden på de frågor som ska behandlas. 

Därmed ges den intervjuade möjligheten att utveckla sina idéer och synpunkter. Intervju 

personerna i denna studie fick en färdigmall i förväg med de frågor som berörs i studien. 

Frågorna var öppna och därmed fick intervju personen möjlighet att fundera och 

reflektera tillsammans med sitt arbetslag över hur de arbetar kring detta. Vidare så fick 

alla intervjupersoner i studien besvara samma frågor dock så fanns det individuella 

skillnader vad gäller ordningsföljden på frågor samt den diskussion som uppstod kring 

de olika frågorna.  

 

 

 

7.1 Urval  
  
Då syftet med denna studie är att undersöka om och i sådana fall hur förskolor genom 

metoder, uppfattningar och fysisk miljö arbetar med språkutvecklingen hos flerspråkiga 

barn har vi gjort ett medvetet urval av förskolor. Enligt Trost (2005) kan ett sådant urval 

kallas strategiskt urval. Vilket i vårt fall innebär att vi har valt förskolor som antigen har 

en hög andel flerspråkiga barn i barngruppen eller som valt att profilera sig som 

mångkulturella alternativt flerspråkiga. Genom att besöka den aktuella kommunens 

hemsida på internet har vi funnit en lista över kommunens alla förskolor och hänvisning 

till deras hemsidor alternativt beskrivning av verksamheten. Den aktuella kommunen är 

belägen i Mellansverige. Efter en genomgång av förskolor så gjorde vi ett medvetet val 

utifrån undersökningens syfte. Utifrån detta valde vi att kontakta sex förskolor som 

tillfredställde undersökningens syfte. Valet av antalet förskolor grundar sig bland annat 

i verksamhetens profilering samt att förskolorna representerar olika stadsdelar samtliga 

mångkulturella. De sex förskolor vi kontaktade svarade samtliga ja till att medverka.  
 
Vi har valt att intervjua en förskollärare (med undantag för en förskola där två 

förskollärare valde att delta under intervjun) som representerar sitt arbetslag. Detta 

grundar sig i att vi inte är intresserad av den enskilda förskollärarens uppfattning utan 

hur förskolan arbetar. Vi har inte inriktat oss åldersmässigt på barngruppen utan det är 

förskollärarens arbete i hela verksamheten som är väsentligt för undersökning då 

undersökningsområdet innefattar barn i förskoleåldern, alltså barn i åldrarna 1-5. 
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7.2 Tillvägagångssätt  
 

När urvalet av förskolor bestäms kontaktades de genom e-post. Där bifogades ett brev 

som beskriver vår undersökning och anledningen till varför vi ansåg att just deras 

verksamhet var av intresse. I e-post meddelandet fanns även intervjufrågorna med för 

att ge tid till eftertanke och reflektion då frågorna rör verksamhetens arbetssätt och inte 

den enskildes tankar. I brevet framkom det även att deltagandet är frivilligt samt att 

deras deltagande inte kommer att kunna kopplas till vare sig person, förskola eller ort. 

Vidare så informerade vi i förväg att vi önskar använda oss av diktafon under intervjuns 

gång. Intervjupersonerna hade möjlighet att välja bort detta om de av någon anledning 

kände sig obekväma inför momentet. Därefter har vi haft telefon- eller e-post kontakt 

där vi bestämde datum och tid för intervju.  

 

Intervjuerna genomfördes på förskolorna då detta föll sig naturligt och inget annat 

diskuterades. Då vi valt att granska tre olika områden i studien så har vi utfört våra 

intervjuer enskilt tillsammans med intervjupersonen. Vi har intervjuat respektive 

förskola vid ett gemensamt besök bland annat för att underlätta för intervjupersonerna 

tidsmässigt. Vid intervjuerna satt vi i ett ostört rum i förskolans lokaler vilket Trost 

(2005) menar är av stor vikt då platsen ska innehålla så lite störningsmoment som 

möjligt. Intervjuplatsen är belägen på förskolan vilket antagligen den intervjuade ser 

som en trygg plats, även detta är av stor vikt menar Trost (2005).    

 

Vid intervjuerna för undersökningen användes diktafon dels för att få möjlighet att 

själva vara tillgängliga vid intervjun dels för att få ett så komplett material som möjligt. 

Denscombe (2000) påpekar att ljudupptagningar ger en fullständig dokumentation över 

det som sägs under intervjun. Emellertid menar författaren att det bara är det verbala i 

intervjun som kommer med och består då den kroppsliga kommunikationen samt 

omgivningens påverkan av samtalet uteblir. Kvale (1997) anser att en ljudupptagning 

har en fördel vid intervjuer då intervjuaren kan koncentrera sig på både dynamiken och 

temat för intervjun. Ljudupptagningarna för undersökningen transkriberades fortlöpande 

för att sedan analyseras och bearbetas. Denscombe (2000) poängterar att forskare ibland 

kan se utskriften av ljudinspelning som en enkel sak men att de inser ganska snart att 

det är en tidskrävande uppgift. Trots detta framhåller författaren att även om 

transkriberingen tar tid är den av stort värde för forskningen. Vilket även anses vara 

fallet för denna undersökning.  

 

 
 

7.3 Etiska överväganden  
 

Vi har i studien tagit del av och bejakat vetenskapsrådet (2002) forskningsetiska 

principer som alla forskare bör följa. De fyra allmänna huvudkrav på forskning är; 1) 

informationskravet som innebär att deltagarna informeras om undersökningens syfte, 2) 

samtyckeskravet är att samtliga deltagare i undersökningen har valmöjligheten att själv 

bestämma över sin medverkan, 3) konfidentialitetskravet berör att deltagarna och 

verksamheterna ges största tänkbara konfidentialitet och att ingen obehörig kommer 

kunna ta del av deltagarnas personuppgifter och 4) som är nyttjandekravet vilket innebär 

att det insamlade materialet kommer endast användas för forskningsändamål.  
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Genom att ta del av dessa principer i vår undersökning har vi uppfyllt de krav som 

vetenskapsrådet (2002) framhåller. I undersökningen framkommer det inte några 

uppgifter om varken person eller verksamheter. Vi har istället valt att benämna 

verksamheter som exempelvis ”förskola 4” och personerna som ”förskollärare”. I 

följebrevet framkommer det att deltagandet var frivilligt då det ställs en förfrågan om 

deltagande, och att deras medverkan inte kommer att kunna kopplas till varken person, 

förskola eller ort. Deltagarna informerades om undersökningens syfte och att materialet 

är till för denna studies syfte.  

 

 

7.4 Bearbetning 
 
När alla intervjuer och transkriberingar var avklarade så påbörjades analysering och 

bearbetningen av materialet mot tidigare bakgrund på områdena. Detta gjordes genom 

att försöka finna återkommande begrepp i de tre undersökningsområdena. Dessa 

återkommande begrepp användes sedan som nyckelord vid analyseringen av resultatet i 
undersökningen. Denscombe (2000) menar att det är av vikt att gå igenom materialet 

och föra anteckningar. Dessa anteckningar ger forskaren möjlighet att reflektera och 

analysera materialet. Mer till så kan forskarens reflektioner vara vägledande i arbetet att 

identifiera likheter och skillnader och framträdande mönster i materialet. Enligt 

Denscombe (2000) bör detta upprepas flera gånger i syfte förbättra och försäkra 

forskningsresultatet. Genom denna genomgång av materialet och genomgången av 

tidigare forskning på områdena kan forskaren finna generaliseringar som klargör 

sambanden mellan begrepp som är återkommande i materialet.     
 

 

7.5 Bearbetnings metod 
 

Studiens teoretiska förhållningssätt grundar sig i det sociokulturella perspektivet då 

denne belyser om och i sådana fall hur förskollärare arbetar med flerspråkiga barns 

språkutveckling. Läroplanen för Förskolan är det styrdokument som förskolan förhåller 

sig till i utformandet och innehållet i verksamhet och därför bör det även ha en styrande 

del i studien. Det sociokulturella perspektivet och Läroplanen för förskolan präglas båda 

av grundsynen att samspel, kommunikation, språk samt de sociala och kulturella 

faktorerna påverkar lärande och utveckling hos barn.  

 

Det sociokulturella perspektivet vilar på att det är i samspelet mellan människor och de 

kulturella och sociala kontexterna som ligger till grund för utveckling och lärande. 

Språket ses som ett verktyg i kommunikation och kommunikationen sker i samspel 

mellan individer. Förskolans läroplan framhåller bland annat att ”språk och lärande 

hänger oupplösligt samman” (Utbildningsdepartementet 2010, s.7) samt att ”förskolan 

är en social och kulturell mötesplats” (Utbildningsdepartementet 2010, s.6). Studiens 

bearbetning kommer därför att genomsyras av det sociokulturella perspektivet och 

läroplanens synsätt kring lärande.   
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När vi analyserat vårt material har vi funnit tre nyckelord som är återkommande i allt 

material. Nyckelorden medvetenhet, kommunikation och motivation är vår tolkning av 

vad som framkommer i materialet. Vår tolkning är färgad av det sociokulturella 

perspektivet och läroplanens synsätt på språk, lärande och utveckling. Vår tanke är att 

med utgångspunkt i studiens syfte, det sociokulturella perspektivet och läroplanen 

analysera vårt material utifrån de tre valda nyckelorden.    

 

 

8. Resultat/Analys  
 

 

I detta avsnitt redovisas resultaten av studiens tre undersökningsområden där de kopplas 

mot studiens bakgrund. Resultatet analyseras med utgångspunkten i de tre valda 

nyckelorden medvetenhet, kommunikation och motivation.  

 

 

8.1 Förskollärarnas uppfattningar om flerspråkighet 
 

I detta stycke behandlas förskollärarnas uppfattningar om flerspråkighet. Studiens 

resultat analyseras i förhållande till tidigare forskning och litteratur som behandlats och  

utifrån läroplanen för förskolan Läroplanen för förskolan samt det sociokulturella 

perspektivet. Det sociokulturella perspektivet framhåller att det är i samspelet mellan 

människor och i de kulturella, sociala kontexterna som lärande och utveckling sker. 
 

 

8.1.1 Medvetenhet   

En medvetenhet om språkutveckling hos barn med flera språk finns hos förskollärarna 

som arbetar i förskolan, det är något som blir tydligt i intervjuerna som är utförda i 

studien. Förskollärarna är medveten och lyfter fram att barnets modersmål bör vara 

starkt för att också utveckla det svenska språket bra. Bland annat uttryckte sig en 

förskollärare så här: ”Det som är med flerspråkighet det är ju att man behöver en god 

språkutveckling i båda sina språk eller i alla sina språk därför att det ska fungera, har 

man inte sitt modersmål till exempel så att man kan prata då är det ju svårare också att 

lära sig det andra språket eller det tredje språket”. Vilket även Lunneblad (2009) som 

framhåller Cummins och Heats ord om modersmålets betydelse för förskolebarn med 

flera språk. Vidare anser förskollärarna som deltog i intervjuerna att det är av vikt att 

stärka barnet, lyssna vart barnet befinner sig i sin egen språkutveckling alltså ”lyfta” 

barnet där. Fredriksson & Taube (2003) påtalar att lärarens syn på barnet, språket och 

kulturen är av vikt. Lärarens uppgift är att ge det flerspråkiga barnet stöd i att utveckla 

sitt första språk samt i det svenska språket. En av förskollärarna sa så här: ”att jag får 

mitt eget språk parallellt med det svenska, att jag ska ju inte ta bort nån det är ju din 

identitet, din egen självkänsla det är ju liksom allting ligger ju i språket och din kultur”. 

Alltså ser förskollärarna att språk och kultur hänger samman, och stärker barnets lär och 

utvecklings process utifrån det.    
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Förskollärarna framhåller sin medvetenhet kring hur deras syn och förhållningssätt 

påverkar barnens språkutveckling, detta är något som de anser är av vikt. Har 

förskollärarna en positiv syn på flerspråkighet så påverkar det de flerspråkiga barnens 

språkutveckling. ”så det är A och O att vi har den positiva inställningen, sen är det ju 

också, man kan tycka mycket men ju faktiskt i vår läroplan vad vi har att göra. Det är 

jätte viktigt. Och det är klart, ska en bra och god språkutveckling kunna ske så måste vi 

vara positivt inställda” sa en förskollärare i undersökningen. En annan förskollärare 

uttryckte sig så här: ”ja det här positiva som vi ska se till att det känns och märks det 

tycker jag är oerhört viktigt. GLÄDJEN över att vi har många språk, glädjen över allt 

som kan surra”. Det är tydligt att förskollärarna har tagit fasta på det positiva med 

flerspråkighet.  Genom att vara positivt inställd till barnets flerspråkighet kan det leda 

till glädje och nyfikenhet hos barnet som i sin tur fortsätter att utveckla sina språk.   

 

 På förskolorna som intervjuerna är gjorda har majoriteten av barnen två eller flera 

språk. Detta kan påverka barnens kvalitet i det svenska språket lyfter en av 

förskollärarna fram, vilket denne då menar att det är av ännu större vikt att de själva 

använder ett rikt nyanserat svenska språk så att barnet får en god kvalitet i det svenska 

språket också. ”För att barnen ska få ett nyanserat språk så måste vi ge dem även bitar 

som vi normalt inte kanske använder ord som vi inte använder här, så då måste vi tänka 

på att utveckla det” sa en förskollärare. Alltså förskolläraren menar att det är vikigt att 

ge barnen större ordförråd och förståelse för ordens innebörd, vilket i sin tur kan leda till 

att barnen längre fram i livet får en större social kompetens. Skans (2011) belyser vikten 

av förskollärarens språkliga kompetens i mötet och arbetet med barn med flera språk. 

Något Benckert (1999) framhåller är att vuxnas förhållningssätt är av vikt för 

språkutvecklingen hos barn med flera språk. Bjar & Liberg (2003) anser att 

förutsättningarna för språkutveckling ser olika ut beroende på den kulturella och sociala 

miljö som barn och ungdomar växer upp i. En av förskollärare påpekar att ordförståelse 

och ordförråd skiljer sig åt genom att uttrycka sig så här: ”vi måste vara medvetna om 

att vi många gånger tror att barnen har ett rikare språk än vad dem har, för det tror 

man ju liksom att de pratar ju så bra här och att de pratar och pratar och pratar, men 

de pratar oftast om samma sak” vidare säger hon så här: ”det räcker inte att de kan 

prata och är verbala här och det behöver inte betyda att dem förstår.” Ordförråd och 

ordförståelse skiljer sig åt, barn kan ha ett stort ordförråd utan att ha kunskap om ordens 

innebörd. Detta handlar om barns erfarenheter, barn förvärvar kunskap tillsammans med 

andra och i dessa olika möten med människor sker en läroprocess hos barnet. 

  

Barn har olika erfarenheter med sig till förskolan, då är det förskollärarnas uppgift att se 

barnets erfarenheter av ord och ordförståelse för att sedan bygga vidare på det.  

Bjar & Liberg (2003) påpekar att förskolan och skolans roll i detta är att möta dessa 

olika grupper av individer med förutsättningarna ovan.  

 

Benckert et al (2008) anser att det är av stor vikt att skaffa sig kunskap om flerspråkiga 

barns språkutveckling, ju mer kunskap kring detta ämne du har som förskollärare ju 

enklare blir ditt arbete med att stärka flerspråkiga barns språkutveckling. Förskollärarna 

är medvetna att kunskap stärker deras arbete med språkutvecklingen hos barn med flera 

språk. Flera av förskollärarna har fått utbildning eller varit på föreläsningar om 

språkutveckling och mångkulturella barngrupper och olika kulturer. ”Alla förskollärare 

har läst, fick läsa en 7,5 poängare som hette svenska som andra språk i ett 

mångkulturellt perspektiv” en förskollärare i undersökningen uttryckte det så. Några 
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förskollärare har inte någon utbildning alls kring flerspråkighet och mångkulturella 

barngrupper. Vilket skulle kunna resultera i mindre förståelse för de här barnens 

språkutveckling och hur den går till. Så här uttrycker sig en annan förskollärare: ”vi har 

inte ingen av oss har läst någon vidare utbildning, det finns många kurser man kan ta, 

högskolestudier med flerspråkighet, men det är ingen av oss har det här tyvärr”. Dessa 

lyfter fram sina erfarenheter, något som de anser räcker långt, men de har även en 

önskan om vidare utbildning inom området. En förskollärare säger så här: ”det är på 

gång att det ska bli mer utbildning via föreläsningar för oss det har vi krävt så det 

kommer vi få”. Några av förskollärarna lyfter även fram deras eget intresse att söka 

kunskap inom området, och att det blir större krav i och med förskollärarens ansvar i 

den reviderade läroplanen. Så här uttrycker en förskollärare det: ”men kraven stiger ju i 

och med att läroplanen blir tydligare och tydligare och att förskolläraren får ett ökat 

ansvar, paus, så innebär det också att jag som egen ja alltså personligen som 

förskollärare måste skaffa mig fler kunskaper” en annan förskollärare sa så här: ”men 

har man lite fantasi och kreativitet kan man ju hitta själv också så är det, intresse”. 

Kunskap skapar förståelse, i detta fall för flerspråkiga barns språkutveckling, vilket 

leder till större kompetens hos förskollärarna och ger dem möjligheter att på bästa sätt 

utveckla verksamheten så den blir språkutvecklande för barn med flera språk.   

 

Flera av förskollärarna lyfter fram samarbetet med föräldrarna, de påtalar vikten av ett 

gott modersmål för att det ska ske en god utveckling i det svenska språket. En av 

förskollärarna menar att: ”utan föräldrarnas medverkan och kontakten däremellan är 

det ju jätte svårt att veta, veta vilka kunskaper barnet har i sitt modersmål, så det är 

jätte viktigt med kontakten emellan”, en annan förskollärare uttrycker det så här: ”Så vet 

man hur man gör nästa gång för att det ska bli bättre och bättre så frågar man ju 

föräldrarna på utvecklingssamtalen också så att man har ju hela tiden en dialog med 

dem” . Förskollärarna lyfter fram en god dialog med föräldrarna kring barnens 

bakgrund, kultur, modersmål. Ingen av förskollärarna påtalar vikten av en god dialog i 

arbetslaget kring flerspråkighet olika kulturer eventuella fördomar. Detta belyser både 

Benckert (1999) och Bozarslan (2001) som viktiga då detta kan gynna barnen i 

språkutvecklingen. Det sociokulturella perspektivet grundar sig i tanken om att kulturen 

och det sociala sammanhanget mellan människor befinner sig i är vad som skapar 

individen, alltså jag skapas tillsammans med andra. Andras bemötande vägleder mig till 

att utvecklas till en social varelse. Sheridan (2000) belyser vikten av närvarande 

pedagoger och deras egen självkännedom för ett utvecklande arbete, förskollärarna har 

en stor medvetenhet om att deras syn och förhållningsätt påverkar flerspråkiga barns 

språkutveckling. 

 

 

8.1.2 Kommunikation  

Studien påvisar att förskollärarna kommunicerar med och visar intresse för föräldrarna 

kring barnens modersmål, bakgrund och vart barnet befinner sig i språkutvecklingen. 

Det är viktigt att belysa för barn och föräldrar att just deras kultur och språk är intressant 

för förskolan så barn och föräldrar känner en tillhörighet och tillit till verksamheten där 

deras barn ska vistas under dagarna. Det påtalar även Sandvik & Spurkland (2009). 

Bozarslan (2001) stöder även Sandvik & Spurkland (2009) gällande pedagogernas 

intresse för föräldrar och barns kultur och språk. Några av förskollärarna nämner även 

hur det såg ut i förskolan för en tid sedan, att en del förskollärare påtalade för barnen 

som pratade ett annat språk än svenska på förskolan att sluta med det och bara prata 
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svenska, så här säger en av förskollärarna: ”för om jag skulle vara en pedagog som inte 

lät dem prata sitt språk det skulle ha en jätte stor inverkan på barnet”. Förskollärarna 

som deltog i studien menar att det är av största vikt att barnen pratar och kommunicerar 

på sitt modersmål även på förskolan i exempelvis leken för att utveckla sina 

språkkunskaper och känna trygghet och tilltro till sig själv att jag är någon som kan. 

Enligt Läroplanen för förskolan ska förskolan sträva efter att varje barn ”utvecklar sin 

identitet och känner trygghet i den” (Utbildningsdepartementet 2010, s.9), så här 

uttrycker sig en av förskollärarna: ”att jag ska ju inte ta bort nån det är ju din identitet, 

din egen självkänsla det är ju liksom allting ligger ju i språket och din kultur å de, att 

man får lysa å men glittra i det som bara jag kan eller jag vet, barn ska lyckas det är 

också en viktig grej”. Det sociokulturella perspektivet ser på språket som ett verktyg i 

kommunikation och kommunikationen sker i samspel mellan individer. Läroplanen 

påvisar att förskolan ska stimulera barns egen identitetsutveckling och få stöd i sin 

sociala tillväxt samt att förskolläraren ska arbeta för att utmana och stimulera barnet i 

sin språk- och kommunikationsutveckling. Några av förskollärarna påtalar vikten av att 

lyfta fram glädjen och stoltheten i att de flerspråkiga barnen kan kommunicera på flera 

språk. Att varje barn får glänsa med sin specifika kunskap. Sandvik & Spurkland (2011)  

menar att kommunikativ kompetens innefattar många delar som kunskapen om hur du 

deltar i ett samtal, det innefattar även grammatik och ordförråd. Författarna menar att ett 

barn med ”normal” språkutveckling tillägnar sig det i modersmålet. (a.a.).  

 

En form av kommunikation som förskollärarna nämner är tecken som stöd. De använder 

tecken som stöd som en hjälp att förstärka språket, en förskollärare säger så här: ”väljer 

vi ju att förstärka med lite tecken” en annan förskollärare uttrycker sig så här: 

”tydlighet vi använder mycket symboler öh, lite stödtecken, men just tydligheten att man 

visar och pratar sakta”. En av förskollärarna påtalar även kroppsspråket som 

kommunikation främst med föräldrar och barn som har annat modersmål än svenska.  

En förskollärare uttrycker det så här om kommunikation med kroppsspråk: ”jag står 

där och pratar med hela kroppen, för jag som pedagog och mamma kan prata med en 

somalisk mamma utan språk med min kropp och vi förstår varann”. Bozarslan (2001) 

belyser vikten av att kommunicera och visa intresse för kommunikation även om 

parterna inte talar samma språk. Detta menar författaren kan ske med kroppsspråk och 

gester, vilket kan resultera i att föräldern i detta fall känner att pedagogen är intresserad 

av vad föräldern vill förmedla. Hedencrona & Kos-Dienes (2003) belyser svårigheter 

med icke-verbal kommunikation då gester och kroppsliga uttryck skiljer sig åt i världen. 

Denna förskollärare påtalade även att ibland gick inte kroppsspråkskommunikationen 

fram, men denne ville ändå framhålla att inte ge upp utan att fortsätta tills båda parter 

förstår varandra.  

 

 

För att barnet ska känna sig tryggt och ha möjlighet att utveckla sitt modersmål 

parallellt med det svenska språket lyfter förskollärarna fram modersmålsstödet. Så här 

uttrycker sig en av förskollärarna: ”sådan god utveckling för de här barnen som har fått 

varit i en modersmålsgrupp med barn och pratat även om det kanske har varit en gång i 

veckan några timmar så ser man att barnen blir säkrare de blir tryggare de blir gladare 

och de vågar mer på svenska också det är någon som förstår vad jag säger och pratar 

mitt språk”. Detta är något förskolororna haft tillgång till fram till hösten 2011 då den 

aktuella kommunen beslutat att ta bort modersmålsstödet i förskolan. Yazici, Genc Ilter 

& Glover (2010) menar att barnen använder modersmålet för att uttrycka känslor vid 
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bland annat social kontakt och kommunikation med andra. Det är i modersmålet som 

barnets beteende, sociala och kulturella värderingar formas. 

 Enligt Läroplanen för förskolan så innefattar även förskolans uppdrag att ”medverka 

till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att både utveckla det 

svenska språket och sitt modersmål” (Utbildningsdepartementet 2010, s.7) vidare 

belyser Läroplanen att förskolan ska sträva efter att varje barn ”som har ett annat 

modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att 

kommunicera såväl på det svenska språket som på sitt modersmål.” 

(Utbildningsdepartementet 2010, s.11). Detta är något förskollärarna uttryckte att barn 

med flera språk hade möjlighet att göra med hjälp från bland annat modersmålsstödet. 

Fagerli et al (2001) påtalar den täta kopplingen mellan modersmål och identitet.  

 

Sandvik & Spurkland (2011) framhåller pragmatiska färdigheter vilket innebär 

förmågan att anpassa språket efter ett specifikt syfte i en specifik situation. Då ett barn 

besitter kommunikativ kompetens innebär det att barnet har samtalskompetens, 

behärskar att variera språket beroende på syfte, situation och sammanhang. Några av 

förskollärarna påtalar vikten av kommunikationen med barnen då de får information om 

vart barnet befinner sig i sin språkutveckling. De framhåller att det är enkelt att ”tro” att 

barnet har ett rikt språk eftersom ”barnet pratar så mycket här på förskolan”, men detta 

påtalar även förskollärarna att det krävs stor kompetens och lyhördhet för att märka om 

barnet ”bara” upprepar ord och säger samma saker hela tiden eller om barnet faktiskt 

förstår innebörden av orden barnet säger. 

 

 

8.1.3 Motivation 

Just motivation att arbeta med flerspråkiga barn är något som förskollärarna anser bör 

finnas, något som inte alltid finns tyvärr av olika anledningar. En förskollärare säger så 

här: ”ganska ojämnt bland personalen vissa är intresserad och tycker att det är kul och 

stimulerande att jobba med flerspråkiga barn och andra har som sagt bara hamnat i det 

så att man jag tror inte att man tänker speciellt på och jobbar på ett speciellt sätt”, en 

annan förskollärare uttrycker sig så här: ” man skulle ju önska kanske att det fanns, 

paus, ett stort intresse hos var och en att försöka gå utbildningar”. Är du som 

förskollärare motiverad så söker du kunskap inom området, intresset för varje barns 

språkutveckling och bakgrund gör att det finns något att bygga vidare på i 

verksamheten. Något som majoriteten av förskollärarna i studien uttryckte var att 

utbildningar och föreläsningar gav dem motivation och kunskap om flerspråkighet. 

Förskollärarna efter sökte mer utbildningar och föreläsningar kring flerspråkighet och 

språkutveckling. Detta är något Benckert et al (2008) påpekar vikten av kunskap om 

flerspråkiga barns språkutveckling för att utveckla arbetet med just detta. Några av 

förskollärarna framhåller dem själva som förebilder för barnen och visar intresse för 

barnets språkutveckling, Ladberg (2003) talar om vikten av intresserade vuxna eller 

andra barn som visar intresse för barnet som pratar. Så här säger en av förskollärarna ” 

jag tänker på deras framtid så känner jag att jag har jag är så oerhört, jag vi i 

personalgruppen är så oerhört viktiga att vara nyanserade ligga nära barnets egen 

språkutveckling för att de ska ha, kunna ta nästa steg i lek vardag sam, ja över allt hela 

tiden, och det kan aldrig bli för mycket, språkbada dagen lång”. Detta visar på 

kompetens och förståelse hos förskolläraren att denne är viktig för barnets 

språkutveckling. Det är av vikt för barnens framtid att ha nyanserat språk, till stor del 

läggs den grunden i förskolan. Möter barn med flera språk förskollärare som inte visar 
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intresse för deras språk och kulturella bakgrund kan det resultera i att dessa barn får 

känslan av mindrevärdes komplex som i sin tur kan leda till en social uteslutning.  

 Ladberg (2003) påpekar att barnet ser den vuxne som förebild, barnet gör som den 

vuxne gör. Den vuxne samtalar med barnet och ställer frågor, barnet i sin tur lär sig att 

svara men även att ställa frågor (a.a.). ”Jag är ju en förebild i allt jag gör, även i 

språket, och intresset och att jag vill ta reda på jag bjuder in barnen att berätta jag är 

nyfiken, jag vill veta och det gör ju att de också vågar visa och också vågar vara 

nyfiken och fråga på sitt sätt då, och det är ju vi som skapar den här miljön 

språkmiljön” säger en av förskollärarna. Sett utifrån det sociokulturella perspektivet så 

är det precis vad det påvisar. Alltså att förskollärarna har ansvar för att bygga en 

stimulerande miljö för barnen, utmana barnen med nya frågor som väcker nyfikenhet 

hos barnet vilket i sin tur kan hjälpa barnen vidare i sin egen språkutveckling.  Detta 

stämmer även med Vygotskij (1999) teorier om inlärning. Några av förskollärarna 

påtalade även motivationens roll i kunskapssökande, finns motivation bland 

förskollärarna att göra detta så ansåg några av dem att då fanns det mer att arbeta på i 

deras arbete kring språkutvecklingen hos barn med flera språk. Så här uttrycker sig en 

annan förskollärare om kunskapssökande: ” sedan är det ju också intresse, är man 

intresserad så tar man ju reda på saker och frågar och söker själv också information”, 

en annan förskollärare säger så här: ”fokuserats mycket på språk överhuvudtaget, 

språkutveckling som det gagnar ju de här barnen med flera språk”. Löfdahl (2004) 

hänvisar till Corsaro som också benämner att barn tar in information från vuxenvärlden. 

Axelsson (1999) menar även hon att vuxna är en förebild för barnet om det ska lyckas i 

skolan, hon belyser att det är positivt om det är en vuxen som barnet kan realatera till 

alltså någon från barnets egen minoritetsgrupp. Alltså barnet blir motiverat att utvecklas 

i modersmålet och det svenska språket. Det förskollärarna i studien belyser är alltså att 

det är de själva som är förebilder för barnen, deras inställning och intresse skapar 

motivation hos barnen att utveckla sitt språk. En av förskollärarna poängterade att 

förskollärarnas intresse och motivation rustar barnen för sina framtida möten med nya 

språk och flerspråkiga människor, hon menade att barnen kan komma att känna sig 

säkra och motiverade till att lära sig mer längre fram i livet då de mött detta i förskolan. 

En förskollärare  säger så här: ” känner jag en oerhörd potential till barnen längre fram 

i livet är att lära sig, jag kan lära mig många språk, jag är van jag har mött det här”. 

Ladberg (1996) anser att språket bygger broar mellan människor, människor är i behov 

av språket för att kunna möta varandra, förstå varandra och bli förstådda.  

 

 

 

8.2 Metoder för språkutveckling 
 

Här behandlas resultatet för undersökningsområdet metoder för språkutveckling i 

förskolans praktik. Förskollärarnas svar på vilka metoder som används och hur de 

arbetar med dessa reflekteras och analyseras gentemot tidigare forskning och litteratur 

som behandlats. Resultaten från intervjuerna, tidigare forskning och litteratur kommer 

att analyseras.  

 

Resultatet ses utifrån Läroplanen för förskolan och ett sociokulturellt perspektiv på 

lärande. Ett sociokulturellt perspektiv på lärande innebär att lärande sker i interaktion 

med omgivningen och Vygotskij (1999) betonar socialisationsprocessen som en 

väsentlig del av barnets utveckling. I socialisationsprocessen är vi beroende av de 
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sociala och kulturella sammanhangen vi befinner oss i eftersom det är med hjälp av 

interaktion med andra som utbyte av kunskaper och erfarenheter sker. Läroplanen för 

förskolan och det sociokulturella perspektivet har många likheter i synen på hur 

erövrandet av kunskaper sker alltså främst genom samspel. Resultatet från detta 

undersökningsområde pekar på att de metoder eller arbetssätt som används i förskolans 

praktik utgår från att det är just i samspel med andra som språkutveckling främst sker.   

 

 

8.2.1 Medvetenhet 

 Samtliga undersökta förskolor påtalar att en medvetenhet kring allt arbete i förskolan är 

av stor vikt både planerade situationer i verksamheten men också i den vardagen såsom 

rutinsituationer. ”Språkutvecklingen om man tänker svenska delen, så är det ju 

medvetenheten hos var och en av pedagogerna att ligga nära barnets svenska språks 

utveckling och att vara nyanserad många ord inga tomma ord utan alltid mycket 

konkret, ha dialog och samtal med barnen, på deras nivå för att, aa, och tänka tempus 

och tänka substantiv tänka alltså tänka språkutveckling på många olika plan men i lek 

och vardag”(en av de intervjuade förskollärarna). En annan förskollärare uttryckte sig 

så här: ”från det att barnet kommer till att de dom går hem är det viktigt att vi som 

pedagoger är medvetna om att ta till vara varenda liten stund”. Det grundläggande 

menar förskollärarna är att vara medveten vart barnet ligger i sin språkliga utveckling 

och därmed få möjlighet att stimulera barnens språk på ”rätt” nivå. Flera förskollärare 

menar att om kunskapen kring vart barnen ligger språkmässigt finns går det att utmana 

barnet genom att lägga stimuleringen strax över barnens kognitiva nivå.”Att vi alltid 

tänker på att va nyanserade och möta barnet språkligt så nära den egna nivån som 

möjligt och ett litet snäpp snett upp” (en av de intervjuade förskollärarna). En annan 

förskollärare delade denna tanke och uttryckte sig så här: ”Jag tror att det här att börja 

från där barnen är lite grann men att man måste ha ja väldigt mycket input och 

utmanande frågor och så från oss vuxna för att det ska fortsätta utvecklas så kan jag 

säga”. Förskollärarnas idéer om att lägga utmaningarna på rätt nivå för individen är i 

likhet med Vygotskijs begrepp ZPD (Den proximala utvecklingszonen) som är just läget 

strax över barnets kognitiva nivå. Där menar han att stimulansen och utmaningarna bör 

ligga. Sandvik & Spurkland (2011) och Benkert et al (2008) poängterar även de om 

denna nivå främst kring valet av texter då de menar att texterna då blir begripliga men 

också utmanande. Läroplanen för förskolan framhåller också förskollärarnas ansvar i att 

ge barnen utmaningar som ger förutsättningar för utveckling av nya erfarenheter och 

kunskaper. 

 

 Förskollärarna i undersökningen menar att de i verksamheten lägger stort fokus på 

språkutvecklingen i vardagen och menar att medvetenheten i interaktionen med barnen 

är av stor vikt. En av förskollärarna poängterade att: ”Det är så här, att den mesta 

språkutvecklingen pågår i vardagen hos oss det är i.. i rutinsituationer, det är i leken, 

det är på och av- klädning, det är liksom matsituationen i alla dom här vardagliga 

situationerna passar vi på och tränar språk. Och det gör vi genom och då benämna det 

vi gör vi sätter ord på vid kläd..liksom upplevelser i ord”. I interaktionen kan 

kunskapen om vart barnen befinner sig i sin språkliga utveckling synliggöras vilket 

medför att förskollärarna kan anpassa talet så att det blir utmanande och utvecklande för 

barnet. Benkert et al (2008) anser att språkutveckling i förskolan förutsätter ett aktivt 

arbete och användande av språket i samtliga situationer i vardagen. Detta påtalar 
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samtliga förskollärare då de bennämner situationer som påklädnad, samtal vid 

matbordet, samlingar och olika aktiviteter. Medvetenheten i dessa situationer menar 

förskollärarna ligger vid att använda ett allsidigt och tydligt språk, inga tomma ord och 

alltid mycket konkret. En av förskollärarna uttryckte sig så här: ”Vi pratar alltså inte 

kort eller bara hämta den där utan vi försöker att ta det i hela meningar, vi använder ett 

allsidigt språk så barnen får höra alla ord och med språkmelodin så man kan tona in 

sig på den”. Vidare så poängterade några av förskollärarna vikten av att lämna 

talutrymme åt barnen i kommunikationen att inte svara för fort eller att rätta dem: 

”Stärker för dom och sen försöker locka dom å å å prata och inte bara vara snabb och 

svara utan man tar in dom så kommer det lite” (en av de intervjuade förskollärarna). En 

annan av förskollärarna menade att: ”Vi försöker att lämna..eller försöker, vi lämnar 

talutrymme till barnet dels för att de både får lyssna och får höra andra barn prata 

vuxna prata men också att de själva får uttrycka sig”. Förskollärarna betonar att detta är 

av vikt då barn ibland behöver få tid att reflektera över frågan eller tanken. Gibbons 

(2010) framhåller att i kommunikationen med främst en andraspråksinlärare är det 

betydelsefullt att inte avbryta barnen genom att rätta dem. Författaren menar att i 

kommunikationen mellan barn och vuxen är det viktigare att stötta dem i samtalet detta 

bland annat genom att visa intresse och ställa frågor.  

 

Flera av förskollärarna benämner pedagogisk dokumentation som en bra metod för 

språkutvecklingen då får barnen se sin egen lärprocess och de vuxna blir medvetna vart 

barnen ligger språkmässigt.  En förskollärare uttryckte sig genom att säga: ”för att 

annars så kan man tycka och tänka så mycket, ja men det kan dom, det har vi ju tränat 

på, det kan dom, men man vet inte det förens man verkligen har tittat”. Genom 

pedagogisk dokumentation, vilket innebär att du dokumenterar det som händer i en 

situation genom att bland annat anteckna citat, bilder och diskussioner, kan exempelvis 

ett barns språkutveckling granskas och reflekteras kring på ett djupare plan.  

 

Flera av förskollärarna pratar om vikten att ge barnet ett rikt och nyanserat språk och 

”bedömningen” om barns språkutveckling ses främst på det svenska språket.”Men hela 

verksamheten genomsyras ju av att förmedla det svenska språket, det gör det ju det det 

är ju det viktigaste i vårat arbete här”(en av de intervjuade förskollärarna). En annan 

förskollärare menade att: ”Vi tänker också på det här med matematiska begrepp man 

kanske kan jätte bra på sitt eget språk, på modersmålet men svenska liksom fallerar det 

ju, men dokumenterar man så ser man det ganska tydligt vad det är som jag dom 

behöver träna på”. Ladberg (2003) belyser att ett medvetet arbete kring alla barns språk 

i förskolan är väsentlig för flerspråkiga barns språkutveckling i det svenska språket. 

Detta då ett barns språkutveckling bland annat är beroende av barns trygghet till sig 

själva och sin omgivning samt att som Läroplanen för förskolan framhåller att: ”Språk 

och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling. 

(Utbildningsdepartementet 2010, s.7). Vidare framhåller läroplanen att förskolan ska 

sträva efter att de barn som har: ”har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin 

kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera så väl på svenska som på sitt 

modersmål”. (Utbildningsdepartementet 2010, s.11). För att göra detta bör även 

förskolan se/ta reda på vart barnet befinner sig i sin språkutveckling i barnets alla språk. 

Om man bortser från barns tidigare erfarenheter bortser man från en del av barns 

kunskap. Detta kan medföra som Skans (2011) påtalar att: ”det gemensamt upplevda är 

på en för låg kognitiv nivå för vissa barn.” (s.111). Det författaren menar är att de 

anpassade utmaningar i varje individs ZPD (den proximala utvecklingszonen) ska 

utformas efter barns komplexa kunskap och då måste förskolan även se till barns 
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kontexter, tidigare erfarenheter och kulturer. Flera av förskollärarna poängterar att de 

förskolor som har personal med flera språk och något av språket delas med barnen ska 

medvetet använda sig av det i vardagen. ”Och sen, ja vi har ju en del personal som har 

annat språk, och dom får ju prata det språket med barnen, det är ju också medvetet att 

de ska få höra det” (en av de intervjuade förskollärarna). Men bedömningen av barnets 

språkkunskaper och vad barnet behöver träna på avgörs utifrån språkkunskaperna i det 

svenska språket detta kan medföra att barnen känner sig ”sämre” än sina kamrater i 

samma ålder vilket knappast ökar motivationen till att ta till sig det nya.  

 

     

8.2.2 Kommunikation 

”Kommunikation är själva kärnan i språket” (Ladberg 1996, s.12). Mer till så är 

kommunikationen en väsentlig del i barns språkutveckling. Genom att kommunicera 

skapas en samhörighet och en gemenskap mellan individer. Kommunikation kan ske på 

många olika sätt bland annat genom verbal kommunikation, kroppsspråk, teckenspråk 

och piktogram. För att förstärka och förtydliga föremål, situationer och händelser i 

kommunikationen använder sig samtliga förskolor av bilder och tecken som stöd AKK 

(Alternativ och kompletterande kommunikation) och TAKK (Tecken som alternativ och 

kompletterande kommunikation). En av de intervjuade förskollärarna uttryckte sig så 

här om detta: ”Men att man inte bara pratar utan att man visar konkret material och 

bilder och så så att det kopplas ihop så det är viktigt”. En annan förskollärare menade 

så här: ”Det är ju som nu när vi börjat arbeta mer och mer med stödtecken det gör vi ju 

med de svenska barnen också det kan ju de också behöva så det är inge speciellt med 

flerspråkiga barn”. En annan förskollärare poängterade det så här: ”Det är tecken som 

stöd jag använder bilder hela tiden för att få förståelse”. TAKK lyfter förskollärarna 

fram som ett viktigt och bra hjälpmedel i språkutvecklingen främst hos barn med flera 

språk. Som Heister Trygg (teckna.se, hämtat 2011-11-09) beskriver TAKK så är 

metoden främst framtagen för individer som har någon form av funktionsnedsättning 

som gör att språket inte utvecklas ”normalt”. Då denna metod används i förskolan för 

att ”hjälpa” bland annat barn med flera språk i deras språkutveckling anses det då att 

flera språk eller svenska som andraspråk snarare ses som ett problem än en tillgång? Det 

är dock av vikt att granska TAKK djupare då det föreligger svårigheter att finna 

forskning om denna metods påverkan på barn som genomgår en ”normal” 

språkutveckling. Detta är något som även Brink (2009) poängterar och ställer sig kritisk 

inför och påtalar att hjärn- och språkforskare inte stödjer tanken om att tecken som stöd 

varken gör från eller till för den verbala språkutvecklingen. Under undersökningen gång 

har forskning om denna metod i anknytning till barn som genomgår en ”normal” 

språkutveckling försökts finnas men utan resultat. Detta är ett dilemma då det är av stor 

vikt att en metod som blivit så förankrad i förskolan bör inneha en bakgrund med 

väsentlig forskning och prövning.  

 

 Flera av förskolorna arbetar kring litteratur både med spontana bokläsningar och ett 

kontinuerligt planerat arbete kring en specifik bok. När de arbetar aktivt kring en 

specifik bok använder de sig av flera aktiviteter kring den boken för att barnen ska få 

skapa sig en bredare bild och en djupare förståelse. En av förskollärarna uttryckte sig så 

här:” Vi läser mycket böcker gör vi, har boksamtal dels blir det ju sån spontan 

bokläsning när barnet kommer med bok, men sen brukar vi också ha bokläsning i olika 

grupper och då kan man läsa samma bok kanske i en månad eller två månader men som 

man också pratar om.. vad är det som händer och man kanske gör en liten teater och 
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men att man jobbar alltså en längre tid”. En annan förskollärare menade att: ”Vi tar 

alla tillfällen i akt att läsa. Vi har väldigt väl planerade bokläsningsgrupper”. Sandvik 

& Spurkland (2011), Wedin (2011) och Salameh (2005) är några av de som framhåller 

litteraturen som en viktig del i språkutvecklingen. Sandvik & Spurkland (2011) 

poängterar att det finns många sätt att arbeta kring litteraturen. Wedin (2011) framhåller 

samtal och berättande kring texter som viktiga inslag för språkutvecklingen. Dock så 

påvisar Salameh (2005) forskning som visat att tillträdet till samtal och diskussion kring 

litteraturen kan skilja sig åt beroende på om du har svenska som andraspråk eller ej. 

Salameh (2005) menar att de barn som hade svenska som andraspråk inte fick delta i 

samma utsträckning som de barnen som hade svenska som förstaspråk. Genom 

litteraturen kan barnen erövra många färdigheter som gynnar språkutvecklingen samt att 

den ger barnen förkunskap i läs- och skriv utvecklingen (Wedin 2010). Detta menar 

Wedin (2010) både inkluderar den muntliga och skriftliga delen. Om barn med annat 

modersmål inte får samma tillträde i dessa situationer bör det kunna innebära att de inte 

utvecklar likvärdiga förkunskaper i läs- och skriv utvecklingen som de barn som har 

svenska som modersmål.    

 

Flera av förskollärarna menar det är viktigt att locka barnen till kommunikation samt att 

i samtalen stödja och förstärka språket. Förskollärarna påpekar att kommunikationen 

också ska vara utmanande och rolig för barnen. ”Jaa det är ju att man spontant när 

barnen börjar med någonting då, tar upp det då fortsätter” (en av de intervjuade 

förskollärarna). Förskollärarna framhäver olika tillfällen då kommunikation sker och 

hur de exempelvis gör. Bland annat så använder de sig av den pedagogiska 

dokumentationen antingen det barnen har sagt eller om de har tagit bilder. Kring den 

menar förskollärarna att de brukar locka barnet till att återberätta vad som hände, vad de 

tänkte och så vidare, en av förskollärarna uttryckte sig så här: ”Dom får återberätta 

saker, utflykten vad hände? Vad gjorde vi? Vi tar mycket bilder som man kan 

återkoppla man får se nämen titta där är jag, vad gjorde jag för någonting, jo jag 

hittade en pinne så pratar man om det..ja du hittade en pinne och vad gjorde du med 

pinnen”. En annan del de lägger mycket fokus kring är kommunikationen i vardagen, 

rutinsituationerna såsom vid maten, påklädnad och så vidare där benämner de saker, 

förklarar, frågar, sätter upplevelser i ord och vara språkligt nyanserade. En av 

förskollärarna menade att de: ”benämner på saker och ting vad allt heter, försöker 

upprepa allting, försöker ge synonymer ge dom ett rikt språk, läser, stödtecken, samtal 

vid borderna”. En annan förskollärare kommenterade det så här: ”Inte bara slita på 

kläderna bakifrån det är förbjudet för mig det är liksom en dialog med barnet om vad 

de håller på med”. En tredje poängterade det så här: ”Grunden läggs i vardagen det är 

liksom varje dag det händer så otroligt mycket som man kan prata om varje dag om 

man tar tillfället i akt. Ambitionen är att använda språket i vardagen”. Samtliga 

förskollärare uttryckte i likhet med det sociokulturella perspektivet, kommunikationen 

som en viktig del i språkutvecklingen. Flera av förskollärarna uttryckte också att en 

medvetenhet i kommunikationen är väsentlig, dels för dess innehåll men också för att 

det där går att möta barnet språkligt, stärka och förtydliga.” Aa alltså här tror jag att 

det är det här talet pratet mellan pedagoger och barn och barn till barn att det finns en 

stor medvetenhet hos oss som jobbar här att vara språkmedvetna” (en av de intervjuade 

förskollärarna). Genom interaktion och kommunikation gynnar vi inte bara barns 

språkutveckling i dessa situationer skapas också samhörighet och förståelse för 

varandra.   
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I mötet genom språket sker också en informationsbyte av erfarenheter och kunskaper 

individer mellan. Förskollärarna poängterar som Sandvik & Spurkland (2011) och 

Benckert et al (2008) att om barnen själva inte skapar dessa möten är det viktigt att 

förskollärare skapar situationer där barnen lockas till kommunikation då det är en av 

grundstenarna i språkutvecklingen. En av förskollärarna hade skapat en plats i förskolan 

där hon menade att dessa möten inträffade spontant: ”Vi har föräldrar tavla där 

föräldrarna skrivit ett meddelande till sitt barn på sitt språk och där blir det mycket 

diskussioner”. Förskolläraren poängterade att diskussionerna skedde både mellan barn 

till barn men också mellan vuxen barn. Barn besitter både erfarenheter och kunskaper 

från deras sociala kontext utanför förskolans verksamhet. Det är viktigt att komma ihåg 

att alla kan lära av varandra. Det är inte bara den vuxna som har tidigare erfarenheter 

och kunskaper utan det har även barn, dessa är även i vissa fall är helt skilda från den 

vuxnes.    

 

 

 

8.2.3 Motivation 

Flera av förskollärarna pratar om att utgå från barnens intressen i verksamheten, de 

menar att lusten och intresset måste finnas fär att lärande ska ske. Läroplanen för 

förskolan framhåller att verksamheten ska formas efter barnens intressen, 

erfarenhetsvärld, drivkraft och motivation samt att ett medvetet användande av leken 

kan främja barns utveckling och lärande. En av förskollärarna menade att: ”för det är ju 

det måste ju till ett intresse det finns ju ingen av barnen som sitter kvar om man sitter 

där och tjatar om någonting som dom inte är sugen på det ser man ju ganska snabbt ja 

men dom går”. Brumen (2011) och Ladberg (2003) framhåller båda om leken och 

lusten som främsta faktorer för språkutvecklingen. Ladberg (2003) påpekar att det 

viktigaste är att språket symboliseras som något lustfyllt och inte att de förstår allt. 

Brumen (2011) påtalade att resultaten i undersökningen pekade på lekar som främsta 

redskap för språkutvecklingen. Endast en av de intervjuade förskollärarna poängterade 

leken som en språkutvecklande metod. Förskolläraren menade att i leken kunde barnens 

intressen följas och dialoger skapas. ”Vi jobbar jätte mycket med skapande och det har 

vi ju alltid gjort och musik och där kan ju alla komma till tals och göra sig gällande fast 

jag inte kan så mycket ord på svenska så kan jag måla en bild eller gnola en sång”. 

Vidare poängterade förskolläraren att: ”det ska ju vara roligt annars så är det ju ingen 

idé, det vet man ju själv sitta och traggla med det man inte kan, hur kul är det”. Samma 

förskollärare poängterade vikten av att vara delaktig, medveten och spontan och 

därigenom: ”skapa leksituationer, det gör vi ju ganska mycket när man leker affär man 

leker doktor, man leker familj.. och då kan man ju också passa på att prata om mamma, 

pappa, farmor och farfar alltså och barn och benämna… ja alltså det gäller ju att 

hänga på det är här och nu”. Vidare så nämnde förskolläraren spontana lekar, dans, 

teater med mera som språkutvecklande aktiviteter. Flera av de övriga förskollärarna 

nämnde dock som sagt barnens intressen som styrande och att använda språket i 

vardagssituationer. Detta kan menas som att leken ingår i dessa dock så var det mer 

kommunikationen barn vuxen i dessa situationer som uttalades som språkutvecklande 

inte leken i sig. Läroplanen för förskolan menar att uttrycksformer såsom musik, bild, 

drama, sång, dans, rytmik, rörelse samt skrift- och talspråk som metod och innehåll i 

förskolan till främjandet av barns lärande och utveckling.  
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Flera författare såsom Skans (2011), Obondo (1999) och Pramling Samuelsson (2003) 

framhåller barns tidigare erfarenheter som viktiga för hur barn tillägnar sig nya 

kunskaper. Flera av förskollärarna i undersökningen lyfter fram intresset och 

nyfikenheten för barnets språk som viktiga för barnets självkänsla. ”Det ska höras att 

det är fullt tillåtet att prata.. prata sitt språk i lek med kompisar inne, ute på gården 

överallt och att vi är nyfikna och lyssnar och att vi är nyfikna och försöker säga efter 

lära oss ord uppmärksamma barnets flerspråkighet” (en av de intervjuade 

förskollärarna). Läroplanen för förskolan poängterar att identitetsutveckling och språk 

är oskiljaktiga varandra och att barn som har ett annat modersmål än svenska och får 

möjlighet att utveckla sitt modersmål får bättre möjligheter att utveckla kunskaper på 

många områden även det svenska språket. Yazici et al (2010) poängterar även de i sin 

artikel om modersmålets betydelse både för barns sociala utveckling och senare även 

skolframgång. Barns identitetsutveckling är också beroende av deras tidigare 

erfarenheter då barn med dessa ”som grund söker förstå och skapa sammanhang och 

mening”. (Utbildningsdepartementet 2010, s.6). Flera av förskollärarna poängterar att 

det är viktigt att uppmuntra barnen att prata på deras språk att visa intresse, en av 

förskollärarna poängterade detta så här: ”Så att barnen själva blir medvetna om det här 

är toppen att jag kan flera språk”. Samma förskollärare uttryckte sig även så här: ” 

Vara förundrade över visa sin förundran över barnen att dom kan sina språk att dom 

blir glada när dom sjunger en sång och vi säger mera! Mera! Mera! att allt det här ska 

liksom kännas som tillgång för barnet”. Hyltenstam (2007) poängterar att 

språkutvecklingen oberoende om det är första- eller andraspråksutvecklingen så är den 

delvis beroende av kontakten till språket alltså hur mycket barnet får tala och höra 

språket. Alltså det är många faktorer som spelar in gällande modersmålets betydelse för 

barns totala utveckling. Även Obondo (1999) och Pramling Samuelsson et al (2003) 

pratar om de tidigare erfarenheternas betydelse för språkutvecklingen. Obondo (1999) 

menar att om den svenska skolan bortser från barns tidigare erfarenheter kan barns 

intresse och motivation inför de nya avta och kännas för långt bort i från verkligheten.  

 

Flera av förskollärarna uttryckte också i likhet med Yazici et al (2010) att det är i 

modersmålet barnet har sina känslor.” Ja för det är ju också det här men språket att 

man har på sitt modersmål har man ju alla känslorna på så det kan ju vara jättesvårt 

när man ska uttrycka sig och säga ja men jag är arg eller ledsen” (en av de intervjuade 

förskollärarna). Med hjälp av litteraturen, bilder och text, menar dessa förskollärare att 

barn som har ett annat modersmål kan få hjälp att finna ord för dessa känslor. En 

förskollärare uttryckte det så här: ”Om man läser bok om någon som blev rädd så 

pratar man om rädd, vad blir du rädd för då?” En annan förskollärare beskrev i likhet 

med den första hur samtalen kan ske: ”Ja han blev arg han fick bollen i huvudet. Ja så 

att man hänger på där”. Förskollärarna menade som tidigare nämnts att 

kommunikationen kan förstärkas eller förtydligas med bilder vilket också sker i samtal 

kring böcker. Barnet får eventuellt en känsla för händelsen i boken och då hjälper 

förskolläraren till genom att sätta in det svenska ordet för den känslan. På samma sätt 

menar förskollärarna att ett kontinuerligt arbete kring en bok ser ut då det sker flera 

olika aktiviteter och barnen får möjlighet att både se, känna och höra alltså använda 

olika sinnen för inlärning.    
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8.3 Den fysiska miljön 
 

I detta stycke behandlas hur den fysiska miljön på förskolan kan utformas så att det är 

språkutvecklande för flerspråkiga barn. Studiens resultat speglas mot tidigare forskning 

och litteratur på området samt analyseras genom det sociokulturella perspektivet och 

förskolans läroplan. 

 

Miljöpsykologin betraktar människan som en målinriktad varelse, som handlar i 

enlighet med sin miljö och påverkar den. Björklid (2005) påvisar att den fysiska miljön 

sänder tydliga signaler vilka talar om huruvida man är välkommen eller inte i en miljö. 

Författaren framhåller att miljöbegreppet omfattar såväl fysiska, sociala och kulturella 

egenskaper. Dessa egenskaper är i ett ständigt växelspel, integrerade och svåra att 

särskilja. Sandberg (2008) och Björklid (2005) framhåller att den fysiska miljön har en 

social, emotionell, kulturell och en historisk dimension genom att den väcker minnen 

hos människor. Sandberg (2008) betonar begreppet platsidentitet som används inom 

miljöpsykologi och miljöpedagogik och innebär att platsidentitet är individers 

upplevelse av meningsfulla platser som är av vikt för dennes identitet. Hon hävdar att 

individen formas genom tingen, den fysiska miljön och sociala relationer till andra 

personer i omgivningen. Pramling Samuelsson & Sheridan (1999) poängterar att barn 

erövrar omvärlden genom samspel med omgivningen så är den pedagogiska miljöns 

utformning av största vikt för barns lärande. Detta överensstämmer med det 

sociokulturella perspektivet, och läroplanen för förskolan vilka genomsyrar studien och 

den valda bearbetningsmetoden i studiens analys genomsyras av detta.   

 

Vygotskijs sociokulturella perspektiv hävdar att det är samspelet mellan människor, de 

kulturella och sociala kontexterna som skapar drivkraften för utveckling och lärande. 

Denna syn återspeglas även i förskolans läroplan Läroplanen för förskolan som bland 

annat framhåller att ”förskolan är en social och kulturell mötesplats” 

(Utbildningsdepartementet 2010, s.6). Förskolan skall stimulera barns egen 

identitetsutveckling och stödja barnet i sin sociala tillväxt. 

 

 

8.3.1 Medvetenhet 

Alla medverkande förskollärarna betonar vikten av att vara medveten om förskolans 

miljö.  En av de intervjuade förskollärarna uttrycker att den fysiska miljöns har 

betydelse främst hos flerspråkiga barn och menar att ”Ja, ddeet … Miljön är jätte viktig, 

JÄTTE JÄTTE viktig” samt att ”å att vi ser till att barnens intressen… att barnen får 

göra det dem är intresserad utav, man ska kunna komma på morgon med en idé … å 

också att vi ska vara så lyhörda så även om man inte kan SÄGA vad man vill så ska vi 

kunna förstå det. Man ska kunna visa, man kan gå till ateljén å visa att JAG vill måla, 

JAG vill sitta vid datorn, det ska vara tydligt”. Barnen ska kunna visa och tala om vad 

de vill göra även om de inte kan uttrycka sig med hjälp av språket och därför har 

samtliga förskolor utformat den fysiska miljön där all material ska vara tillgängligt för 

barnen. Alltså har förskollärarna en viss medvetenhet när de utformar förskolans miljö 

där de utgår från barnens intressen. Vidare framhåller förskollärarna att miljön skall 

utformas efter de barn man har och där det är barnens intressen som ska ligga till grund 

för hur miljön utformas.  Exempelvis påpekar en förskollärare att ”Å sen är det väl 
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också så att man måste forma miljön efter den barngrupp man, att man tänker på det. 

För att man hade, på ena, ena termin hade man si, men nästa termin kanske inte det 

fungerar utan då måste man tänka om, för det är hela tiden ett ställningstagande: vad 

är det som händer, vad vill dem här barna göra. Att man måste observera, 

dokumentera, vad är dem intresserad av, hur ska vi nå dem här barnen å hur ska vi 

kunna uppmana. Så det är ju, det är en FÄRSKVARA miljön på så viss”. Det råder inget 

tvivel om att barnens egna intressen bejakas vad gäller den fysiska miljöns utformning 

på förskolan emellertid besvaras inte frågan om hur den fysiska miljön kan utformas för 

att vara språkutvecklande främst för flerspråkiga barn. Utifrån Vygotskij och Piagets 

syn på språk så anser Piaget å enda sidan att den språkliga utvecklingen är beroende av 

den kognitiva utvecklingen eftersom det är i den kognitiva utvecklingen som barnet 

samlar erfarenheter. Å andra sidan anser Vygotskij att den kognitiva utvecklingen 

påverkas av språk och kultur.  Eftersom flerspråkiga barn påbörjar sin kognitiva 

utveckling i ett annat språk och kultur har de andra erfarenheter än de barn som har den 

svenska kulturen och svenska språket som sitt första språk. Därför krävs det att den 

fysiska miljöns utformning på förskolan försöker likna de erfarenheter och intressen 

som finns hos de olika barnen. Dessa erfarenheter kan användas som en ingångsport till 

nya erfarenheter som tillkommer på förskolan. Det är av största vikt att förskollärarna är 

medvetna om det Piaget och Vygotskij påvisar vad gäller den kognitiva utvecklingen, 

den utvecklas redan i hemmet och i barnets första språk. Eftersom det är i den kognitiva 

utvecklingen som barnet samlar sina erfarenheter blir det angeläget att försöka ta reda 

på vilka erfarenheter barnet har med sig i syfte att kunna stödja barnets fortsatta lärande 

och utveckling. Studiens resultat visar på att det råder en omedvetenhet kring detta då 

den fysiska miljöns utformning inte är utformad på så vis att barnens kognitiva 

utveckling stöds och utmanas. Förskolans fysiska miljö är utformade enligt ”normen”, 

en norm som oftast är baserad på det ”svenska” och därmed tas inte barnens intressen 

och erfarenheter tillvara.  

 

Enligt Pramling Samuelsson et al (1999) ska förskolans pedagogiska miljö inspirera 

barn till olika handlingar, verksamheter, upptäckande och till utforskande. Författarna 

poängterar att barnens delaktighet är av stor vikt när den pedagogiska miljön utformas. 

Barnens erfarenhet, önskningar, intressen och kunskaper skall sättas främst både för att 

främja lärandet och för att nå de uppsatta målen i förskolans läroplan. Här så krävs det 

en medvetenhet hos förskollärarna när de skall planera verksamhetens utformning efter 

det behov som finns hos barngruppen.  Björklid (2005) framhäver att den fysiska miljön 

sänder påtagliga budskap som talar om huruvida man är välkommen eller inte i en 

miljö.  Därmed är det viktigt att förskollärarna är medvetna om den fysiska miljöns 

påverkan hos barnet då den förmedlar ett budskap om huruvida barnet är välkommet 

här. Inspiration till detta kan inhämtas från barnens olika språk och kulturer. 

Utgångspunkten är att uppmuntra och motivera barnen till handlingar, verksamheter, 

upptäckande och utforskande utifrån den egna kognitiva utvecklingen. Det är angeläget 

att förskollärarna blir mer medvetna om den fysiska miljöns betydelse för både barnen 

och verksamheten i sin helhet. Förskollärarna bör ställa sig frågan om vilket budskap 

som sänds till de barn som vistas i verksamheten. Den fysiska miljön bör utformas så 

den är inbjudande och välkommande för alla barn oavsett sociala och kulturella 

bakgrund.  

  

Pramling Samuelsson et al (1999) poängterar också att eftersom miljön sänder ett 

budskap om vad som förväntas ske i den pedagogiska verksamheten så skall den 

pedagogiska miljön utformas så den stimulerar, utmanar och underlättar barns lärande. 
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Då miljön sänder ett budskap om vad som förväntas ske i verksamheten är det av stor 

vikt att förskollärarna är medvetna vad de har för avsikt när de utformar miljön.  

Medvetenhet hos förskollärarna krävs inte bara vad gäller att kunna utmana, stimulera 

och underlätta barns lärande men också för barns övriga utveckling. Även om samtliga 

förskollärare anser att den fysiska miljön har betydelse för språkutvecklingen främst hos 

flerspråkiga barn så framkommer att det finns liten medvetenhet kring hur miljön kan 

utformas utifrån dessa barns erfarenheter. Exempelvis menar en förskollärare vad gäller 

den fysiska miljöns betydelse för språkutveckling främst hos flerspråkiga barn att ” Jag 

tror att den har betydelse för alla, ALL språkutveckling. Vi jobbar liksom inte fokuserat 

på flerspråkiga barn utan vi jobbar nog mer mot alla! Ja, jag ser ingen skillnad så utan 

att… det kommer lika för alla”. En annan menar att ”Sen utformar vi miljön mer för att 

man ska få möjlighet att lyssna, att få en utvecklande, lärande liksom det går ju inte att 

när alla… pratar högt i ett rum. Man måste kunna dela barnen i mindre grupper, så gör 

vi ju hela tiden. Men språkutvecklingen… det skulle vi nog kunna prata mer om på 

****, tror jag. … Hur vi utformar den”. Dessa uttalanden pekar på den komplexiteten 

som råder vad gäller hur förskolan utformar den fysiska miljön så att den är 

språkutvecklande för främst flerspråkiga barn.  Miljön har betydelse för alla barns 

språkutveckling dock så är språkutvecklingen inte lika hos enspråkiga barn som hos 

flerspråkiga barn. Ur ett sociokulturellt perspektiv på utveckling och lärande måste det 

tas hänsyn till historiska, kulturella, psykologiska, individuella samt de interaktionella 

och de sociala sidornas mänskliga aktiviteter. Det finns individuella skillnader mellan 

barns språkutveckling oberoende på om de är flerspråkiga eller enspråkiga likaväl som 

det råder kulturella, historiska och psykologiska skillnader och därför måste 

förskollärarna öka sin kunskap om vilka barn man har och deras olika behov för att 

kunna gagna alla barn på förskolan.  

 

Då tidigare erfarenheter spelar en stor roll för hur individen tillägnar sig nya kunskaper 

blir det angeläget för förskollärarna att forma en igenkännande miljö för alla barn. Detta 

är något som även framhålls som förskolans uppdrag om att ”Verksamheten ska 

anpassas till alla barn i förskolan”. Och att ”Förskolan ska ta hänsyn till att barn lever 

i olika livsmiljöer och att barn med de egna erfarenheterna som grund söker förstå och 

skapa sammanhang och mening.”( s.5-6).  Pramling Samuelsson et al (1999) betonar att 

vikten av att verksamheten synliggör alla barns ursprung och kultur i syfte att stödja 

barnen i deras utveckling.  Alltså krävs det medvetna och kunniga förskollärare för att 

stödja och hjälpa barns lärande och utveckling på förskolan. studiens resultat visar på att 

det är sällan som barns ursprung och kultur synliggörs i verksamheten, i alla fall de barn 

som har ett annat ursprung och annan kultur än det svenska. Verksamheten tycks endast 

utgå från det svenska, exempelvis finns det sällan eller aldrig material som speglar 

andra kulturell och ursprung dock så finns det material som speglar den svenska 

kulturen så som bilder och i böckerna. För många barn är förskolan det första mötet 

med både det svenska språket och den svenska kulturen, alltså har de helt andra 

referensramar med sig till förskolan än de barn vilka har en eller båda föräldrar som har 

den svenska kulturen och språk. Dessa barn ställs inför en stor utmaning eftersom de 

ska anpassa sig till förskolans miljö och kultur utan att deras egna erfarenheter står som 

grund för denna anpassning.  

 

Vidare så uttrycker förskollärarna att leken är en viktig del av barnen och därför 

behöver barnen utrymme att kunna leka både ensamma men också med en deltagande 

vuxen. Exempelvis uttrycker en av förskollärarna att ”vi är ju betydande för barnen i 

språkutvecklingen som pedagoger, men i leken tillsammans med andra barn i leken är 
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ju, det är ju barn lär ju sig ännu mer i leken tillsammans med andra barn än vad dem 

lär av oss. Å det måste vi vara medvetna å då måste dem … måste det finnas möjlighet 

att leka, att få leka ostört”. Samtidigt uttrycker en annan att ”Vi tänker att det ska 

finnas många rum å många ställen där man kan mötas och kommunicera. För det är ju 

grunden till att utveckla språket å att man vill kommunicera å att man kan 

kommunicera. Så vi har försökt dela upp så att det finns många hörnor å leka i, mycket 

olika material, å många ställen där man kan vara”. Förskollärarna påpekar att 

förskolans fysiska utformning är beroende på om det finns små hörn eller om det är 

stora rum, ” den fysiska miljön har jätte stor betydelse, om det är små hörnor eller stora 

rum. Om du kan liksom få tid å koncentrera dig, å att få tid å få en dialog just med 

vuxen också, kan jag tycka. Att du inte lämnas ensam i all lek, utan du måste få en 

vuxen som är närvarande som kan… nämen som kan vara i den proximala zonen som 

kan liksom hjälpa till där det behövs, med ord, å hämta material”. De menar att detta 

påverkar barnen av den orsaken att små hörn gynnar barnens lek då de får möjlighet att 

kunna leka utan avbrott och störningsmoment. Detta är viktigt eftersom barnen lär 

mycket mer av varandra än vad de lär av vuxna åsyftar förskollärarna. Något som 

Björklid (2005) betonar är att i barns värld så är lek och lärande oskiljbara samt att 

lekfullhet och lek har stor betydelse för lärandet.  Det är viktigt för barn att både kunna 

leka utan avbrott i leken samt kunna leka ostört menar författaren. Det är i leken som 

barn utforskar sin omvärld, kommunicerar med andra, bearbetar erfarenheter och 

intryck. Mer till så är det genom leken som barn utvecklas känslomässigt, socialt, 

intellektuellt och motorisk (a.a.).  I leken uppstår inte enbart ett samspel mellan barnen 

utan också ett samspel med den fysiska miljön. Leken är en stor del av alla barn 

oberoende av sociala och kulturella bakgrund dock så är även leken påverkade av 

kultur, kontext och språk. Exempelvis lekar de flesta barn i världen ”mamma-pappa-

barn” där de härmar de vuxna i deras närhet men också ger de en tolkning av hur de 

uppfattar olika relationer som finns i deras närhet. Förskollärarna kan använda leken för 

att stärka barnets utveckling och lärande genom att själva delta i leken och på så vis 

försöka förstå barnet. De olika rummen på förskolan kan utformas utifrån barnens 

erfarenheter så som material som är igenkännande för barnen, exempelvis kan ett rum 

på förskolan utformas till en butik som säljer andra varor än de som finns på exempelvis 

ica eller konsum. Då låter man barnen själva skapa en lek utifrån de egna erfarenheter 

och därigenom kan förskolläraren stimulera barnens språkutveckling men också 

motivera barnen till lärande och utveckling.  

  

Enligt Björklid (2005) omfattar miljöbegreppet både fysiska och sociala samt kulturella 

egenskaper vilka är i ett ständigt växelspel, integrerade och svåra att särskilja. 

Författaren anser att individens existens är starkt beroende av både den fysiska 

omgivningen och samspel (interaktion) med andra i omgivningen. Sandberg (2008) 

påpekar att den fysiska miljön har en social, emotionell, kulturell och en historisk 

dimension. Författaren understryker att individen formas genom tingen, den fysiska 

miljön och sociala relationer till andra personer i omgivningen. Att fira olika högtider är 

något som alla förskollärarna betonar som en viktig och medveten handlig i förskolans 

verksamhet. Bland annat påpekas att ”vi försöker uppmärksamma högttider, skriva God 

jul, Gott nytt år på arabiska, persiska… dem språk som vi kan få genom våra pedagoger 

. Ta hjälp av föräldrar, fråga dem; kan du hjälp oss å skriva det här, vad heter det på 

somaliska” eller som en annan förskollärare påpekar att ”Vi försöker fira högttider, vi 

har en sån här almanacka där det står eller där ur många olika kulturers högttider vi 

pratar om ramadan till exempel, vad det är för nånting, vi pratar om varför en del inte 

äter griskött”.  Dessutom anser en förskollärare att ”Å även att föräldrarna är med å 
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berättar om kulturen, hur dem gör… hemma, hur man gör i mitt land, här kommer där 

kommer vi kommer där ifrån å där gör man så här. Så det är JÄTTE viktigt å att det 

SYNS”. Förskollärarna framhåller att detta görs i syfte att stärka barnen i deras 

identitetsutveckling, genom att utgå från barnens erfarenheter och deras livsvärld.  

Exempelvis säger en förskollärare att ”Å vi pratar också om att språket är ju så 

förknippat med MIN identitet å min familj å min kultur. Å att det är jätte viktigt att det 

syns i verksamheten”. En annan anmärker att ”Vi har familjebilden där föräldrar 

skriver till sitt barn, på sitt eget språk… vi, vi ser inte vad det står men det är någonting 

å där är det mycket diskussioner och pekande mellan barn men också vi pedagoger ska 

vara nyfikna å att undra – vad är det här? Just för att barn ska vara stolta: att jag har 

annat språk, jag kan mera”. Föräldrarna bär på mycket viktig information om barnet 

och den kultur, språk och religion som finns i barnets kontext. Genom att involvera 

föräldrarna i verksamheten får både förskolan och förskollärarna en bredare bild på 

barnet och de olika språk och kulturer som finns bland barnen. En god kommunikation 

med hemmet underlättar förskollärarnas arbete vad gäller att stödja barnets lärande och 

utveckling. Genom att föra en dialog med föräldrarna kan förskollärarna exempelvis be 

om hjälp att lära sig lekar, aktiviteter från andra kulturer och hjälp vad gäller att utforma 

den fysiska miljön så den återspeglar de barn som finns i verksamheten. Studiens 

resultat visar på att man försöker fira de olika högtiderna och där ta hjälp av föräldrar 

men i övrigt nyttjar man sig inte så mycket av det som föräldrar skulle kunna bidra med 

till verksamheten i form av den kunskap de har om den kultur och språk. Detta skulle 

stärka barnets identitets utveckling eftersom deras språk och kultur synliggörs men 

också blir en del av verksamhetens utformning och därmed underlättar man för barnet 

att känna en stolthet till den de är.  

 

Sandberg (2008) framhåller begreppet platsidentitet som är individers upplevelse av 

meningsfulla platser som är viktiga för individers identitet.  Genom att skapa 

familjebilden där föräldrar skriver på sina språk och det finns bilder på barnets familj 

införlivas en god platsidentitet då barnet känner igen sig i denna familjebild som är en 

del av förskolans fysiska miljö. Det är genom tingen, den fysiska miljön och sociala 

relationer i omgivningen som individen formas. Samtliga barn på förskolan har en 

relation till familjeväggen (tingen) och tillsammans med andra barn och vuxna formas 

individen där identitetsutvecklingen ingår som en stor del. Den nyfikenhet som både 

förskollärarna och barnen visar till varandras familjebild skapar en känsla hos barnet, en 

känsla som kan kopplas till hur platsen kan komma att kännetecknas vid för barnet. 

Sandberg (2008) hävdar att attityder, värderingar, tankar, innebörder och beteende som 

är kopplade till speciella känslor samt tillhör speciella platser är kännetecken på vad 

som beskrivs som platsidentiteter. Utöver detta så vidmakthåller författaren att å ena 

sidan innebär platsidentitet att individer tillskriver platsen en identitet och inte att 

platsen har en identitet i sig. Å andra sidan så utgår individen från egna erfarenheter från 

olika miljöer för att kunna handla och känna igen sig i nya miljöer. 

 

Sheridan (2007) argumenterar för vikten av att förskollärarna är medvetna om de 

förändringar som sker i samhället då dessa förändringar påverkar deras arbete och 

förmåga att kunna förbättra kvaliteten på förskolan . Det som framkommer i denna 

studie är att förskollärarna är medvetna om den förändring som skett i samhället vad 

gäller den mångfald som finns i samhället idag. Det är en rikare språklig och kulturell 

mångfald i samhället idag och därmed krävs det förändringar för att möta de behov som 

uppstår samt att kunna ta tillvara på de tillgångar detta medför. Undersökningen visar 

att även om medvetenheten kring detta finns så råder det en brist på hur verksamheten 
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kan ta tillvara och möta dessa behov och kunskaper. Mer till så betonar samtliga 

förskollärarna vikten av att ha förskollärare med skilda kulturella och språkliga 

bakgrunder. De menar att det underlättar, berikar och gagnar inte bara barnen men 

också arbetslaget och planeringen av verksamhetens innehåll.  Å ena sidan påpekar en 

av förskollärarna att ”Å så det är ju svårt för oss för … just nu har vi nästan ingen 

flerspråkig personal, tyvärr. Men att det berikar ju otroligt! Med… ja men man ser ju 

det i ateljén också att man har andra idéer, andra tankar av vad man kan göra å så. Så 

det är ju lite synd”. Å andra sidan menar en annan att ”Flerspråkiga barn… men det jag 

kan säga är att vi behöver F*** jätte mycket, hon som kan. När det blir en konflikt så 

kan hon gå direkt och prata med dem på arabiska å så kan man reda ut det mycket 

snabbare än att det kanske blir en konflikt för som ett barn som kanske inte vill komma 

tillbaka för att han/hon har fått höra det eller det”. De förskolor som besökts i denna 

studie och där det finns förskollärare från en språklig och kulturell mångfald framhåller 

fördelarna med att ha flerspråkiga förskollärare på förskolan. Förskollärare med en 

språklig och kulturell bakgrund kan underlätta förskolans arbete vad gäller att utforma 

den fysiska miljön så att den är språkutvecklande främst för flerspråkiga barn. Det är 

genom att ta tillvara på deras erfarenheter, kultur och språk som man sedan kan samtala 

kring vad och hur man kan gå tillväga för att utforma den fysiska miljön så att den 

återspeglar de barn som finns på förskolan.  Språk och kultur är sammanlänkade och 

därför kan de flerspråkiga och enspråkiga förskollärarna ge barnen rika erfarenheter från 

samtliga språk och kulturer då detta återspeglas i både miljön och bland de vuxna som 

finns och stödjer barnet i dennes lärande och utveckling. Pramling Samuelsson et al 

(1999) argumenterar om att det skall märkas i verksamheten att barn kommer från olika 

kulturer och att barnens olika ursprung ska vara del av väggar, böcker och miljön skall 

vara präglad av såväl den svenska som den andra kulturen. Alltså skall det i möjligaste 

mån finnas material på förskolan och kunniga förskollärare som ska möta barnen i deras 

lärande och utveckling.  

  

Siraj-Blatchford et al (2000) framhäver att förskollärarna som är verksamma i en 

flerspråkig och mångkulturell barngrupp bör ha en planerad verksamhet utifrån den 

mångfald som finns i den aktuella barngruppen. Författarna betonar vikten av att se till 

den fysiska miljön på förskolan speglar barns olika kulturer och språk. De anser att det 

bör finnas praktiska tillvägagångssätt för att underlätta arbetet med en kulturell och 

språkligmångfaldig barngrupp. Samtliga förskollärarna är medvetna om vikten av att 

influera alla barns erfarenheter i verksamheten, inte minst i den fysiska miljöns 

utformning. Emellertid sker inte detta alla gånger utifrån barnens språkliga och 

kulturella bakgrund, detta är något man inte har tänkt på framkommer det i samtalen 

med förskollärarna. Det finns en begränsning i form av de material som erbjuds barnen. 

Det som är återkommande är tvilling böcker och dockor som speglar olika etniciteter 

dock så saknas annat material, utrustning och aktiviteter som speglar och synliggör den 

mångfald som finns både i barngruppen och i samhället. Förskollärarna uttrycker själva 

att de inte har tänkt till så mycket om hur de kan utforma den fysiska miljön så den 

återspeglar den mångfald som finns i barngruppen. En förskollärare påpekar att ” det, 

det syns ju bara … det syns ju mest på barnen att vi är en… uuhm, fler, mångkulturell 

förskola än vad det syns i vårt material. Skulle vi plocka bort en tionde del så skulle 

ingen märka att det här var, en fysisk miljö med mångfald och det är väl lite snålt, det 

kan jag tycka! Så det är förbättrings åtgärder som kan behöva”. En annan framhåller 

att ”Men vi skulle säkert kunna skaffa mer material så. Böcker har vi ju, på olika språk 

vi har ju bland annat tvillingböcker”. En annan förskollärare säger att ” dockor har vi! 

Alltså tyger å så tänker vi mycket på, vad vi sätter upp på väggarna å dockor har vi, 
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olika sorter. Men sen så… stoppar det lite där, man kan ju faktiskt köpa andra 

dockkläder”. Det råder en svårighet vad gäller att försöka möta barnens olika 

erfarenheter i form av de material som skall finnas tillgängligt på förskolan.  Enligt  

Siraj-Blatchford & Clarke (2000) bör det finnas praktiska tillvägagångssätt i förskolan 

för att underlätta arbetet med en kulturell och språkligmångfaldig barngrupp. Studiens 

resultat pekar på att det finns ett behov för hur förskollärarna skall kunna gå tillväga 

med att utforma den fysiska miljön så den återspeglar den språkliga och kulturella 

mångfalden som finns på förskolan.  

 

Siraj-Blatchford et al (2002), Sheridan (2007), Perlman et al (2010) och Sylva et al 

(2008) framhåller alla ECERS och ECERS-R som metod för förskollärarna att nyttjas 

av som ett mått för att bedöma kvaliteten på förskolan. Toronto Operating Criteria är 

exempel på en metod som används av staden Toronto för att mäta kvaliteten på 

förskolor/daghem. Den sistnämnda metoden är utformad för att hjälpa verksamheten 

planera, utvärdera och sätta mål för alla aspekter som rör barnomsorg. I den forskning 

som ingår i denna studie har dessa metoder används för att synliggöra den fysiska 

miljön och dess utformning i förskolor/daghem med barn från en språklig och kulturell 

mångfald. Bland det som kan synliggöras med hjälp av dessa metoder gällande miljön 

är förekomsten och synliggörande av material som är fria från fördomar, stereotyper, 

kulturellt och inkluderande representation av olika funktionshinder/nedsättning, olika 

etnicitet, kulturer, språk och familjestrukturer.  Dessa olika metoder ses som ett stöd för 

förskollärarna att ta hjälp av för att förbättra den fysiska miljön i förskolor med en 

språklig och kulturell mångfald. Studiens resultat visar på att det finns en viss 

medvetenhet hos förskollärarna vad gäller betydelsen av den fysiska miljöns utformning 

främst hos barn från en språklig och kulturell mångfaldig. Emellertid finns det en 

problematik kring hur de ska kunna gå tillväga för att utforma den fysiska miljön så den 

återspeglar förskolans mångfald och på så vis vara stödjande och stimulerade för 

barnens språkutveckling. Även den forskning som finns på området betonar att det både 

saknas och behövs mer forskning kring hur förskolor och förskollärarna kan arbeta för 

att stödja barns allsidiga utveckling främst i flerspråkiga och kulturella förskolor.      

 

 
8.3.2 Kommunikation 

Det sociokulturella perspektivet betonar interaktionen mellan omgivningen och 

individen och påverkan av de kulturella och sociala aspekterna. Vygotskij anser att 

kommunikation är en viktig del av språkutvecklingen. För att lära sig ett andra språk är 

barnet beroende av hur mycket han/hon får höra och tala språket och åldern då barnet 

kommer i kontakt med det andra språket spelar en stor roll.  För att utveckla språket 

behöver barnet intensiv och nyanserad stimulans i språket. Samtliga förskollärare i 

studien framhåller vikten av att dela barnen i mindre grupper och tillsammans med en 

vuxen skapa dialoger och prata med barnen. De menar att språkutvecklingen främst hos 

flerspråkiga barn gynnas av att man hela tiden i vardagen benämner saker, talar 

nyanserat och försöker hitta barnet där den befinner sig i det svenska språket. En 

förskollärare anser att ”mycket dialoger, mycket prat hela tiden, överallt, hela dagen. 

Första steget in, till sista ut” och att ” framförallt att vi pedagoger i vardan möter, 

benämner, nyanserar språket, hitta varje barn där de har, där de befinner sig språklig, 

på det svenska då”. Samtidigt som en annan framhåller att ”för att gagna 

språkutvecklingen, för är man två vuxna så blir det lätt att man pratar ”vuxna” det är 
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mer det här vardagliga samtalet med barnen, att man fokuserar på barnen så att… 

överhuvudtaget mindre barngrupper vill man ju ha”. Detta stämmer överens med 

forskningens på området som framhåller att exponering i andraspråket är en väsentlig 

del i andraspråksinlärning samt nyanserad stimulering i språket. Genom att dela barnen i 

mindre grupper kan förskollärarna uppnå detta, genom att jobba i mindre grupper 

synliggörs individen och en dialog kan uppstå mellan barn och barn men också vuxen 

och barn. Hyltenstam (2007) hävdar att språkets basdel utvecklas normalt som i ett 

majoritetsspråk om barnet får tillräckligt intensiv och nyanserad stimulans i språket. 

Därför är det av vikt att barnen får möjligheten att prata och lyssna både till andra barn 

men också de vuxna de har runt omkring sig för att kunna få en riklig stimulans i 

språket. Bjar & Liberg (2003), Svensson (2009) & Ladberg (2003) benämner alla 

språket som en del i barnets identitetsutveckling. Genom språket kan vi skapa en 

samhörighet och en gemenskap i många olika situationer och kontexter vi befinner oss i. 

Språket är en väsentlig del i inhämtandet av kunskaper, i mötet med andra människor i 

en mängd olika situationer sker såväl inlärning som utlärning av information. 

Förskollärarna betonar vikten av att det finns möjlighet att sitta i mindre grupper och 

skapa en lugn och ostörd miljö med möjligheter att föra dialoger med barnen. De 

påpekar alla att grunden till att utveckla språket är genom att kommunicera med 

varandra. Förskollärarna poängterar också språkets roll i barns identitet utveckling och 

framhåller att språket är starkt förknippat till min identitet, familj och kultur. Läroplanen 

för förskolans poängterar också att identitetsutveckling och språk är oskiljaktigt och att 

förskolan ska arbeta efter att alla barn som ”har ett annat modersmål än svenska 

utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera så väl på svenska 

som på sitt modersmål”( Utbildningsdepartementet 2010, s.11). Detta är något som 

uppnås då man medvetet försöker dela in barnen i mindre grupper och att det på så vill 

ska finnas rum för att diskuterar och prata med barnen samt att man i vardagen hela 

tiden benämner saker och upprepar orden för barnen. 

 

Arnqvist (1993) framhåller att det är med hjälp av språket som vi skapar ord, meningar 

och sammanhängande meddelanden. Därmed blir språket en mycket viktig aspekt 

främst hos barn som har flera språk då de behöver mycket stöd för kunna utveckla sina 

språk. Ladberg (1996) framhäver att människan behöver språket för att kunna möta 

varandra, förstå varandra och att själva bli förstådda. Författaren anser att språk är liv 

och bron mellan människor och att språk först och främst innebär kommunikation, detta 

är själva kärnan i språket. Det är bland annat genom språket som barnet skapar en stor 

del av sig själv samt att den sociala och kulturella tillhörigheten skapas i språket. Då 

förskolan är en social och kulturell mötesplats bör den lyfta fram alla individers olika 

bakgrunder och erfarenheter de har med sig. Föräldrakontakten är något förskollärarna 

anser vara viktigt i syfte att få kunskap om barnens livsvärld, kultur och språk. En av 

förskollärare anser att ”även att föräldrarna är med å berättar om kulturen, hur dem 

gör… hemma, hur man gör i mitt land, här kommer vi ifrån å där gör man så här”.  

Och en annan menar att” så mycket som man kan ta reda på om barnens ursprung, 

traditioner, man kan prata då med föräldrar om å ta reda på desto blir barnen trygga, 

dem känner sig sedda, hörda, dom är viktiga då vågar man också uttrycka sig, man 

vågar ta plats”. I enlighet med en annan förskollärare som anser att ”det är jätte viktigt 

för föräldrar då liksom att man tar med hela familjen är viktigt när man jobbar med 

flerspråkiga barn, det är inte bara barnet”. Förskollärarna bör anpassa förskolans 

fysiska miljö så den reflekterar och kommunicerar till de barn som finns i gruppen. 

Detta kan ske med hjälp av föräldrarna då de vet mest om det egna språket och kultur 

och kan bidra till att skapa en helhetssyn på barnet. Hauge (2007) finner att platser 



 
 
 
 

51 
 

påverkas av människors identitet samt att platsens inflyttande på identitet bör ses som 

en följd av en helhetssyn och ömsesidigt samspel mellan människor och deras fysiska 

miljö. Författaren framhåller att människor anpassar sina hem och arbetsplatser så att 

deras hem, kontorsrum och trädgårdar reflekterar och kommunicerar vilka de är. Detta 

är något förskolan bör ta tillvara på vad gäller utformningen av den fysiska miljön. 

Förskolans verksamhet ska anpassas så den reflekterar och kommunicerar barngruppen.  

 

 Bland de sex deltagande förskollärare är det endast en som uttrycker vikten av att skapa 

en miljö som är igenkännande för de barn som kommer från en språklig och kulturell 

mångfald. Denne framhåller att det är viktigt att skapa en igenkännande miljö då barnen 

”blommar upp” på ett helt annat sätt än i för dem en främmande miljö. Exempelvis 

uttrycker en förskollärare att ”vi måste ju också tänka och utforma en miljö som inte är 

främmande för dem. Det är ju väldigt viktigt att man… att man lyssnar in barnen å 

kanske inte bara automatiska bara sätter upp en dock lekstuga” samt att ”om man 

skapar en miljö som är igenkännande för barnen … då kan ju dem liksom blomma 

liksom i den miljön på ett helt annat vis”. Det är angeläget att förskollärarna är 

medvetna om platsens inflytande på identitet eftersom det råder ett ömsesidigt samspel 

mellan människor och den fysiska miljön. Hauge (2007) påpekar att ett dynamiskt och 

interaktivt perspektiv på miljön involverar sociala, kulturella och psykologiska 

betydelse av en plats. Det perspektiv som råder på miljön är att det finns en interaktion 

mellan individen och miljön dock så utesluts de sociala, kulturella och psykologiska 

betydelserna av en plats. Alltså saknas det ett dynamiskt perspektiv på miljön bland de 

deltagande förskollärarna och förskolor.  

 

Samtliga förskollärare framhåller att språkutvecklingen för barn med flera språk gagnas 

av att kunna vara i mindre grupper där det finns ett lugn, tillgängliga vuxna som pratar, 

skapar dialoger med ett nyanserat språk, samt att hela tiden benämna saker och ting 

tillsammans med barnen i vardagen. Exempelvis så säger en förskollärare att ”sen 

utformar vi miljön mer för att man ska få möjlighet att lyssna, att få en utvecklande, 

lärande liksom det går ju inte att när alla… pratar högt i ett rum. Man måste kunna 

dela barnen i mindre grupper, så gör vi ju hela tiden”. En annan framhåller att ”för 

stora lokaler, stora ytor gör ju mycket spring, å att man blir störd i leken så den inte får 

utvecklas. Så därför försöker vi, som pedagoger då sprida ut oss å att dela upp barnen 

å när det är inne därför att det ska finnas möjlighet att prata med varandra, å prata 

med pedagogen utan att man ska blir störd hela tiden. Så att det är jätte stor betydelse 

det fysiska”.  Detta kan vara ett sätt att utforma den fysiska miljön så att den 

språkutvecklande främst för flerspråkiga barn, tillgängliga vuxna som talar med barnet 

och där fokus ligger på att motivera barnen. Vidare så tycks förskollärarna vara mycket 

medvetna om det klimat och atmosfär som råder i verksamheten och där är de mycket 

motiverad till att skapa en förändring med utgångspunkten i att en lugnare miljö med 

lite spring och störningsmoment ska gagna språkutvecklingen. Fokus är på att försöka 

skapa en lugnare miljö där man kan prata med varandra men inget sägs om 

interaktionen mellan individen och miljön. Att hela tiden benämna saker kan förvisso 

gagna språket dock så kan frågan ställas om vad det är för saker som benämns, är detta 

saker som barnet har erfarenhet från eller är det nya erfarenheter utan hänsyn till de 

tidigare erfarenheterna. Björklid et al (1996) framhåller att begreppet pedagogisk miljö 

kan innefatta såväl den fysiska utformningen, materialet, samspelet mellan barn och 

barn och barn och vuxen, samt det klimat eller den atmosfär som råder i verksamheten. 

Vi kommunicerar ständigt med vår omgivning, både den sociala och den fysiska 

emellertid så är inte denna kommunikation alltid målinriktad. Genom den fysiska 
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miljöns utformning kan barns erfarenheter tas tillvara, exempelvis att förskolans olika 

material återspeglar barnens språkliga och kulturell bakgrund. De olika dockorna som 

tillhandahålls på samtliga förskolor är inte tillräckligt utan det krävs mer kunskap bland 

förskollärarna men också stöd i att utforma den fysiska miljön så den är 

språkutvecklande främst för flerspråkiga barn.  

 

Litteraturen ses som en viktig och stor del av arbetet kring att stödja barnens 

språkutveckling. Det är med hjälp av litteraturen som man skapar en diskussion med 

barnen och därigenom berika barnens språk.  En förskollärare framhåller att ”efter 

maten då är det inte ju inte bara å läsa utan då har vi ju ofta boksamtal runt det. Å då 

måste man ha miljöer där dem kan, där det kan vara lugnt, där man kan fortsätta sitt 

efter man har, kanske läst en bok, relatera till boken. Å vad har barna uppfatta i den 

här boken å så här att dem… att man FÖRSTÄRKER språket och därför är det viktigt 

med många olika rum då, som dem är i”. Vidare så påpekar en förskollärare att ”i vårt 

bibliotek och där har vi boklåder, som är markerad på många olika språk och att det i 

bästa fall finns det så kallade tvillingböcker så att pedagoger som vi har som kan flera 

språk idag kan läsa på ett språk och vi har också boken på svenska. Just för att det ska 

mötas för barnet”. Vygotskij betonar kommunikationens roll i språkutvecklingen hos 

barn och där språket ses som ett viktigt verktyg vad gäller kommunikationen mellan 

människor. Oberoende av om man ser lärande ur ett individuellt perspektiv eller ett 

kollektivt perspektiv så är det samspelet mellan människor som skapar möjlighet för 

lärande och utveckling. Det sociokulturella perspektivet vilar på tanken om att kulturen 

och det sociala sammanhanget människor befinner sig i är vad som skapar individen, 

alltså jag skapas tillsammans med andra. Andras bemötande vägleder mig till att 

utvecklas till en social varelse. Litteraturen är förvisso ett sätt att skapa dialoger och 

samtal utifrån en gemensam aktivitet dock så är det av vikt att även litteraturen 

förmedlar något till individen.  Litteraturen speglar oftast inte barnens olika bakgrunder 

utan återigen så speglas främst det svenska språket och kultur. Det är lika väsentligt för 

barnen att lära sig det svenska språket som kultur likväl som det egna och att det finns 

andra kulturer och språk i samhället och världen. Då jag skapas genom andra så är det 

angeläget att i litteraturen och de diskussioner som uppstår att försöka fånga in allas 

olikheter och likheter och därmed får barnen flera erfarenheter och referensramar till 

världen runt omkring.  

 

Sandberg (2008) framhåller att individen formas med hjälp av tingen, sociala relationer 

och den fysiska miljön och därmed blir individers upplevelse av meningsfulla platser 

viktiga för individens identitet.  Resultaten i denna studie pekar på att förskollärarna 

anser kommunikation som en väsentlig del av barns allsidiga utveckling. Emellertid har 

samtliga förskollärarna liten insyn om hur den fysiska miljön också är en del av den 

kommunikation som finns och uppstår i interaktionen.  Fokus läggs på bland annat 

litteraturen och att man pratar mycket med barnen och på så vis gagnas flerspråkiga 

barns språkutveckling. Till exempel påpekar en förskollärare att ”vi försöker ju hela 

tiden tänka på att det finns böcker som handlar om... ja, men som kommer från andra 

kulturer å att det finns litteratur, att man sätter upp bilder där det finns… det, det är ju 

det här har vi prata jätte mycket om förut men sen så tar vardagen över”. 

Socialisationsprocessen anses vara en väsentlig del av barnets utveckling i det 

sociokulturella perspektivet. I socialisationsprocessen är vi beroende av de kulturella 

sammanhangen vi befinner oss i då det är med hjälp av interaktion med andra som vi 

utbyter erfarenheter och kunskaper. Därmed kan inte barnets första språk och dennes 

kultur uteslutas från den delen av socialisationsprocessen som sker i förskolan. 
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8.3.3  Motivation 

Samtliga förskollärare framhåller böcker och leken som en viktig del av arbetet i att 

stödja flerspråkiga barns språkutveckling. De anser att det är genom det sociala som 

barnet främst lär sig och kan få ett rikare språk. Vidare menar förskollärarna att genom 

att skapa en lockade och stimulerade miljö så motiveras barnen. En av förskollärarna 

betonar att ”sen hur den är utformad också, att om den är lockande jaa, att det kan 

finnas lite utrymme för … ja men egen kreativitet att man kan hitta på egna saker, då är 

ju det här, mycket böcker!  Att det är inbjudande så du har ju ställt, vi har böcker 

överallt som vi presenterar, inbjudande för barna, att det ska stå där så att dom, det ska 

vara lockande”. Genom att tillgängliggöra materialet på förskolan ges det rum åt 

barnens egen kreativitet. Detta framkommer som något mycket viktigt där 

förskollärarna menar att barnen inspireras till olika aktiviteter när de själva kan plocka 

fram det material de vill ha och att de inte är bundna till ett rum utan kan ta med sig 

materialet. Exempelvis framhåller en av förskollärarna att” vi försöker ha material 

tillgängligt, så att om man inte kan säga alla ord så kanske man kan gå å hämta det 

man vill ha i alla fall, Vi har också jobbat mycket med material i lådor som man kan 

flytta med sig så man behöver inte vara knuten till ett rum om man vill leka doktor till 

exempel eller affär utan man kan ta med sig lådan å leka det nån annanstans.  Allt för 

att barna ska kunna utforma sin egen miljö. Kan man skapa egna miljöer där man vill, 

där dem trivs och tycker om å vara”.  Sandvik & Spurkland (2011) poängterar att barn 

tillägnar sig kunskaper i sociala sammankomster både med och av andra individer.  

Författarna menar att ”Språket är ett redskap för tänkande och handling som utvecklas i 

social gemenskap för att därefter bearbetas av individen” (a.a. s.38). Brumen (2011) i 

likhet med Ladberg (2003) framhåller att barn som utvecklar ett andra språk i förskolan 

är som mest motiverade när de leker. Förskolan kännetecknas av lek och lärande där 

barn lär sig mycket genom leken. Även om det är av vikt att barnen själva har tillgång 

till material och har möjligheten att leka ostört så är materialen och lekens innehåll 

minst lika viktig. Alla barn kommer till förskolan med egna erfarenheter och dessa 

erfarenheter visar sig bland annat i leken och därför blir förskolans material av vikt vad 

gäller att fånga barnens olika erfarenheter och ta med dess i miljöns utformning så att 

den är språkutvecklande för flerspråkiga barn.  

 

Det är genom språket som vi tillägnar oss och delger varandra erfarenheter och 

kunskaper. I språket förmedlar vi inte bara känslor, behov och attityder till omvärlden 

utan vi får också en förståelse människor emellan. Språket bär också de sociala och 

kulturella koderna som finns i omgivningen. Förskollärarna anser att språket till stor del 

är beroende av interaktion med andra i omgivningen och därför är en stimulerande miljö 

som är lockar barnen mycket viktig. För många barn från en språklig och kulturell 

mångfald bakgrund är förskolan det första mötet med det svenska språket och kultur. 

Dessa barn behöver motiveras och stimuleras för att ta till sig det nya språket och 

kultur. Siraj-Blatchford & Clarke (2000) anser att när man ta tillvara på det barnen har 

med sig underlättar det och stödjer barn i deras utveckling.  Författaren lyfter fram att 

förskolan ska tillhandahålla ett utbud av leksaker som speglar mångfalden exempelvis: 

dockor, matpaket, burkar, paket som har etiketter på andra språk, väggbonader, 

utklädningsmaterial att klä upp sig m.m. . När detta utförs stödjas och stimuleras barnen 

i deras språk och samtidigt så förstärks känslan av tillhörighet för alla barn på förskolan. 
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För att kunna motivera barnen behöver förskollärarna ha mycket kunskap om vilka 

erfarenheter barnen har med sig samt kunskap om barnens olika språk och kultur. 

Obondo (1990) framhåller att barnens kulturella bakgrunder ser olika ut beroende på 

vart de kommer ifrån. I vissa kulturer ses barnen som samtalspartner medan andra 

kulturer pratar till barnen, ”informerar barnen”. Författaren menar att de barn som är 

uppväxta i en kultur där de inte deltar som samtalspartner kan bli osäkra när de kommer 

till den exempelvis svenska skolan och de blir betraktade som informationsgivare. 

Vidare så anser författaren att om inte den svenska skolan integrerar barnens tidigare 

erfarenheter i vardagen så kan den nya kunskapen kännas för långt bort från 

verkligheten för vissa barn. 

 

Marcouyeux& Fleury- Bahi (2011) framhäver att det finns ett specifikt samband mellan 

de tre delarna av platsidentitet, plats tillhörighet och gruppidentitet vilka är beroende av 

sociala utvärderingar av de miljömässiga sammanhangen. Författarna betonar att 

platsidentitet beror på socialisering av jaget till den fysiska världen. En individ 

integrerar inte bara den egna gruppens normer och värderingar i det egna jaget utan lär 

sig också genom interaktion med sin omgivning reglerna i livet som är förbundna med 

de platser där han/hon lever i och eventuellt platser individen senare kommer att själv 

identifiera sig själv till.  Förskollärarna i denna studie lägger vikten vid att motivera 

barnen till att lära sig det svenska språket emellertid påvisar resultaten att motivationen 

sker utifrån det svenska språket och kultur. Förskollärarna uttrycker att även om barnen 

har olika språk och kulturell så är de alla svenska.  

 

En förskollärare framhävde att ”Å man sitter med ko å gris men då finns det också barn 

från andra världsdelar där det finns andra typer av djur å att man då ska tänka på att 

man kanske ska ha lite djur, om du tänker på den fysiska miljön så … att dem har djur 

som finns i deras länder, eller deras föräldrars länder (för dem flesta barn är ju född 

här i Sverige så att det är ju) men att så att det kan ju också få igång språk att dem 

kanske pratar mycket om det hemma, dem kanske läser böcker om tigrar eller lejon 

hemma eller nåt sånt där som inte finns här omkring. Här kanske man läser om lilla 

katten å så där, det kan ju vara. … Alltså det kan ju vara att man har saker som kan 

trigga igång samtal”. Eller en annan som uttrycker att ”jag kan tycka att det var mer 

förut att barna var mer … att de ville berätta om sina hemländer, jag tycker det har 

minskar lite… om det blir att dem har bott längre nu så att dem har tappat … många, 

flesta av våra barn är ju född här i Sverige. Att det har liksom kommit av sig lite där”. 

Det ser lika ut för oss alla hemma exempelvis hur köket ser ut och därför blir det svårt 

att se olikheter som finns vad gäller de miljömässiga sammanhang. En av förskollärarna 

menar att ”ibland är det svårt å veta hur dem här barnen har det hemma, i Sverige! För 

att här ser ju liksom ett kök likadant ut å man kan liksom så att, att förra terminen då 

gjorde ju jag ett litet projekt så att då fick dem ta hem kameran å fick knäppa på sitt 

rum så kunde man diskutera utifrån det, vad de hade för nå spännande hemma. Å man 

hör ju hur det bara bubblar saker ur munnen”. Detta pekar på att förskollärarna 

behöver mer kunskap om den fysiska miljöns påverkan hos individen. Vidare tyder 

resultaten på att det är angeläget för förskollärarna att söka kunskap och fördjupa sig i 

vad begreppet platsidentitet och plats tillhörighet har för innebörd för individen samt i 

verksamheten i syfte att motivera barnen inte bara i språkutveckling utan även deras 

allsidiga utveckling.  Även om alla barn är födda i Sverige så innebär det inte att de är 

bekanta med det svenska språket och den svenska kulturen likt de barn som är födda 

med föräldrar som har svenskan som första språk. Det är av största vikt att 

förskollärarna har kunskapen om att i språket finns också barnens kulturer och att 
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barnen redan innan de kommit till förskolan har en kognitiv utveckling som har börjar i 

ett annat språk och kultur. De erfarenheter barnet har med sig till förskolan ska inte 

förringas, tvärtom de skall lyftas och synliggörs i verksamhetens olika delar och på så 

visa stödja barnens fortsätta utveckling. Syftet för denna studie har varit att undersöka 

hur den fysiska miljön på förskolan utformas för att vara språkutvecklande för 

flerspråkiga barn.  

 
 

8.4 Sammanfattning 

 När det gäller vilka uppfattningar som råder hos förskollärarna gällande flerspråkighet 

så framkommer det i studiens resultat att förskollärarnas syn och förhållningssätt är vad 

som påverkar flerspråkiga barns språkutveckling. Vidare så framkommer det att 

förskollärarna anser att det är av största vikt att ha kunskap om barnets modersmål, 

kultur och kontext för att kunna uppmuntra och lyfta barnet. Genom att uppmuntra och 

lyfta barnet skapas en trygghet till sig själv och därigenom gynnas barnets 

språkutveckling i alla språk. Samtliga förskollärare uttrycker dock en önskan och vilja 

om mer kunskaper inom området antigen genom vidare utbildning eller att själva söka 

kunskap om flerspråkiga barns språkutveckling.  

 

Studiens resultat vad gäller om och i sådana fall hur förskollärare arbetar med 

språkutveckling hos barn med flera språk visar att det finns olika metoder och 

tillvägagångssätt. De metoder som framkommer är TAKK och ett kontinuerligt arbete 

med litteratur där tyngdpunkten ligger kring en medveten kommunikation. Det 

tillvägagångssätt som framkommer i resultatet är att förskollärarna anser att det mesta 

av språkutvecklingen sker i vardagen såsom i rutinsituationer. Kärnpunkten för ett 

språkutvecklande arbete ligger i att skapa situationer där kommunikation kan uppstå 

menar förskollärarna.   

  

Studiens resultat angående förskolans fysiska miljö visar på att den inte är utformad för 

att vara språkutvecklade för flerspråkiga barn eftersom man tycks utgå från det svenska 

språket och svensk kultur . Barnens olika erfarenheter får ofta för lite eller ingen plats i 

förskolans fysiska miljö främst vad gäller att skapa en miljö som är igenkännande för de 

barnen från en språklig och kulturell mångfald. Vilket tidigare forskning på området 

framhåller som en viktig del i ett språkutvecklande arbete för flerspråkiga barn i 

förskolan. Emellertid uttrycker samtliga förskollärarna att detta är något de inte har 

funderat på även om de anser att förskolans fysiska miljö är en väsentlig del av 

verksamheten.  

 

 

9. Diskussion  
 

Här diskuteras studiens resultat och därefter metodvalet med dess fördelar och 

nackdelar samt vad som eventuellt kunna ändrats/tilläggas vid ett upprepande av 

studien.  
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9.1 Resultatdiskussion  
 

I detta avsnitt diskuteras studiens resultat mot studiens syfte och tillhörande 

frågeställningar. 

 
Studiens tre undersökningsområden har för oss synliggjort ny kunskap och en bred bild 

på vikten av att se över det samhälle som råder idag och lyfta in det i förskolans 

verksamhet. Förskolan är en del av samhället och inte ett eget samhälle då den består av 

individer med egna sociala och kulturella erfarenheter oberoende av hudfärg, etnisk 

tillhörighet, sexualitet, religion och funktionsnedsättning. Läroplanen för förskolan 

menar att:   

 
Verksamheten ska syfta till att barnens förmåga till empati och 

omtanke om andra utvecklas, liksom öppenhet och respekt för 

skillnader i människors uppfattningar och levnadssätt. Barns behov av 

att på olika sätt få reflektera över och dela sina tankar om livsfrågor 

med andra ska stödjas. (Utbildningsdepartementet 2010, s.4) 

 
Studiens resultat pekar på att förskollärarna är medvetna om att det är av vikt att barns 

olika kulturer lyfts fram på ett positivt sätt för att det ska gynna både språkutvecklingen 

och barns identitetsutveckling. Vi menar att förskolan inte har förändrats i takt med 

samhället då den gamla bilden av den traditionella förskolan består. Exempelvis så har 

innehållet i verksamheten stagnerat när det gäller främst den fysiska miljön och dess 

utformning då man inte har tänkt till gällande material som alla barnen kan känna igen 

sig i från deras sociala verklighet och kontext. I den forskning vi tagit del av 

framkommer det att förskolan ska tillhandahålla material som speglar förskolans 

mångfald och de erfarenheter barnens besitter. Det enda material som speglar förskolans 

mångfald i den fysiska utformningen har i denna studies resultat varit dockor som visar 

på olika etniska tillhörigheter såsom afrikanskt och asiatiskt utseende. Siraj-Blatchford 

& Clarke (2000) framhåller att det är ytterst angeläget att förskolan skapar en miljö som 

återspeglar de språkliga, kulturella och sociala bakgrunder som finns bland barnen. 

Vidare så menar författarna att ett utbud av leksaker som speglar mångfalden stärker 

känslan av tillhörighet för alla barnen på förskolan. Exempel på sådant material är 

matpaket och burkar med etiketter på andra språk, väggbonader och utklädningsmaterial 

bör tillhandahållas på förskolan i syfte att stödja och stimulera barnen i deras språk.  

 

Det sociokulturella perspektivet menar att oavsett om man ser lärande ur ett kollektivt 

eller individuellt perspektiv så är det samspelet och interaktionen mellan människor som 

skapar möjlighet till utveckling och lärande.  Därför blir förskolans utformning av den 

fysiska miljön av vikt då individers upplevelse av meningsfulla platser är viktiga för 

individers identitet. Samspel och interaktion sker inte bara mellan barn och barn, vuxen 

och barn utan också i den fysiska miljön. Om barn ska kunna utveckla sin fulla potential 

måste förskollärarna hos barnet skapa en känsla av tillhörighet, meningsfullhet och 

stolthet över den egna kulturella och språkliga bakgrunden. I språket förmedlas inte bara 

känslor, behov och attityder till omvärlden utan det skapas även en förståelse människor 

emellan. Det sociokulturella perspektivet anser att en fullständig kognitiv utveckling är 

beroende av den sociala och kulturella omgivningen. Eftersom språket bär på så mycket 
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då det är mer än det verbala språket blir det av största vikt att förskollärare ser till 

språkets olika beståndsdelar. Dessa beståndsdelar kan liknas med ett pussel där alla 

pusselbitar måste finnas med för att skapa en helhetsbild av barnets allsidiga utveckling. 

I studiens resultat framkommer det att några av förskollärarna menade att de arbetade 

likadant med språkutvecklig för alla barn. Det är viktigt att ha kunskap om att 

andraspråksinlärning skiljer sig på många sett i jämförelse till förstaspråksinlärning. 

Modersmål är det första språket som barnets tillägnar sig och för att kunna utveckla ett 

andraspråk krävs en bra grund i modersmålet. Att lära sig ett nytt språk är komplext 

eftersom det är mycket nytt att ta till sig. Det är i modersmålet som barnet har lärt sig att 

uttrycka sina känslor och där formas också de sociala och kulturella värderingarna. 

Sigurd & Håkansson (2007) anser att förstaspråksinlärningen och 

andraspråksinlärningen skiljer sig åt på många sätt. Det är i modersmålet, alltså barnets 

första språk som barnets utvecklas kognitivt och som andraspråksinlärare har du redan 

uppnått en vis mognadsnivå i ditt första språk. Vi menar att det inte går att arbeta med 

flerspråkiga barns språkutveckling utan att ta tillvara på de erfarenheter och kunskaper 

de har i sitt första språk och alla dess beståndsdelar. Exempelvis anser Piaget att 

språkutvecklingen är beroende av den kognitiva utvecklingen eftersom det är i den 

kognitiva utvecklingen som barnet samlar sina erfarenheter. Medan Vygotskij anser att 

den kognitiva utvecklingen är beroende av den sociala och kulturella omgivningen. 

Barn som tillhör en språklig och kulturell bakgrund kommer till förskolan med 

individuella erfarenheter och kunskaper vilka visas i deras kognitiva utveckling förutsatt 

att förskolan tar tillvara på dessa. Det ställer krav på förskolläraren att både vara 

medvetna men också att ha kunskap om att den kognitiva utvecklingen och 

språkutvecklingen är sammanlänkande för att kunna möta barnet på deras nivå. Skans 

(2011) menar att om inte barns erfarenheter och kunskaper tas tillvara i förskolans 

verksamhet kan barn med bakgrund i en språklig och kulturell mångfald ställas inför 

utmaningar som ligger på en för låg kognitiv nivå. Vi menar att det inte går att bortse 

från Piaget och Vygotskijs teorier vad gäller den kognitiva utvecklingen då erfarenheter 

uppstår i interaktionen människor emellan. Språket är en stor del av denna interaktion 

då det uppstår en kommunikation mellan individer där kunskaper och erfarenheter 

utbytes.  

 

Studiens resultat påvisar att litteraturen är en stor del av förskolans verksamhet då 

samtliga förskollärare framhåller kommunikationen kring litteraturen som en 

språkutvecklande metod. I litteraturen försöker förskolläraren fånga barns erfarenhet 

och intresse, erfarenhet är att litteraturens innehåll är igenkännande för barnen. 

Tvillingböcker, alltså böcker som är skrivna på svenska och ett till språk är vanligt 

förekommande i förskolans boklådor/bibliotek. Emellertid så är skriftspråket det enda 

som frångår det ”svenska” då dessa sagor/berättelse skildrar en miljö som är 

igenkännande främst för de barn som tillhör majoriteten, alltså inte de barn som 

kommer från andra sociala och kulturella kontexter. Vi menar att det är viktigt att ta in 

alla barns erfarenheter och kunskaper även här då det är genom dessa som barn speglar 

de nya kunskaper och erfarenheterna mot. Förskollärarna i studien menar att genom 

diskussioner om vad som händer i litteraturen kan exempelvis olika känslor lyftas fram. 

Det här menar förskollärarna är av vikt då det är på modersmålet barn har ord för sina 

känslor och genom kommunikationen kan barnet då få dessa på det svenska språket.  
 

Ur ett sociokulturellt perspektiv på lärande och utveckling menar man att hänsyn bör tas 

till de kulturella, psykologiska, historiska, individuella och interaktionella samt de 

sociala sidornas mänskliga aktiviteter.  Litteraturen kan förvisso vara bidragande till att 



 
 
 
 

58 
 

skapa en helhet av dessa men vi menar att i det stora hela uppfylls inte alltid detta. Vi 

menar att det finns en svårighet inom förskolan då många av de verksamma 

förskollärarna är från en enspråkig bakgrund och kultur och därmed saknar de egna 

erfarenheter om hur det kan ty sig när man lever i en miljö som är både flerspråkig och 

mångkulturell. Detta är något som förskollärarna själva lyfter fram som ett dilemma. De 

förskolorna som har personal med flera språk betonar detta som en stor resurs då dessa 

tillför både barn, arbetslag, föräldrar och verksamhet med nya idéer, tankar och 

arbetssätt som breddar bilden vad gäller att influera mångfalden. Det framkommer 

också hos de förskolor som inte har flerspråkig personal att de saknar detta då de menar 

att det skulle underlätta arbetet i förskolan vad gäller att kunna ge barnen deras språk i 

vardagen samt att influera mångfalden i verksamheten. Vi förstår att det här är en 

svårighet för förskolan och förskollärarna då vi inte har funnit någon specifik genväg till 

detta i studien. Emellertid har vi funnit en del olika metoder och tillvägagångssätt för att 

underlätta och utveckla arbetet för att influera mångfalden i förskolan. Dessa metoder är 

först och främst att tillsammans i arbetslaget se över vilken barngrupp som är rådande, 

vilka attityder och uppfattningar som finns i arbetslaget och genom att diskutera och 

reflektera över dessa. I dessa diskussioner och reflektioner kan det uppstå tankar, idéer 

och förslag om hur det fortsatta arbetet kan ty sig för att möta de behov som finns bland 

barnen så de kan uppnå sin fulla potential. 

 

Som vi tidigare diskuterade om i denna del i studien så framkommer det att när barn 

kommer till förskolan har de redan påbörjat sin kognitiva utveckling i modersmålet. 

Detta innebär att när alla barn oberoende av modersmål kommer till förskolan så har de 

en viss mognadsnivå i sin kognitiva utveckling. Piaget menar att barnet först måste 

förstå begreppen för att sedan lära sig de ord som betecknar begreppen. Detta menar vi 

visar på en skillnad mellan de barn som har svenska som modersmål och de barn som 

har ett annat språk som modersmål. De barn som har svenska som modersmål fortsätter 

sin kognitiva utveckling när de kommer till förskolan medan de barn som har ett annat 

modersmål har sin kognitiva utveckling i ett annat språk måste då när de börjar i 

förskolan fortsätta sin kognitiva utveckling i ett för dem främmande språk. Det betyder 

att de antagligen har en kognitiv nivå som är likvärdig med sina jämnåriga kamrater 

med svenska som modersmål. Att lära sig ett andraspråk är komplext då det innebär att 

barnen måste lära sig exempelvis ett nytt ordförråd, grammatik, uttal, 

fonemkategorierna och deras specifika artikulationer. Mer till så behövs en stor 

uppsättning av morfologiska och syntaktiska strukturer. Alltså barnen har till viss del 

redan med sig det men på ett annat språk. Därav menar vi att det är viktigt att ta dessa 

kunskaper i bejakande när barnet bedöms i sina språkkunskaper och inte bara se vad 

barnen brister i det svenska språket. Vi anser i likhet med det som framkommer i 

litteraturen och genom intervjuerna att allt för ofta bedöms barnets språkkunskaper 

utifrån barnens andraspråk alltså det svenska språket. Det vi argumenterar för är att 

förskollärarna bör ta mer hänsyn till att det är i modersmålet som barnets kognitiva 

utveckling har påbörjats medan det svenska språket läggs till. Detta blir en stor 

utmaning för både barnen och förskollärarna att finna utmaningar som stämmer överens 

med vart barnet befinner sig i sin kognitiva utveckling. Alltså det varken gynnar eller 

ger barnet en rättvisa om bedömningen på barnets språkkunskaper enbart görs utifrån 

det svenska språket. För att underlätta för förskollärarna att ge barnen en rättvis 

bedömning och därigenom lägga utmaningarna på rätt nivå anser vi att det finns ett 

behov till mer personal i förskolan som har flera språk.  
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Modersmålsstöd har i förskolorna varit ett alternativ till att ge stöd i flerspråkiga barns 

språkutveckling. Emellertid har det i vår studie framkommit att den aktuella kommunen 

tagit bort modersmålsstödet i förskolan då det inte uppnått de resultat som önskats. 

Forskningen visar på att modersmålet spelar en viktig roll i barns sociala och 

individuella utveckling och därav är det av vikt att barnet får möjlighet till 

modersmålsstöd i förskolan. Vidare menar man att tillgången till modersmålsstödet kan 

öka kompetensen i andraspråket, fortsatt skolframgång och vidare till social 

sammanhållning. Modersmålsstöd kan ges på olika sätt och forskning visar att 

modersmålsstöd som ges parallellt med det svenska språket resulterar i en bra 

tvåspråkighet. Våra erfarenheter av hur modersmålsstödet i förskolan kan se ut är att 

barnen tillsammans med modersmålsläraren sitter enskilt och under en begränsad tid 

vilket vi menar inte är det ultimata sättet för modersmålsutvecklingen. Ett bättre sätt 

menar vi är att barnen får möjlighet till att höra båda språken i vardagen i naturliga 

situationer såsom exempelvis i rutinsituationer och i leken. Detta tror vi medför att 

barnet känner att det är en tillgång att ha flera språk vilket resulterar i att barnet känner 

en trygghet och därmed uppstår det en god utveckling socialt, individuellt och inte 

minst språkmässigt.  

 

En metod som framkommit under datainsamlingsperioden för studien har varit TAKK 

(tecken som alternativ och kompletterande kommunikation). Denna metod använder sig 

samtliga förskollärare sig av i studien. När vi sedan sökt efter forskning om denna 

metod så har vi endast funnit sådan som gjorts på barn med funktionsnedsättning eller 

barn, ungdomar eller vuxna som har svårigheter i sin språk- och 

kommunikationsutveckling. Trygg (teckna.se, hämtat 2011-11-09) menar att TAKK är 

framtagen för just sådana situationer då barnen inte kan kommunicera verbalt. Det finns 

en del studentuppsatser där det har skrivits om TAKK i förskolan men de är oftast 

utifrån vad förskollärarna anser och inte på själva utfallet. Alltså om det främjar 

språkutvecklingen vilket är det som förskollärarna i undersökningen menar är 

anledningen till användning av metoden. Trygg (teckna.se, hämtat 2011-11-09) anser att 

för att TAKK ska fungera så behöver det användas av alla i omgivningen och 

kontinuerligt i alla situationer i vardagen. Förskollärarna i undersökningen uttryckte en 

svårighet i att lära sig tecken (TAKK) samt att det inte fanns tid till att gå på utbildning 

även om det i vissa fall erbjöds kontinuerligt. Detta bör då resultera i att TAKK endast 

används i vissa situationer och av vissa förskollärare något som Trygg (teckna.se, 

hämtat 2011-11-09) menar ger ett resultatlöst utfall. Brinck (2009) ställer sig kritisk 

inför TAKK då han poängterar att det inte finns relevant forskning som pekar på att 

metoden är språkutvecklande för barn som följer en ”normal” språkutveckling. Vidare 

uttrycker sig Brinck (2009) följande om metoden: ”Bandet mellan förälder och barn 

stärks, språkutvecklingen går snabbare, ordförrådet blir större och som om detta inte 

vore nog blir intelligensen högre över lag! Vem skulle med gott samvete kunna säga nej 

till något sådant?”. Detta uttalande kan enligt oss tolkas med viss sarkasm då han anser 

att det saknas evidens för teckens påverkan på barnens språk och språkutveckling.  

 

Brincks (2009) kritiska tänkande om att använda olika former av tecken som metoder i 

kombination med talet är också något som vi har upplevt under studiens gång då vi sökt 

efter vetenskaplig grund. Vi har inte lyckats finna någon sådan och detta ställer vi oss 

kritisk inför eftersom vi under vår utbildning på lärarprogrammet upplysts om att de 

metoder som används i skolväsendet skall vila på vetenskapliggrund. Erfarenheter är av 

stor vikt men som lärare/förskollärare bör du kunna argumentera för de metoder som 

används i verksamheten och på så vis kunna visa på tidigare forskningsresultat att den 
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fungerar. Konsekvenserna av att ha metoder som blivit så förankrad inom förskolan och 

som inte vilar på vetenskapliggrund kan enligt oss verka godtyckligt. Med en 

vetenskaplig beprövad metod finns det stöd för hur utfallet kan bli vilket också du som 

lärare/förskollärare kan stödja dig på om det inte skulle bli en bra utgång. Genom att 

använda sig av metoder som vilar på vetenskaplig grund i skolväsendet bidrar vi inte 

bara till att forskningen får större utrymme i skolansvärlden men också till att skolan 

och förskolan ständigt utvecklas.  

 

 

9.2  Metoddiskussion 

 
En nackdel med semistrukturerade intervjuer är att det för en ovan intervjuare kan vara 

svårt att veta hur den ska förhålla sig och bete sig under intervjun. Semistrukturerade 

intervjuer ställer höga krav på flexibilitet men också återhållsamhet så att intervjun hålls 

inom ramarna för undersökningen. Detta är något som uppstod då vi genomförde våra 

intervjuer eftersom vi inte har tidigare erfarenheter av att utföra intervjuer. Det som 

framkom som problematiskt var att hålla diskussionen innanför rammarna för 

undersökningen. Detta ändrades dock allt eftersom vi inför varje intervju blev bekvämar 

i rollen som intervjuare och fick mer erfarenhet av situationen.  Emellertid anser vi att 

den valda metoden, alltså semistrukturerade intervju var bra för denna studie då syftet 

var att undersöka om och i sådana fall hur förskollärare arbetar med flerspråkiga barns 

språkutveckling. Detta val av metod gjorde att vi fick svar direkt från de som ansvarar 

för detta arbete i förskolan. Även om den valda metoden bidrar till en bred bild av 

studiens syfte så kunde den även ha kompletterats med exempelvis observationer av 

verksamhetens kring de olika delar som undersöks i studien.  

 

Vidare så framkom det under intervjuperioden att frågorna i intervjumallen kunde ha 

formulerats tydligare då flera av intervjupersonerna ville ha en förklarning av vad vi 

menar med vissa frågor innan de kunde besvara dem. Detta är något att ta till sig för oss 

som intervjuare och funderar över hur frågeformuleringarna skulle kunna förbättras.  

 

 

9.3 Vidare forskning 
 

Det vi finner mest angeläget baserat på studiens resultat är mer forskning om vad 

TAKK innebär för de barn som inte har någon funktionsnedsättning eller svårigheter i 

sin språk- och kommunikationsutveckling. Utifrån studiens resultat som gjorts på 

förskolor som antingen profilerar sig som mångkulturella alternativt förskolor som har 

hög andel flerspråkiga barn visar att TAKK är en vanligt förekommande metod vad 

gäller barns språkutveckling. Det vi menar är intressant att forska vidare på är huruvida 

TAKK som metod är språkutvecklande för de barn som följer en ”normal” 

språkutveckling, men även om det råder någon skillnad på om du är enspråkig eller om 

du är andraspråksinlärare.  

 

Något som framkommit i studien är bland annat en önskan och ett behov om att få mer 

utbildning om flerspråkiga barns språkutveckling där man får en fördjupning i ämnet 

andraspråksutveckling. Vi menar att i en sådan utbildning bör även ett interkulturellt 

perspektiv lyftas då kan olika uppfattningar, tankar och idéer beröras och utbytas. En 
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annan önskan hos oss själva men också av förskollärarna i studien är att få konkreta 

metoder och tillvägagångssätt för att få in mångfalden, alltså alla barns sociala och 

kulturella erfarenheter i utformandet av verksamhetens alla delar.  

 

I en artikel i DN av Lasse Granestrand (29/11-11) framkommer det att på 8 år har skett 

en drastisk förändring vad gäller utlandsfödda elevers skolresultat. Procentsatsen har 

ökat från 24 till 37 procent som lämnar grundskolan utan behörighet till gymnasiet. 

Vidare så påpekar Granestrand (29/11-11) ett larm från Skolverket som menar att det 

sjunkande skolresultatet kommer att fortsätta bland utlandsfödda elever om det inte sätts 

in mer stödåtgärder . Detta pekar bland annat på vikten att inta ett interkulturellt 

förhållningssätt i förskolor och skolor vilket även innebär att barn och elevers sociala 

och kulturella erfarenheter bör få stor plats i verksamheten. Om inte ett sådant 

förhållningssätt intas kan det resultera i som Obondo (1999) påpekar att barns sociala 

integration och språkliga skolframgång hotas då innehållet varken känns intressant eller 

relevant.  
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11. Bilagor 
 

Brev till förskolorna 

 
Hej! 

 

Vi är tre lärarstudenter som läser till förskollärare och är inne på vår sista termin. Vi 

skriver nu vårt examens arbete och har då valt att fördjupa oss i förskolans arbete med 

flerspråkiga barns språkutveckling. Det vi vill studera är huruvida förskollärarnas syn 

på flerspråkighet, den fysiska miljön på förskolan och metoder som används för 

flerspråkiga barns språkutveckling. Eftersom vi är tre studenter som skriver tillsammans 

så behöver vi tre undersökningsområden. De områden vi valt innefattar de ovannämnda 

studieobjekten. Vi skulle gärna vilja besöka er förskola då ni har barngrupper som 

består av just flerspråkiga barn. Det skulle vara intressant att få prata med just er 

eftersom vi tror att den kunskap och de erfarenheter ni besitter är till stor hjälp i vår 

undersökning och vårt framtida arbete i förskolan. För att försöka besvara våra frågor i 

studien så vill vi gärna intervjua en förskollärare som får representera ert arbetslag. Vi 

är också intresserade av att se oss omkring i er verksamhet. Syftet med detta är att vi i 

studien ska kunna koppla samman teori och praktik för att tydliggöra men också 

synliggöra hur det kan se ut. Vi vill gärna besöka er under v.40 eller v.41 om det är 

möjligt och gärna i början av veckan.  Vi räknar med att besöket varar ca 1,5h.  

Intervjufrågorna är öppna frågor därför vill gärna använda oss av diktafon för bästa 

resultat. Hoppas att det går bra för er om inte löser vi det tillsammans. Vidare så bör det 

poängteras att alla era svar är anonyma och kommer inte att kunna kopplas till varken 

individ, förskola eller stad.   

 

 

 

 

 

Vänliga hälsningar  

Emma Glaas  

Maria Hall  

Yvonne Nakimbugwe  

 

Handledare Fil.dr Elisabet Hedlund  
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Intervjufrågor  

 
– Hur kan förskollärarnas syn på flerspråkighet påverka språkutvecklingen hos 

flerspråkiga barn?   

 

1. Hur ser ni på flerspråkighet? 

(Blir barnet påverkat i språkutvecklingen negativt, positivt av att ha flera språk.) 

2. Hur har ni fått kunskap kring flerspråkiga barns språkutveckling? 

3. Tror ni att er syn på flerspråkighet påverkar språkutvecklingen hos barn med flera 

språk, och i sådana fall hur? 

4. Ser ni er som en aktiv del i barnens språkutveckling? 

 

– Metoder för språkutvecklingen hos flerspråkiga barn.   

 

1. Hur arbetar ni med språkutveckling hos flerspråkiga barn? 

2. Arbetar ni med medvetna planerade metoder för språkutvecklingen, och i så fall 

vilka? 

3.  Förekommer det spontana medvetna metoder i den vardagliga verksamheten, och i så 

fall vilka? 

4. Hur tänker ni kring utarbetade metoders betydelse för flerspråkiga barns 

språkutveckling? 

 

– Hur kan den fysiska miljön utformas så att den är språkutvecklande för 

flerspråkiga barn?   

 

1. Hur har ni tänkt när ni utformat den fysiska miljön vad gäller språkutvecklingen. 

2. Anser ni att den fysiska miljön har betydelse för språkutvecklingen hos flerspråkiga 

barn? 

3. Tror ni att flerspråkiga barns språkutveckling gynnas av att influera barnens kulturer 

och erfarenheter i utformandet av den fysiska miljön? 

4. Har ni material som speglar förskolans kulturella mångfald? (dockor, teserviser, tyg, 

böcker osv.)  
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