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Sammanfattning 
 

Syftet med studien var att se hur pedagoger arbetar med flerspråkiga barns språkutveckling i 

svenska. Utifrån insamlat empiriskt material avsågs att besvara tre valda frågeställningar som 

behandlar lärandemiljön, pedagogernas resonemang kring språkutveckling i sitt arbete samt 

deras strategier för språkutveckling hos flerspråkiga barn. 

 

För studien valdes det sociokulturella perspektivet som tolkningsverktyg. När barnen går till 

förskolan samspelar de med pedagoger och andra barn, lär och utvecklas i en social kontext 

där språket är ett viktigt verktyg. Ur det sociokulturella perspektivet sker lärande och 

utveckling i ett socialt sammanhang. 

 

Som metod användes intervjuer och observationer. Studien bygger på sju intervjuer och 

tjugotre observationer. Intervjuer genomfördes med sju pedagoger på fyra olika förskolor och 

observationer utfördes på två utav dem. 

 

Resultatet visade en variation av aktiviteter och strategier som användes av pedagogerna för 

språkutveckling. Aktiviteter som undersöktes var samling, fri lek samt måltider. De 

språkutvecklande strategier som visades i resultatet var gruppindelning, stöttning, högläsning, 

sång, ramsor och sagoberättande, samt interkulturellt förhållningssätt. Resultatet visade också 

språkutvecklande aktiviteter med matematisk begreppsbildning samt användning av lärplattan 

för språkutveckling. Studien ger ett kunskapstillskott till blivande och verksamma pedagoger, 

i ett brett och fördjupat perspektiv, hur språkarbete med flerspråkiga barn går till i förskolan. 
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Förord 
 

Vi är två förskollärarstudenter som har olika bakgrund, en är född i Sverige och en är 

född på Madagaskar. Vårt intresse för språkinlärning hos flerspråkiga barn tog fart när 

vi läste en kurs i barns socialisation och kommunikativa processer. Vi fick då i uppgift 

att observera en bokläsningsstund, och det öppnade våra ögon ännu mer för hur viktigt 

det är att stimulera språket. Ytterligare en dimension i att lyckas fånga alla barns 

uppmärksamhet vid högläsningen blev tydlig för oss, nämligen att många barn har 

svenska som andraspråk samtidigt som några har svenska som modersmål. Då vi båda 

tänker arbeta med flerspråkiga barn ville vi rusta oss med kunskap, hur ser forskningen 

ut på detta område? Hur arbetar man i förskolorna i den pedagogiska verksamheten för 

att hjälpa dessa barn för att utveckla det svenska språket som är det språk som ger 

inträde i det svenska samhället? Med vårt bidrag vill vi ge en helhetsbild av hur 

språkarbetet kan gå till på en förskola med flerspråkiga barn. 

 

Tack! 
 

Vi vill tacka de pedagoger som deltagit i studien genom att dela med sig av sina 

kunskaper, ge oss inblick i deras praktik och delge oss sina tankar kring denna. Vi vill 

också tacka vår handledare som kritiskt granskat uppsatsen och kommit med 

konstruktiva förslag. 
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1 Inledning 

 

Sverige är ett mångkulturellt land. Enligt statistiska undersökningar gjorda 2011 var 

18% av alla barn mellan 1 och 5 år utrikesfödda eller födda i Sverige med båda föräldrar 

ifrån ett annat land (SCB, 2013). År 2012 var 85 % av barnen som inräknas i denna 

grupp inskrivna på en förskola (ibid). Andelen flerspråkiga barn i förskolor varierar 

kraftigt i Sverige. Det finns områden i storstäderna där förskolor har en majoritet av 

flerspråkiga barn och i andra är de flerspråkiga barnen i minoritet. Enligt Wedin (2011) 

kan de flerspråkiga barnen ha svenska som sitt starkaste språk i förskolor med en 

majoritet av svensktalande barn. Där de flerspråkiga barnen är i majoritet har barnen en 

låg nivå av svenska språket. De har ett annat modersmål hemma och svenska blir deras 

andraspråk. I de områden där det finns en mångfald av kulturer och många barn har 

utrikesfödda föräldrar, talas svenska sällan. Då blir förskolan enda platsen där man talar 

majoritetsspråket (ibid). Förskolan är den första platsen där dessa barn kan lära sig 

svenska språket och kulturen i samhället. Förskollärare har ett ansvar att ha ett 

pedagogiskt arbetssätt som främjar språkutvecklingen hos dessa flerspråkiga barn. Att 

kommunicera med språket har en stor betydelse för varje individ, då det är genom 

språket man kan uttrycka sina tankar. De som inte är delaktiga i kommunikationen och 

inte förstår andra, kan lätt bli utanför i samhället (Pramling Samuelsson & Sheridan, 

2006). Att lära sig språket är det viktigaste steget för att integreras i samhället. 

Dessutom menar flera forskare att den mest intensiva perioden för barns 

språkutveckling är mellan 18 och 36 månader (Benckert, Håland, & Wallin, 2008; 

Axelsson, 2005). Det betyder att för barn som kommer från hem med annat modersmål 

blir den miljö som förskolan erbjuder, avgörande för dessa barns utveckling av svenska 

språket.  

Förskolans mål är att vara en plats där barnen kan utveckla olika förmågor. En mycket 

viktig del är utvecklingen av språket. Utifrån våra erfarenheter av att arbeta med barn i 

förskolan har vi sett att språket har en avgörande betydelse för fortsatt lärande och för 

det sociala samspelet. Pramling Samuelsson (2004) skriver att kvaliteten i förskolan 

beror på kvaliteten på kommunikationen och interaktionen mellan lärare och barn. Att 

pedagogerna är medvetna om sin betydelse för barnens språkutveckling betyder att de 

ger utrymme för barnens tankar kring sina erfarenheter genom att lyssna och tolka det 

de berättar (ibid.).  

 

Barn berättar hela tiden om sin erfarenhetsvärld, bara vi vuxna 

lyssnar och kan tolka. Barns sätt att erfara olika aspekter av sin 

omvärld är därför såväl utgångspunkt som mål för barns lekande, 

språkande och lärande (Pramling Samuelsson s.52 ). 

 

En rapport från Skolinspektion visar att elever med annat modersmål har större 

svårigheter att nå de nationella målen jämfört med de elever som har svenska som har 

modersmål, nästan var fjärde elev med utländsk bakgrund saknade behörighet till 

gymnasiet (Skolinspektionen, 2010). Skolinspektionen hänvisar till läroplanerna för 

förskolan och skolan som uttrycker att verksamheten och undervisningen ska utgå ifrån 

barnens intressen och erfarenheter. Självkänsla och identitet är viktiga faktorer för att ha 

framgång i kunskapsutveckling. Genom att anpassa verksamheten och undervisningen 

till barnens erfarenheter kan barnen få sammanhang och förståelse i 

kunskapsinhämtningen. Skolinspektionens rapport lyfter fram följande 
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framgångsfaktorer i arbetet med flerspråkiga barn som granskningen visat. Det är viktigt 

att personalen ser flerspråkighet och mångkulturalitet som en tillgång i verksamheten 

samt att förskolan skapar en trygg miljö för barnen som bland annat innebär att tillåta 

dem att tala sitt modersmål. Att förskolan har ett gott samarbete med barnens föräldrar 

är en viktig faktor och att barnen är delaktiga i planeringen av förskolans verksamhet i 

enlighet med deras erfarenheter och intressen. Ett bra samarbete mellan 

modersmålslärare och personal i verksamheten är viktigt liksom att flerspråkig personal 

kan samtala med barnen på deras modersmål. I rapporten lyfts exempel på förskolor 

som har framgång i arbetet med flerspråkiga barn där personalen har fått fortbildning i 

TAKK (Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation). Skolinspektionen 

understryker även vikten av att ha högt ställda förväntningar på barnen i skolan, det är 

av avgörande betydelse för framgångsrikt arbete med de flerspråkiga barnen. Rinaldi 

som är verksam inom Reggio Emilia-förskolorna i Italien menar att det är viktigt med 

förväntningar på barnen. 

 
Barnet är kompetent just därför att det uppfattas så av betydelsefulla vuxna i sin 

omgivning (Smidt, 2010 s.177). 

 

De olika påståendena väcker frågan hur pedagogerna på de förskolor vi valt ut för vår 

undersökning arbetar med de flerspråkiga barnens utveckling av svenska språket. Då 

undervisningen i skolan sker på svenska förutsätter det en god kunskap i svenska 

språket. Det är en mycket viktig uppgift att ge en bra grund i svenska språket redan i 

förskolan. Det bekräftas i Läroplan Lpfö 98 att en av förskollärarnas uppgifter är att 

utveckla barns språk (Skolverket, 2010). 

 

Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen 

stimuleras och utmanas i sin språk- och kommunikationsutveckling (Skolverket, 

2010 s.11). 

 

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 

svenska som på sitt modersmål (Skolverket, 2010 s.11).   

 

I denna studie vill vi undersöka och fokusera på inlärning av svenska språket i 

förskolan. Studien kommer att behandla hur pedagoger kan arbeta med flerspråkiga barn 

och utveckla deras färdigheter i svenska språket. Vi vill tillföra blivande och 

verksamma förskollärare idéer och kunskap när det gäller flerspråkiga barns 

språkutveckling.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 
 

Det övergripande syftet i studien är att undersöka hur pedagogerna arbetar med 

flerspråkiga barns språkutveckling i svenska. Utifrån syftet har studien tre 

frågeställningar. 

 Hur ser lärandemiljön ut för att främja de flerspråkiga barnens utveckling av 

svenska språket? 
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 Hur resonerar pedagogerna om sina språkutvecklande lärandeaktiviteter med 

barn som har svenska som andraspråk?  

 Vilka strategier används för språkutveckling hos flerspråkiga barn? 

 

 

1.2 Begreppsdefinition 
 

Förstaspråk eller modersmål: 

Förstaspråk eller modersmål är det språk som används från födelsen, med föräldrarna 

eller vårdnadshavare och kamrater. Ett barn kan ha två förstaspråk/modersmål om 

föräldrarna talar två olika språk med barnet (Svensson, 2009). 

 

Andraspråk: 

När inlärning av ett andra språk påbörjas från ca 3 års ålder då modersmålet eller 

förstaspråket redan etablerats, betecknas det som andraspråk (Calderon, 2006). 

Andraspråksinlärning skiljer sig från förstaspråkinlärning genom att andraspråkinläraren 

redan har ett språk och har nått en mognadsnivå. Olika faktorer som kamrater, föräldrar, 

bokläsning eller TV kan påverka barns utveckling av andraspråk Svensson, 2009). Barn 

som har social kompetens och kommunicerar med andra kan utveckla sitt språk snabbt. 

Miljön spelar en viktig roll för barns språkutveckling. Hammarberg (2004) och 

Svensson (2009) hävdar att inlärare av andraspråk bör vara aktiva i sin medverkan. 

Interaktion sker mellan språkinläraren och den språkliga omgivningen.  

 

Flerspråkighet: 

Begreppet används när en individ kan uttrycka sig väl både muntligt och skriftligt i 

olika språk. I denna studie används begreppet ”flerspråkig” för barn som har annat 

modersmål än svenska men är i en process av att lära sig det svenska språket. 

 

Tvåspråkighet:  

Begreppet används när en individ talar två språk, modersmålet och ytterligare ett språk. 

Tvåspråkighet kan också definieras som flerspråkighet. 

 

Samling: 

Samlingen är en undervisningssituation där pedagogen samlar hela barngruppen eller 

delar av den för att göra olika aktiviteter tillsammans. Samlingen kan ha olika innehåll 

som t.ex. sång och musik, högläsning, samtal kring olika ämnen, experiment mm. 

Johansson (2011) definierar samlingen som ett sammanhang där barnen övar på språket.  

 

Interkulturellt förhållningssätt: 

Innebär att man arbetar medvetet med att på olika sätt integrera flerspråkiga barns kultur 

och språk i förskolans och skolans verksamhet och undervisning (Skolinspektionen, 

2010). 
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2 Bakgrund 
 

I detta kapitel introduceras först en litteraturbakgrund till lärandemiljöns betydelse för 

barns språkutveckling. Därefter presenteras strategier för barns språkutveckling. Därpå 

ges en litteraturbakgrund till språkets relation till matematik och IKT. Sist redovisas 

tidigare forskning och det teoretiska ramverk som vi valt för vår studie, det vill säga det 

sociokulturella perspektivet. 

 

2.1 Lärandemiljöns betydelse för språkutveckling 
 

Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) och Ladberg (2003) hävdar att miljön som 

barnen vistas i har betydelse för barns lärande. Beroende på hur den fysiska miljön är 

organiserad och om material är tillgängligt för barnen stödjer man eller hindrar barns 

lärande och utveckling (Strandberg, 2006). Genom att rutiner och vanor återkommer 

blir det lättare för barnet att hitta sin favoritleksak samt leka och kommunicera med 

andra via språket. Författarna påpekar att samspelet mellan barnet och den vuxne är 

viktigt, det skapar trygghet och en god atmosfär för lärande. I förskolan pågår olika 

aktiviteter såsom, konstruktion, musik, sång, matematik etc. Hur den fysiska miljön 

utformas för dessa aktiviteter och tillgången till dessa, påverkar barns utveckling och 

lärande (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2006).  

 

För kvalitetsarbete i förskolan har barngruppen och miljön en stor betydelse i det 

pedagogiska arbetet (Skolverket 2013a, Ladberg, 2003). En metod som används i 

förskolan är att barnen indelas i små grupper i de olika rum som finns. Pedagogen har 

en viktig roll i att organisera miljön i förskolan. Genom små grupper kan varje barn få 

talutrymme och utvecklas i sin kommunikation och i sitt språk.  

   
Kultti (2014)  anser att fysiska redskap, som lekmaterial i förskolan, har en stor 

betydelse för barns språkutveckling. Dessa avgör vilka aktiviteter som är möjliga i 

förskolan/rummet men också vad barn förväntas lära sig i sammanhanget. 

Lekmaterialen kan användas för kreativitet och fantasi, i gemensamma och individuella 

aktiviteter. Materialet anpassas efter barnens ålder. Hur materialet är placerat och 

tillgängligt har betydelse för barnens egna initiativ till lek och aktiviteter. Kultti hävdar 

också att materialet förmedlar hur lärande och skriftspråk betraktas i miljön och i ett 

kulturellt sammanhang. Lekmaterial som har sin grund i den kultur som barnen lever i 

blir betydelsefulla för hur barn deltar i leken. Böcker i förskolan är artefakter som spelar 

en stor roll för språkutvecklingen. Kultti skriver att sagorum eller läshörna fanns i de 

flesta förskolor där hon genomförde sin undersökning. På småbarnsavdelningarna fanns 

pekböcker, huvudsakligen med bilder på föremål och symboler såsom bokstäver eller 

siffror. Kultti menar att det är viktigt på vilket sätt rummen och materialen är 

organiserade och att det avgör om både planerade gemensamma aktiviteter och 

barninitierade aktiviteter blir möjliggjorda.  
 
Böcker på andra språk är redskap för flerspråkiga barns kunskapsutveckling (Axelsson, 

2005). Det betyder att böcker med annat språk kan vara utvecklande för flerspråkiga 

barn. Även barn med svensk bakgrund kan vara intresserade av andra kulturer och 

språk, vilket gynnar deras språkutveckling (ibid.).   
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2.2 Strategier för barns språkutveckling 
 

I olika aktiviteter i förskolan där det finns ett socialt samspel har barns språk möjlighet 

att utvecklas. För att utveckla svenska språket hos barn med annat modersmål kan 

pedagogen använda dessa aktiviteter på ett medvetet sätt, som språkutvecklande 

strategier. I dessa aktiviteter kan språket utvecklas ur olika aspekter. I leken tillsammans 

med jämnåriga. I högläsningen genom att höra språket och samtidigt se bilder som kan 

ge en förståelse av ordens innebörd. Under måltider där samtalet kretsar kring det som 

sker vid matbordet ”här och nu”. I musik och sång där språket också får hjälp av en 

melodi som gör det lättare att minnas. I rim och ramsor där barnet får en känsla för 

rytmen i språket och i användningen av modersmålet som stärker identiteten och 

självkänslan och därmed fortsatt lärande.  

 
Lek 

Barn har rätt till lek, vila och fritid står det i Barnkonventionen Artikel 31 

(Regeringskansliet, 2008). Enligt Lpfö 98 är leken viktig för barns utveckling och 

lärande.  

 
I lekens och det lustfyllda lärandets olika former stimuleras fantasi, inlevelse, 

kommunikation och förmåga till symboliskt tänkande samt förmåga att 

samarbeta och lösa problem (Skolverket, 2010 s. 6).  

 

Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och 

skapande, men också genom att iaktta, samtala och reflektera (Skolverket 2010, 

s.7).  

 

När barnen leker provar de att göra olika saker och kommunicerar med andra, de ger 

uttryck åt sina känslor och tankar. De erfarenheter barnen gör, hjälper dem att utveckla 

social och språklig kompetens. Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) hävdar att 

leken kräver en förståelse hos barnen för hur leken ska gå till. För att leka tillsammans 

måste barn kunna uttrycka sig så att andra förstår och de måste själva förstå vad andra 

menar. Barnen kommunicerar genom ord, gester, rörelser och ljud. Författarna menar 

vidare att pedagogen bör vara med i leken som ett stöd för de barn som har svårt att 

komma in i leken med andra barn. På detta sätt kan pedagogen möjliggöra för alla barn 

att delta i leken. För att delta i leken behöver barnet förstå sociala regler som 

samförstånd, ömsesidighet och turtagande (Knutsdotter Olofsson, 2009). Med 

samförstånd menas att man är överens om att man leker och vad man leker. Med 

ömsesidighet avses att alla ska lyssna på varandra, att alla är jämbördiga oavsett ålder 

eller kön. Genom turtagande lär sig barnen att vänta på sin tur. Författaren menar att 

barnen tränar språket genom rolleken och att barn från andra språkmiljöer lär det nya 

språket lätt när de leker. Ellneby (2007) arbetar med invandrarbarn och menar att olika 

begrepp blir begripliga i leken samtidigt som barnet tränar sin samarbetsförmåga. Med 

hjälp av de vuxnas ord och begrepp i samband med olika händelser utvecklas också 

språket.  Enligt henne bör rollekar uppmuntras då de gynnar utvecklingen av barns 

sociala förmåga och språk. Hon hävdar att barnen skaffar sig lekkompetens med vuxna 

först och senare i samspel med andra barn med stöd av vuxna. I sin verksamhet tar hon 

hjälp av föräldrar som tillsammans med modersmålsstödjare kan lära personalen lekar 

som tillhör barnens hemkultur. Genom lekar som barnen känner igen skapas trygghet 

för dem. 
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Högläsning 

I förskolan är högläsning nästan en daglig aktivitet. Det är ett tillfälle att arbeta med 

språkutveckling (Skolverket, 2013; Ladberg, 2003; Svensson, 2009). Högläsningen ger 

barnen tillfälle att komma i kontakt med skriftspråket, att stimuleras i sin fantasi och att 

ta del av det kulturarv som boken förmedlar (Svensson, 2005). Under högläsningen kan 

pedagogen samtala med barnen om innehållet så att barnen förstår. Senare kan barnen 

återberätta så som de uppfattat berättelsen och med egen fantasi. Att tidigt stifta 

bekantskap med skriftspråket ger insikt i olika sätt att uttrycka sig (ibid.). Enligt 

Arnqvist (1993) ger högläsning av sagoböcker förutom erfarenhet av skriftspråket också 

intresse för läsning.  Denna aktivitet är en förberedelse för barnen inför läs- och 

skrivundervisningen i skolan. Högläsning påverkar barnens språkliga och kognitiva 

utveckling och utökar deras ordförråd. Det väcker också en lust hos barnen att lära sig 

att läsa (Svensson, 2009; Taube, 2007). Genom att låta barnen återberätta det de hört 

övar sig barnen på att använda olika ord och skapa meningar. För att fånga barnens 

intresse för läsning föreslår Svensson (2005) att barnen får välja bok vid högläsningen. 

Hon anser att intonationen är viktig, särskilt för barn som har svårt att sitta still och 

koncentrera sig på berättelsen. Genom att variera tonläge och ansiktsuttryck gör man 

berättelsen mer intressant. Hon påpekar också att ögonkontakten spelar en viktig roll i 

sagostunden och att man bör läsa sakta för att kunna ha ögonkontakt med barnen. Hon 

menar att bilderböcker ger barnen tillfälle att tala om bilderna och att samtalen kring 

bilderna leder till språkutveckling. När barnen blir aktiva i att beskriva bilder kan man 

få veta om barnen har förstått ord, begrepp och även innehållet i berättelsen. För en 

effektiv högläsning där alla barn kan få talutrymme är det bäst att dela barngruppen i 

mindre grupper.  För de flerspråkiga barnen är bilderboken lämplig att använda för att 

underlätta förståelsen av innehållet i berättelsen. Bilderna hjälper också barnen att 

återberätta sagan (Claesdotter, 2013). Att läsa bilderböcker på olika språk ger en positiv 

upplevelse för barnen och främjar utvecklingen av barnens ordförråd och grammatik 

(ibid.).   

 

Kåreland (2009) beskriver den varierande litteratur, som används i förskolor och skolor. 

Hon betonar att sagoläsning har en viktig roll för barns språkliga och sociala utveckling. 

Hon beskriver att folksagor har en betydelse när det gäller att överföra landets kulturarv 

till barnen. Hon hävdar att sagor och berättelser utgör ett viktigt inslag i barnens värld 

och att pedagogers val av böcker på förskolan spelar en viktig roll för att väcka barns 

intresse för böcker. 

 

Måltiden  

Måltider ger en möjlighet att samtala. Inom förskoleforskningen ses måltidssituationer 

som en pedagogisk situation bland annat för att det är ett tillfälle för språkutveckling 

(Kultti, 2014). Eftersom måltider förekommer varje dag är det situationer som är väl 

värda att uppmärksamma ur språkutvecklingsaspekt menar hon. Måltider som har hög 

kvalitet är då pedagogen ger barnen möjligheter att agera självständigt, att delta i social 

samvaro och att samtala med varandra enligt Kultti som refererar till Sheridan m.fl. 

(2009). Vidare att pedagogen använder ett rikt och nyanserat språk och för utvecklande 

samtal kring det som händer vid matbordet men också samtalar om annat utanför den 

konkreta situationen (Kultti, 2014). Författaren menar att ”här och nu” kommunikation 

som handlar om den befintliga situationen ger barnen stöd att delta i samtalet. 

Pedagogen kan inbjuda barnen i samtal under måltiden genom att ställa frågor vad de 

har gjort eller varit med om och leda samtalet framåt (Johansson, 2011; Skolverket, 

2013).   
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Musik  

Vesterlund (2003) är språkpedagog i förskolan och arbetar med flerspråkiga barn i 

Tensta, Stockholm. Hon beskriver ett arbetssätt som består av att leka olika lekar med 

musik, rytmik och rörelse. I metoden används improvisation, det vill säga att våga 

utforska, hitta nyanser och hitta på egna lösningar. Författaren anser att relationen med 

barnen är viktig för barns språkinlärning. Att arbeta med musik med barnen förutsätter 

ett bra förhållningssätt: att lyssna på barnen och deras behov, att respektera deras åsikter 

och olikheter samt att förbereda en planering. Under musikstunderna delar alla glädjen 

och har roligt. Musik och språk handlar om att uppleva rytmen och klangen i sin egen 

röst och kropp. Att leda barngrupper i musik och rörelse är att skapa trygghet, glädje 

och tydlighet (ibid.). Kultti (2014) menar att sångsamlingen är en aktivitet i förskolan 

som stödjer språkutvecklingen. Rörelsesånger, sånger med djurtema och namnsånger är 

olika typer av sånger som uppmärksammar varje enskilt barn och engagerar hela 

barngruppen. När en ny sång introduceras kan man använda föremål och sångkort som 

visar vad sången handlar om (ibid).    

 

Rim och ramsor 

Westerlund (2009) anser att rim och ramsor ger barnen en känsla för rytmen i språket. 

Genom att upprepa rim och ramsor i återkommande situationer, får barnen en föraning 

om det som ska komma till exempel vid aktiviteter som att byta blöjor eller under 

barnens på- och avklädning då barnen lär sig ord på kroppsdelar genom ramsan. 

Svensson (2005) hävdar att fingerlekar är en tradition som bör bevaras och att 

fingerlekar skapar en nära kontakt mellan barnet och den vuxne. Rytmer och rim i 

ramsorna med rörelser leder till barns språkutveckling då de är lätta att komma ihåg. 

Enligt Arnqvist (1993)  är den språkliga stimulans som rim och ramsor ger, en god 

förberedelse inför den formella läsundervisningen, rimmen och ramsorna 

uppmärksammar barnen på den språkliga formen. Barn som redan i förskoleåldern kan 

uppmärksamma språkets byggstenar har en beredskap för det skrivna ordet. Många barn 

intresserar sig för skriftspråket före skolstarten vid 3-4 års ålder. Det är viktigt att man 

tar vara på detta intresse. Redan i förskolan bör man stimulera barns läs- och 

skrivutveckling, men ännu viktigare är att i denna ålder stimulera och väcka språklig 

nyfikenhet. När skriftspråket uppmärksammas i sitt naturliga sammanhang väcks 

intresset hos barnet för läsning (ibid.). 

 

2.3 Modersmålet och identitetens betydelse för 

språkinlärning 
 

Modersmålet har en stor betydelse för människan eftersom det visar vilket land, vilken 

kultur och vilken identitet man har. Det gäller också för barnen i förskolan och enligt 

Läroplanen Lpfö 98 hänger språk och identitet samman. 

 
Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och 

identitetsutveckling. (…) Barn med utländsk bakgrund som utvecklar sitt 

modersmål får bättre möjligheter att lära sig svenska och även utveckla 

kunskaper inom andra områden. Förskolan ska medverka till att barn med annat 

modersmål än svenska får möjlighet att både utveckla det svenska språket och sitt 

modersmål (Skolverket, 2010 s. 7).   

 

När barn med samma modersmål leker med varandra, talar de oftast på modersmålet. 

Då har de lätt för att uttrycka sina känslor och tankar. De flesta forskare är överens om 
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att barn behöver använda sitt modersmål (Becker, Håland, & Wallin, 2008; Ladberg, 

2003, Calderon, 2006). Modersmålet används i familjen, i barns lek och för att 

kommunicera med varandra inom samma språkgrupp. Modersmålet har därmed en stor 

betydelse för barns språkliga, emotionella och sociala utveckling.  

 

Genom modersmålet visar barnen sin identitet och kultur. Barn med 

tillhörighet i olika kulturer måste få bekräftelse och möjlighet att visa hela sin 

identitet både hemma och i förskolan. De ska känna att de har rätt till ”hela sitt 

jag”. (Calderon, 2006 s.15). 

 

När barn lär sig sitt modersmål lär de sig den grammatiska uppbyggnaden i språket, de 

utökar sitt ordförråd och de kommer till insikt om värderingar, normer och regler.  

Barn som får modersmålsstöd får möjlighet att utveckla sitt modersmål och samtidigt 

lära sig svenska i förskolans verksamhet. Det är oerhört viktigt att pedagoger 

uppmuntrar flerspråkighet i förskolan. Barnen blir medvetna om att alla har sitt språk 

och sin kultur och att de har lika värde. Barnens självförtroende ökar när de behärskar 

sitt modersmål. Modersmålet är det känslomässiga språket och därför det är viktigt att 

stödja och uppmuntra föräldrar att tala modersmålet med sitt barn (Ladberg 2003). 

Hemma kan föräldrarna berätta sagor och leka med barnet på modersmålet. Där bör lek 

och kommunikation ske på modersmålet för att språkutvecklingen ska bli effektiv och 

levande. Med modersmålet som grund kan barnet sedan lära sig ett andra språk 

(Abrahamsson, 2007). Ett gott samarbete med föräldrarna från förskolans sida är en 

förutsättning för att barnets modersmål ska utvecklas. 

 

Enligt Barnkonventionen (Regeringskansliet, 2011) Artikel 30, har barn rätt till sitt 

språk, sin kultur och sin religion. I Skolverkets rapport (2003) till regeringen står att:  

 
Förskolan ska bidra till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet 

att både utveckla det svenska språket och sitt modersmål. Den enskilda 

kommunen ansvarar för att förordningen följs genom att t.ex. anordna 

modersmålsstöd för barn i förskolan (Skolverket, 2003 s. 27). 

 

Skolverket (2005) hävdar att kommunen bör stödja förskolor att arbeta med ett 

interkulturellt förhållningssätt och att barn med annat modersmål erbjuds 

modersmålsstöd. Pedagogerna bör se till att verksamheten stödjer barnens modersmål 

och att det integreras med det svenska språket i den dagliga verksamheten. Samverkan 

med föräldrar har också en stor betydelse för barns språkutveckling och lärande (ibid.).  

 

2.4 Språket i relation till matematik och IKT 
 

Matematik och språk  

Enligt Läroplanen för förskolan Lpfö 98 ska förskolan sträva efter att varje barn: 

 
Utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande 

egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och 

förändring, 

 

utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över 

och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar, 

 

utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang  

(Skolverket, 2010 s.10). 
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Barnen i förskolan tycker om att utforska och undersöka tyngd, längd och antal genom 

att använda sin kropp. I samspelet mellan barn och vuxna handlar det om att ge barnen 

tillgång till olika begrepp. Genom kommunikation skapas mening och matematisk 

förståelse utvecklas. Barn upptäcker matematikens värld genom att ordna, sortera, 

jämföra, väga, mäta och urskilja, samt att räkna föremål i vardagliga sammanhang. Med 

intresse för olika fenomen och genom experiment kan barnen lägga grunden till 

matematisk och vetenskaplig förståelse (Pramling Samuelsson och Sheridan, 2006).  

Björklund (2013) anser att matematik i förskolan bör handla om att barnen får förståelse 

för olika begrepp samt att de får utvecklas i logiskt tänkande. Hon anser att matematiska 

färdigheter har betydelse för läs- och skrivinlärningen. Miljön har en viktig betydelse 

för barns språk och för att använda och utveckla matematiska färdigheter.  Lärarens 

närvaro har en viktig roll för att hjälpa barnen med olika begrepp och innebörder och 

barnens språkliga färdigheter utvecklas när de använder språket.  Författaren påpekar att 

föräldrarnas engagemang med barnen i hemmet har en stor betydelse för barns 

framgång i såväl matematik som språk. Det visas även i en undersökning att många 

elever som presterar väl i matematikämnet får goda betyg i andra ämnen (ibid.).    

 
IKT och språkutveckling 

I förskolans uppdrag ingår att barnen ges möjlighet att: 
 

Utveckla intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda 

sig av, tolka och samtala om dessa, (Skolverket, s.10) 

 

Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, sång 

och musik, drama, rytmik, dans och rörelse liksom med hjälp av tal- och 

skriftspråk utgör både innehåll och metod i förskolans strävan att främja barns 

utveckling och lärande. Detta inbegriper också att forma, konstruera och nyttja 

material och teknik. Multimedia och informationsteknik kan i förskolan användas 

såväl i skapande processer som i tillämpning (Skolverket, 2010 s.7). 

 

I vår tid har teknik en stor betydelse i vårt dagliga liv. Tekniken utvecklas och används 

på förskolor och skolor: datorer, kameror, lärplattor och interaktiva skrivtavlor. Dessa 

teknologiska verktyg samlas under ett begrepp IKT (Informations och 

kommunikationsteknologi).  

 

Arvidsson (2012) anser att lärplattan är ett viktigt pedagogiskt verktyg i förskolan för att 

utveckla barns lärande. Till exempel skriver hon att lärplattan kan användas till 

språkträning när barnen arbetar i grupp för att skapa och berätta sagor. När barnen 

väntar på sin tur och tittar hur de andra gör, lär de av varandra i gruppen. Hennes studie 

visar också att barnen har stor kunskap om lärplattan genom sin användning av den.  

Lundholm och Olsson (2012) menar att barn av idag föds in i ett digitalt samhälle och 

de framhåller att det inte är alla barn som har möjlighet att använda en lärplatta hemma. 

Förskolan är en plats som erbjuder lärplattan för att alla barn kan få lika förutsättningar 

till lärande. De påpekar att användningen av lärplattan måste ha ett syfte, lärplattan ska 

vara ett komplementverktyg för verksamheten men inte ersätta något annat. Genom lek 

och utforskande prövar sig barnen fram, tar hjälp av varandra och samarbetar. De menar 

att olika aktiviteter med lärplattan kan kopplas till läroplanen. Pedagogen är 

medupptäckare med barnen genom lek och samspel på lärplattan. Man bör se till 

barnens intresse när man väljer nya appar till lärplattan menar författarna. På ett lekfullt 

sätt kan barnen utveckla förståelse för matematik och hur matematik kan användas för 

att lösa olika problem. Man kan också använda lärplattan i språkutvecklande syfte för de 
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barn som har ett annat modersmål än svenska att utveckla sitt svenska språk och sitt 

modersmål. De barn som har svenska som modersmål får en inblick i andra språk. De 

pekboks-appar som är utformade för ett- till treåringar kan erbjuda barnen möjligheter 

till lärande genom bilder med ljud och uttal. Författarna avslutar med att lärplattan är ett 

pedagogiskt verktyg som är ett komplement i barnets lärprocess. De tycker att lärplattan 

är ett självklart verktyg i förskolan och ett naturligt komplement i barnens lärprocess. I 

samband med användningen av lärplattan får barnen även öva turtagning, samspel och 

kommunikation. 

     

2.5 Tidigare forskning  
 

Förskolans språkstimulerande arbetssätt har stor betydelse, särskilt för de flerspråkiga 

barnen. Syftet med Skans (2011) studie var att undersöka och analysera en flerspråkig 

förskolas didaktik för att bidra med kunskap om de didaktiska frågorna ”Vad och Hur ” 

i förskolans innehåll och arbetssätt. Han har gjort sex intervjuer med rektorer och 

biträdande rektorer och fyra intervjuer med pedagoger samt observationer på en 

avdelning med barn i åldrarna 3-4 år. Pedagogerna talade svenska, arabiska, bosniska, 

albanska och romani. Barnen på avdelningen hade ursprung från dessa länder samt från 

Danmark och Turkiet. Det framkom i studien att arbetssättet med språket var centralt. I 

samlingarna, som inkluderade sångsamling och sagoläsning fick barnen möjlighet att 

använda både sitt modersmål och svenska språket. De intervjuade pedagogerna menade 

att matsituationer ger möjligheter för samtal om konkreta föremål som ger stöd för 

barnens förståelse. Olika verktyg användes för språkinlärning såsom bilder, fotografier 

från förskolans verksamhet och föremål. I allmänhet förekom sagoläsning i stor grupp, 

vilket inte gav alla barn tillfälle att delta i en dialog.  Däremot kunde alla barn delta i 

kommunikationen med pedagogen vid sagoläsning på deras modersmål. Författaren 

påpekar att växlingen mellan svenska och barnens modersmål ägde rum under arbete 

med språkstöd, fri lek och smågruppsaktiviteter.  

 

Ehrlin (2012) genomförde observationer under 1,5 års tid på två förskolor med 

musikprofil och en Reggio Emilia-inspirerad förskola som användes som 

jämförelseförskola. På musikförskolorna användes musiken i syftet att underlätta 

språkinlärningen för de flerspråkiga barnen. Personalen på musikförskolorna menade att 

de kunde se en snabbare inlärning av svenska språket hos barnen och att aggressiva och 

våldsamma barn blivit lugnare genom det medvetna arbetet med musiken. För att kunna 

påvisa ett empiriskt resultat av språkutvecklingen använde Ehrlin språktestet SIT som 

står för Språkligt Impressivt Test för barn. Testet visade att barnen från 

musikförskolorna, hade högre poäng för förbättrat språk än barnen från 

jämförelseförskolan. 

 

Paquette och Rieg (2008) beskriver att musik hjälper barn och unga i USA att lära sig 

engelska som andraspråk och att utveckla olika kompetenser. De anser att musik kan 

förändra klassrummet till en positiv plats för lärande där barnen utvecklas socialt, 

emotionellt och med avseende på deras kognitiva förmågor. Att skapa en musikalisk 

miljö där barnen till exempel får lyssna till musik samtidigt som de ritar och förmedlar 

sin upplevelse eller att spela ett musikinstrument är två sätt att använda musik som 

författarna nämner. Det skapar en atmosfär av respekt, tillit, glädje, och kreativitet 

menar de. De framhåller att många unga och barn tycker om att sjunga, så det är en 

fördel att erbjuda möjligheter för barn att samtidigt utveckla musikaliskt och språkligt 

intresse. De påpekar att musik i förskolan utvecklar den sociala kompetensen. De yngsta 
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barnen lär sig språket genom att rimma, lyssna, sjunga och upprepa. Musik hjälper 

barnen att utöka sitt ordförråd och att säga meningar som är grammatiskt korrekta anser 

författarna. De förklarar att många folkvisor är skrivna på rim och lätta att lära sig. 

Musik kan användas som ämne i klassrummet för att utveckla förståelse för texter.  

Dessutom kan musik höja barns och ungas kreativitet och kulturmedvetenhet.  De 

hävdar att sånger kan lära barnen ord, uttal och rytmik samt alfabetet och stavning. 

Sånger kan sjungas med rörelser och skapa glädje. De nämner också att sånger som 

sjungs på de flerspråkiga barnens modersmål hjälper barnen att utveckla sitt modersmål 

och de engelsktalande barnen får lära sig sånger på andra språk. Författarna ger exempel 

på hemsidor med inspelade sånger. Till exempel finns en inspelning med sången 

”Huvud, axlar, knä och tår” som kan sjungas på olika språk. I många böcker för språk 

ingår en CD där barnen kan se bilder, texter och lyssna på sånger.  Dessutom lär sig 

barnen att läsa med sånger. De menar att läsa sång-pekböcker stödjer barnens språkliga 

utveckling. Sånger hjälper barn att tänka och kommunicera och pedagogen kan stödja 

barnen att utveckla språket genom sånger. Paquette och Rieg (2008) anser också att 

sånger hjälper barnen att läsa, skriva och även att rita. Genom musik kan barn och unga 

omfatta sin kultur genom att de uppmuntras att sjunga på sitt modersmål och använda 

sitt nativa instrument.   

 

I sin artikel fokuserar Broström (2009) på läsning av skönlitteratur där pedagogerna i 

samband med läsningen låter barnen uttrycka sig med egna estetiska uttryck som att 

berätta, rita och dramatisera. I många länder finns det en lägre prioritering av estetisk 

verksamhet. Författaren hävdar att högläsning, berättande och estetiska aktiviteter leder 

till läskunnighet i förskolan och skolans tidigare år. Artikeln är baserad på Vygotskijs 

teori om sociokulturell utveckling grundad på tre hörnstenar: social interaktion, 

kulturella redskap och närmaste utvecklingszonen. Dessa hörnstenar ger en strategi för 

att använda litteratur, dialog och estetiska metoder och barns berättande, vilket påverkar 

den tidiga läskunnigheten i förskolan och skolans tidigare år. Dessutom påpekar 

författaren att enligt Vygotskijs teori, leder lärande till utveckling. I en intersubjektiv 

dialog mellan barn och pedagog utvecklas barnen från en interpsykologisk process till 

en intrapsykologisk process. Varje funktion i barnets kulturella utveckling framträder 

två gånger, först på den sociala nivån, interpsykologisk, och sedan inom barnet, 

intrapsykologisk. Barnet möter andra och använder kulturella redskap som leder till ett 

högre tänkande. I Broströms undersökning utvecklade lärarna en dialog med barnen 

efter läsning av skönlitteratur, där barnen skapade sitt eget berättande med egen fantasi. 

Sedan fick barnen fortsätta med att rita, dramatisera och använda sig av berättelsen i 

olika lekar. Undersökningen visade att barnens berättande har en hög kvalitet när de är i 

mindre grupp och att läsning av skönlitteratur leder till barns språkliga och kognitiva 

utveckling.    

 

2.6 Teoretiskt ramverk  
 

Det teoretiska ramverk som valts för studien är det sociokulturella perspektivet. I det 

sociokulturella perspektivet sker lärande och utveckling av tänkandet hos barnet då det 

samspelar med någon som behärskar en färdighet mer än de själva. Kommunikation 

sker genom interaktion och språket är inom det sociokulturella perspektivet det främsta 

kulturella redskapet som används för att förmedla, mediera, tankar som leder till 

lärande och utveckling. Barnen får kunskaper och färdigheter i förskolan i kontakt med 

andra barn och genom den undervisning som förmedlas genom lek och de kulturella 

redskap som pedagogen använder. För de flerspråkiga barnen innebär det att gå i 
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förskolan också att de lär sig om den kultur som ärvs från generation till generation, de 

blir en del i den kulturella kontext som är samhällets och förskolans. Men de omskapar 

den också om de får möjlighet att bidra med den kulturbakgrund som de kommer ifrån. 

I dessa avseenden passar ett sociokulturellt perspektiv vår studie väl då vi fokuserar på 

förmedlandet av språket från pedagog till barn med annat modersmål. 

 

Vygotskij (1896-1934) skapade under sin korta yrkesverksamma tid en psykologisk 

teori som han kallade för kultur-historisk psykologi, (Strandberg, 2006). Senare 

teoretiker har kallat samma teori för sociokulturellt perspektiv. Hammarberg (2004) 

framhåller att det är barnets utveckling av språk och tänkande som står i centrum i 

Vygotskijs teori. Språket utvecklas genom social och kommunikativ kontakt. Via 

socialisation och samspel kan språket överföras från den individ som behärskar språket 

till den individ som ännu inte behärskar det till exempel från föräldrar och äldre syskon 

till det yngre barnet i familjen eller från pedagog till barn. Genom den gemensamma 

kommunikationen blir språket internaliserat av språkinläraren. Barns språkutveckling är 

resultatet av socialisation och samspelet med vuxna inom den ”närmaste 

utvecklingszonen”. Med andra ord betyder det att barn utvecklas i kontakt med den 

sociala och kulturella miljö som skolan och förskolan utgör. Kommunikation mellan 

barn och pedagoger har en stor betydelse för barns språkliga och kognitiva utveckling. 

Samspelet medför att individen utvecklas språkligt och det i sin tur leder till en ökad 

intellektuell förmåga (Hammarberg 2004).  

 

Strandberg (2006) anser att psykologiska processer som att tänka, tala och lösa problem 

föregås av yttre aktiviteter i människors liv. Detsamma gäller för de barn som går i 

förskolan. Det är genom aktiviteter som de lär sig och utvecklas. Vygotskij (Strandberg, 

2006) menar att de aktiviteter som leder till lärande och utveckling har särskilda 

utmärkande egenskaper, de är sociala, situerade, kreativa och medierade. Med sociala 

aktiviteter menar han de olika formerna av interaktion med andra där goda relationer är 

viktiga. Språket används för dialog och kommunikation. Med situerade aktiviteter 

menas att människors aktiviteter äger rum på olika fysiska områden och platser vilket 

leder till olika typer av lärande i de särskilda kulturella kontexterna. Kreativa aktiviteter 

pågår i utvecklingszonen där barnen provar och omskapar. Strandberg påpekar att leken 

i förskolan tillåter barnen att leva i sin imaginära värld, vilket utvecklar barns kognitiva 

och språkliga värld. Pedagogerna i förskolan har en viktig roll för att hjälpa barnen i 

deras språk genom samspel och genom att kommunicera med dem. I den närmaste 

utvecklingszonen kan barn genomföra aktiviteter som de inte kan klara på egen hand 

med hjälp eller stöd från någon som behärskar aktiviteten. Medierade aktiviteter betyder 

att vi i aktiviteterna alltid använder hjälpmedel i vår kontakt med världen. Det är tecken, 

symboler och verktyg som också kallas artefakter eller kulturella redskap (ibid.). Det 

kan vara det talade språket, skriftspråket, siffror eller bilder men också datorer, penna 

och papper, miniräknare och alla leksaker. 

  
Mediering (…) handlar om att använda kulturella redskap eller tecken för att göra 

kvalitativa förändringar av tänkandet. (Smidt, 2010 s.42) 
 

De kulturella redskap som används i förskolans kontext för att utveckla språket är lek, 

sång och musik, rim och ramsor, drama och läsning av böcker. Med dessa kulturella 

redskap förmedlas språket.  

 
(…)hur barn genom mediering och användning av kulturella redskap går från 

beroende av andra och av konkreta vardagserfarenheter till att självständigt 
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kunna minnas, internalisera och tillämpa dessa erfarenheter. Detta är övergången 

från vardagliga till högre psykiska funktioner. Vissa uttolkare av Vygotskijs 

arbete anser att denna övergång från lägre eller elementära till högre funktioner 

var en central princip för honom. (Smidt, 2010 s.48) 

 

Vygotskij menar att leken är väldigt viktig. Han håller före att det bara är den lek som 

barnet väljer själv som är äkta lek. Barnet måste ha möjlighet att följa sitt eget intresse i 

vad det vill leka (Smidt, 2010).  

 

 

Sammanfattning av teoretiskt ramverk 

 

I det sociokulturella perspektivet finns det tre viktiga punkter som är viktiga att lyfta 

fram: 

  

 Det första är att utveckling kommer efter lärande. Barn och elever utvecklas 

genom kontakt med andra. Pedagoger har en viktig roll för att hjälpa barnen i 

deras språkutveckling.  

 

 Det andra är att utveckling förutsätter användning av material eller artefakter.  

 

 

 Det tredje är att språket är det viktigaste verktyget för att kommunicera med 

varandra vilket leder till intellektuell eller kognitiv utveckling.  
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3 Metod  
 

I detta avsnitt presenteras val av metod för studien, urval av förskolor och pedagoger. 

Därefter beskrivs genomförande av intervjuer och observationer, datainsamling och 

analysarbete. Sist granskar vi studiens tillförlitlighet under rubriken Reliabilitet och 

validitet. 

 

3.1 Val av metod 

 

För att besvara vår första frågeställning, dokumenterades lärandemiljön på de två 

utvalda förskolorna. För att undersöka hur pedagogerna arbetar med flerspråkiga barns 

språkutveckling i svenska, och besvara den andra frågeställningen genomfördes 

kvalitativa intervjuer och för att undersöka hur de gör i sin praktik kompletterades 

intervjuerna med observationer, vilket besvarar den tredje frågeställningen. En 

kvalitativ studie (Bryman 2011) valdes för att få ett helhetsperspektiv av pedagogernas 

arbetssätt och en fördjupad kunskap om pedagogernas resonemang och tankar kring hur 

de arbetar för att främja flerspråkiga barns språkutveckling. En intervjuguide användes 

(se Bilaga 1) för genomförande av strukturerade intervjuer där samma frågor ställdes till 

samtliga respondenter. Intervjufrågorna konstruerades utifrån litteratur och tidigare 

forskning. Målet med intervjuerna var att få en helhetsbild av förskollärarnas arbetssätt 

angående språkutveckling hos flerspråkiga barn. Intervjuerna kompletterades med 

observationer för att få inblick i pedagogernas strategier för att främja svenska språket 

hos flerspråkiga barn.  

 

Stukát (2011) framhåller att observation är den bästa metoden för att se vad människor 

gör, inte bara vad de säger. Bjørndal (2005) definierar observation av första ordningen 

där observatören observerar den pedagogiska situationen som sin primära uppgift. Det 

finns också observation av andra ordningen, det vill säga att läraren eller handledaren 

observerar den pedagogiska situationen som han eller hon är en del av. Vi använde 

strukturerade observationer av första ordningen där vi koncentrerade oss på observation 

av pedagogernas arbetssätt. Ett observationsschema utarbetades utifrån tidigare 

forskning med sex kategorier (se Bilaga 2). Strukturerad observation passar arbetets 

syfte väl då pedagogernas dialog och samspel med barnen och användningen av olika 

material samt vad de gjorde under aktiviteterna registrerades. Metoden är relativt enkel 

att använda och stör inte aktiviteterna nämnvärt, som samspelet mellan barn och 

pedagog. Att använda videoinspelningar valdes bort då vi förmodade att några föräldrar 

skulle neka oss tillstånd till att filma och att denna metod dessutom innebär att mycket 

tid läggs ner på själva transkriberingen. För komplettering av information använde vi 

istället fotografering med kamera för att tolka och analysera insamlade data. Eftersom 

förskollärarnas arbetssätt fokuserades på i studien gjordes en överenskommelse med 

förskolechef och ansvarig personal att informera vårdnadshavarna om studien. På en av 

de två förskolorna där observationer genomfördes tilläts fotografering av barn bakifrån. 

På så sätt kunde inte barnen identifieras (Vetenskapsrådet, 2011). På den andra 

förskolan fotograferades endast materialet som användes vid samlingarna. Vid 

planeringen av undersökningen togs hänsyn till etiska aspekter både i hur arbetet 

utformades och i hur undersökningen genomfördes. 
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3.2 Urval 
 

Två förskolor som hade en hög andel av flerspråkiga barn valdes för att ha relevans i vår 

undersökning, där utfördes både intervjuer och observationer. En av förskolorna ligger i 

ett förortsområde och den andra i en storstad. Vi har gett förskolorna fingerade namn för 

att skydda de berördas identitet (Vetenskapsrådet, 2011) och valt att kalla dem 

Sagopåsen och Silverpilen. Förskolechefer och pedagoger informerades om detta 

muntligen och föräldrarna informerades muntligen av pedagogerna. Deltagare för 

intervjuerna valdes ut med tanke på arbetslivserfarenhet och/eller specialkompetens vad 

gäller språkutveckling och informerades om studiens syfte. Vi intervjuade tillsammans 

sju pedagoger varav två är barnskötare och fem förskollärare (se Tabell 1.). Bryman 

(2011) anser att i en kvalitativ studie, bör antalet intervjuade personer inte vara så 

många på grund av att insamlade data behöver mycket tid att bearbetas. Två av de 

intervjuade pedagogerna är verksamma på två förskolor med hög andel flerspråkiga 

barn, båda belägna i förortsområden. På dessa två förskolor genomfördes endast 

intervjuer, inga observationer. Grundtanken till urvalet var att få ett helhetsperspektiv av 

hur språkarbetet kan gå till på förskolor med flerspråkiga barn. Fyra av pedagogerna har 

svenska som modersmål och tre av pedagogerna har annat modersmål.  Två av 

förskollärarna har läst ”Svenska som andra språk” vilken är en utbildning i hur man 

arbetar med barn som har svenska som andraspråk.  En pedagog arbetar på en 

småbarnsavdelning där barnen är mellan 1-3 år, en pedagog med barn i åldrarna 3-4 år 

och de andra arbetar med barn i åldrarna 3-6 år. Pedagogernas namn är fingerade i det 

färdiga arbetet för att skydda deras identitet, vilket de informerades om muntligt 

(Vetenskapsrådet, 2011) De insamlade datauppgifterna ska inte användas i något annat 

syfte än till vårt examensarbete, vilket pedagogerna också blivit informerade om 

muntligen (Vetenskapsrådet, 2011). 

 

Tabell 1. Deltagare i intervjuerna 

 

Deltagande pedagoger Erfarenhet som barnskötare Erfarenhet som 

förskollärare 

Ingela 16 år 1 år 

Vendela 4 år 3 år 

Martina   14 år * 

Viveka * 6 år 

Lillemor 14 år * 

Lisbeth * Mer än 10 år 

Cecilia  Några år 14 år 
*Dessa respondenter var antingen barnskötare eller förskollärare. 

 

I observationerna fokuserade vi på barn i åldrarna 3-5 år. Åldersgruppen valdes med 

tanke på barnen har ett utvecklat språk och kan ge uttryck för sina tankar. Där namn på 

barnen förekommer är de fingerade för att skydda barnens identitet (Vetenskapsrådet, 

2011). 

 

Förskolan Sagopåsen är en tvåspråkig förskola med profilen språk och integration. 

Svenska och somaliska är de två språk som barnen talar. Alla barn som går i förskolan 

har svenska som andraspråk. Sagopåsen har 46 barn med tre avdelningar. På den 

avdelning där undersökningen gjordes arbetar fyra pedagoger (varav en är 

somalisktalande) med 20 barn. Personalen består av två förskollärare och två 
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barnskötare. På förskolan finns en modersmålslärare och en kulturlärare med bakgrund 

från Somalia. Förskolan har också en lärare i svenska som kommer en dag i veckan och 

undervisar barnen i svenska språket. Den undersökta storbarnsavdelningen har fem rum 

där det bland annat finns olika stationer och kallas: naturvetenskap och teknik, skapande 

och estetiska former, bygg och konstruktion, matematik och språk. Dessa stationer är 

placerade i olika rum. Tre av de fem rummen används vid måltider, dessa rum används 

också för olika aktiviteter och har hyllor med olika materiel såsom; papper, pennor, 

böcker, pussel och pärlplattor. Bord och stolar är anpassade till barnen och materialet är 

placerat på barns nivå. 

 

Förskola Silverpilen är en kommunal förskola utan särskild profil men med en 

språkavdelning för barn i behov av särskilt stöd. Förskolan har 5 avdelningar. 

Avdelningen där intervjuerna och observationerna gjordes hade då 6 pedagoger och 35 

barn. Många av barnen är flerspråkiga. Silverpilen har stationssystem vilket innebär att 

de olika rummen kallas för stationer som barnen får välja bland när de har fri lek. 

Stationerna kallas; ateljén, kuddrummet, familjevrån, byggrummet, pussel och spel, 

språkrummet och läsrummet. På en tavla i ateljén får barnen sätta upp sitt kort vid den 

station som de väljer att vara på. De får bara välja de stationer som är öppna vilket 

regleras efter tillgången på personal. Det är också bestämt hur många barn som får vara 

på varje station. När stationerna är öppna är allt material tillgängligt för barnen att ta del 

av. På väggarna sitter mycket bilder tillsammans med bildtexter. I hallen fanns till 

exempel bilder på klädesplagg med namn på dem vilket ger pedagogerna möjlighet att 

kommunicera med barn som ännu inte tillägnat sig svenska språket om kläder de ska ha 

på sig. Där fanns också bilder på barnen och flaggor som visar deras ursprung. Det finns 

också en interaktiv tavla och lärplattor som är tillgängliga för barnen under vissa tider 

på dagen. Vid frukost och lunch åt de i en matsal. 

 

3.3 Genomförande, datainsamling och analysarbete  

 

Förskolechef eller biträdande förskolechef tillfrågades om vår undersökning kunde 

genomföras på deras förskola samt informerades om ämnesvalet i undersökningen. De 

utvalda pedagogerna tillfrågades om de ville delta i vår undersökning, de informerades 

om vad studien skulle handla om och hur den skulle genomföras. De tillfrågades via 

telefon eller genom besök på förskolan. Vidare informerades de muntligen om att de när 

de ville kunde avbryta sitt deltagande.  

 

Genomförande av intervjuer 

Vi skapade en intervjuguide (se Bilaga 1) med nio frågor. Pedagogerna fick själva välja 

plats och tid för intervjuerna. Intervjuerna gjordes enskilt, på en lugn plats i förskolan, 

de flesta under arbetstid förutom en deltagande som önskade genomföra intervjun efter 

arbetstid. Data samlades in genom att föra anteckningar eller spela in de svar vi fick 

under intervjuerna. Intervjuerna varade mellan 20-40 minuter. Efteråt transkriberades 

eller renskrevs svaren för att kunna analyseras senare. De två första frågorna handlade 

om respondentens utbildning och arbetslivserfarenhet. Resterande frågor ställdes i ni-

form för att respondenten inte skulle känna att de ställdes till svars för hur de utför sitt 

arbete utan att de kunde välja att berätta utifrån arbetslagets perspektiv eller sitt eget. 

Frågorna ställdes i den bestämda ordning som guiden var utformad. Ibland hade 

respondenten redan besvarat den nästkommande frågan och då behövde den naturligtvis 

inte svara en gång till. Vi ville inte heller avbryta intervjupersonen i dess tankegång och 
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koncentration. På så sätt blev intervjun mer meningsfull och gav intervjupersonen mer 

inflytande. 

 

Genomförande av observationer 

Ett observationsschema med sex kategorier utarbetades (se Bilaga 2) där insamlade data 

skulle ge oss material för att besvara de valda frågeställningarna om pedagogernas 

strategier för språkutveckling och hur lärandemiljön bidrar till språkutvecklingen.  

Olika aktiviteter och rutiner observerades, som måltider, fri lek, och samling.  För varje 

observation antecknade vi vad pedagoger och barn gjorde och sa samt vilket material 

pedagogen använde. Barnantal noterades för att kunna se om gruppens storlek 

påverkade koncentrationen i gruppen. Vi genomförde våra observationer under fem 

respektive sju dagar mellan kl. 8.00 och 12.00. Ett observationstillfälle pågick fram till 

kl. 14.30 för att observera en gemensam sångsamling där av alla avdelningar deltog. 

Tidpunkterna valdes med tanke på att planerade aktiviteter nästan uteslutande sker på 

förmiddagen. Eftermiddagen rymmer oftast så kallad fri lek. Många av barnen har 

begränsat antal timmar och går i förskolan mellan kl. 9.00–15.00. 

 

Analysarbete av intervjuer och observationer 

Därefter bearbetades och analyserades materialet. De kortfattade anteckningarna 

renskrevs och inspelningarna transkriberades. Vi sökte efter sådant som var relevant för 

vår undersökning och valde ut dessa delar ur det insamlade materialet. När vi gick 

igenom intervjuerna försökte vi skapa oss en bild av hur varje intervjuperson tänkte. 

Under bearbetningen och analysen blev innehållet i materialet alltmer tydligt. Materialet 

kategoriserades för att få en överskådlighet och struktur. Efter att intervjuer och 

observationer bearbetats och kategoriserats i resultatet, diskuterades det med hjälp av 

den teoretiska bakgrunden, huvudsakligen med Vygotskijs teori. 

 

3.4 Reliabilitet och validitet 
 

Stukát (2011, s. 133) anser att begreppet ”reliabilitet” kan översättas med hur bra ett 

mätinstrument är på att mäta. Genom intervjuer kan man få en variation av svar och en 

mer komplex bild i en undersökning, men det kan bli svårt att jämföra och tolka 

resultatet. För att få en bra reliabilitet på vårt resultat behövde vi mycket diskussionstid 

för att utforma en intervjuguide. Frågorna kan tolkas fel av informanten och i min roll 

som forskare kan jag feltolka informantens svar. Ett sätt att förebygga detta är att vara 

uppmärksam under intervjuerna och kanske omformulera frågan och ställa den på nytt. 

Vi lade också ner tid på att utforma ett observationsschema som skulle ge oss tillräckligt 

med information för att besvara våra frågeställningar. Med validitet anges hur bra ett 

mätinstrument mäter det man avser att mäta (Stukát, 2011). Intervjufrågorna utformades 

utifrån tidigare forskning. Intervjuerna gjordes på fyra olika förskolor med sju 

pedagoger. Dessa ingick i fyra skilda arbetskulturer, det ger oss en större spridning på 

svaren då pedagoger som ingår i samma förskola ofta anpassat sig till den arbetskultur 

som råder där. Observationerna begränsades till två förskolor då vi behövde göra flera 

observationer på samma avdelning för att kunna generalisera resultatet av dem och få en 

bild av hur verksamheten går till var dag. Vår undersökningsmetod resulterade i att vi 

fick ett varierande och innehållsrikt resultat som kunde besvara våra frågeställningar 

och ge en bild av vad pedagoger som arbetar med flerspråkiga barn utför i sitt arbete. 

Däremot var urvalet inte tillräckligt stort för att kunna generaliseras till att gälla hur 

språkutvecklande arbete med flerspråkiga barn går till i alla förskolor i Sverige.  
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4 Resultat 
 

I det här kapitlet redovisas en sammanställning av resultaten från observationerna och 

intervjuerna. Resultatet presenteras utifrån våra tre frågeställningar och vårt syfte. För 

varje frågeställning har vi delat in resultatet i olika kategorier som redogör för resultatet 

från de intervjuade pedagogernas resonemang och från de observerade aktiviteterna.  

 

4.1 Lärandemiljöns roll för språkutvecklingen 
 

I detta avsnitt redovisas organiserandet av lärandemiljön som observerats genom visuell 

observation. 

Både Sagopåsen och Silverpilen hade en familjevrå eller dockvrå med liknande 

lekutrustning. Det var leksaker som dockor, barnvagnar, säng och lekkök med 

köksutrustning. I samma rum fanns olika kostymer och dräkter för att leka rollekar och 

spela teater. I detta rum kunde barnen leka rollekar och kommunicera med varandra 

genom språket för att förhandla om regler och maktpositioner, uttrycka sina känslor och 

fantisera i leken. Sagopåsen hade en Byggstation medan Silverpilen hade ett byggrum 

där kunde barnen bygga med lego och klossar. Där fanns även bilbana och tågbana att 

bygga med. Här var barnen koncentrerade på att bygga och leken hade inte så mycket 

språklig kommunikation. Denna typ av lek tillåter även de barn som inte har tillägnat 

sig svenska språket att delta i leken då deltagandet inte kräver språkliga förmågor. Här 

behövs deltagande från pedagogen som kan stötta och samtala kring byggandet för att 

aktiviteten ska vara språkutvecklande.  Det fanns rum där barnen kunde bygga pussel 

och spela spel för mer lugna aktiviteter men barnen överskred också de olika 

lekmaterialens tänkta användning och lekte betydligt livligare lekar. De omskapade och 

var kreativa, som är ett av de kännetecken för lärande som leder till utveckling enligt 

Vygotskij (Strandberg, 2006) I Språkrummet på Sagopåsen fanns en hylla med böcker 

på svenska och på somaliska. På väggen satt ett alfabet med olika föremål som börjar 

med samma bokstav, bredvid kunde barnen läsa några ord som BILD, SKO, APA. Här 

lekte barnen med bokstäver och försökte läsa orden på väggen. Där fanns också några 

sagopåsar men de låg utom räckhåll för barnen och de sågs inte leka med dem. Under 

den fria leken kunde barnen leka med lärplattan på båda förskolorna. På Silverpilen 

spelade barnen mest spel som Pippi Långstrump eller Pettsons uppfinningar. I dessa 

spel är de talade meningarna korta och enkla och uppmanar barnen att följa olika 

instruktioner. På Sagopåsen tränade barnen olika begrepp genom att lyssna, läsa och se 

bilder på lärplattan 

 

4.2 Språkutvecklande arbete med flerspråkiga barn 
 

I detta avsnitt presenteras resultatet från intervjuerna. Intervjuresultatet har delats in i 

följande sex svarskategorier: Pedagogernas strategier för flerspråkiga barns 

språkutveckling, Teknikens roll i språkutvecklingen, Miljöer utanför förskolan som 

bidrar till barnens språkutveckling, Specialmaterial för språkutveckling samt 

Modersmålets roll i språkutvecklingen. 



 

22 

 

 

4.2.1 Pedagogernas strategier för flerspråkiga barns språkutveckling 
 

Resultatet visade att en viktig del i pedagogernas arbete med flerspråkiga barn är att ha 

en tydlig struktur på dagen. Lisbeth menade att de har planerat så att en vuxen hela tiden 

är med under dagen och kan förtydliga vad de gör, hon betonade att de delat upp 

barngruppen i mindre grupper vid samlingarna och andra tillfällen för att barnen ska få 

det som de har behov av. Hon förklarade att pedagogen i de mindre grupperna kan 

anpassa sitt språk till var barnen befinner sig språkmässigt.  

 

Vi har delat in i grupper som passar barnen. I en grupp som till exempel ska gå 

till skogen ser vi till att barnen är jämbördiga eller någorlunda jämbördiga. Vi 

hade till exempel en- och ettord, det är ett tydligt exempel på hur vi jobbar med 

barn med annat modersmål. Då fick de leta efter en- och ettord i skogen och 

barnen fick lägga en sten, en pinne på enfilten eller ett barr eller ett skräp på 

ettfilten. Då får de leta och då blir de medvetna om att det heter en och ett. 

(Lisbeth) 

 

Exemplet visar att de anpassade innehållet i skogsutflykten till de flerspråkiga barnen. 

Barnen fick vara aktiva i att söka eget konkret material som de sedan skulle lägga på rätt 

filt. Uppgiften är konkret och de får använda flera av sina sinnen när ska lära sig vilka 

ord som har en respektive ett framför sig (olika attribut). Ytterligare en utsaga från 

datamaterialet belyser vikten av struktur. Martina menar att då barnen är indelade i 

mindre grupper vid varje bord under lunchtid är det den bästa tiden för samtal med 

barnen. När barnen är indelade i mindre grupper kan barnen få mer talutrymme och 

uppmärksamhet från pedagogen. När barnen återkommer till samma grupp är det också 

en trygghet för dem. Inte minst för de barn som har annat modersmål.  

 
Vid lunch har vi en liten grupp där alla barn kan komma till tals och berätta vad 

de tycker är roligt att göra. De berättar ibland om sin familj hemma.  

Dessutom när vi gör våra aktiviteter delar vi barnen i två grupper. Den ena 

gruppen kan gå till skogen och den andra kan vara inne och måla. Då får barnen 

möjlighet att berätta om sin målning. (Martina) 

 

Att låta barnen berätta om sina målningar i språkutvecklande syfte nämnde de flesta 

respondenterna. Ingela och Vendela poängterade att samtal vid alla tillfällen är viktigt. 

Ingela som arbetar med de yngsta barnen ansåg att det är det dagliga samtalet 

tillsammans med barnen som har störst framgång i språkutvecklingen.  

Detta kräver närvarande pedagoger som är nyfikna och intresserade av det barnet 

gör. Vi ska arbeta aktivt för att söka samtal med barnen, inte bara i leksituationer 

utan även vid exempelvis blöjbyten och matsituationer. Maten ska inte tysta mun, 

utan vi vill lära barnen att när vi samlas tillsammans för att äta så delar vi även en 

social situation med varandra. Att alla pedagoger är engagerade och vill arbeta 

med språkutveckling hos flerspråkiga barn är viktigt, det vill säga att alla pratar 

med barnen. Vårt ansvar är att locka barnen att prata och det ligger hos oss 

pedagoger, inte hos barnen själva. (Ingela) 

 

Citatet belyser att samlingen som traditionellt sätt fokuserar på språket inte är den 

situation som utvecklar språket mest utan att språket utvecklas i alla situationer Cecilia 
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nämnde när man sitter och pysslar med barnen. Martina var av samma åsikt men 

framhöll också särskilda material som lera och återvinningsmaterial som kan hjälpa 

barnen att berätta om sina tankar och idéer och uttrycka sin fantasi. Viveka berättade att 

de arbetar mycket med matematik och språk för att barnen ska lära sig olika ord och 

begrepp. Cecilia gav fler exempel på situationer som kan utveckla språket: i rutiner, i 

leken i familjevrån eller med pussel och spel t.ex. ”Barnen får välja och uttrycka sig i 

alla situationer och den vuxne samtalar med barnet”. I hennes sätt att arbeta med barn 

med annat modersmål använde hon kroppsspråk och bilder.  
 

Många barn kommer med sitt modersmål som skiljer sig väldigt ifrån det svenska 

språket och inte kan svenska och då skulle det behövas modersmålslärare. Men 

samtidigt så har vi då chansen att lära dem svenska. Man bara pratar på och 

använder kroppsspråk så snappar de ändå upp vad vi menar. Man använder 

begrepp med hjälp av kroppsspråk. Också när vi tar hjälp av bilder och benämner 

samtidigt. Barnen kommer ganska snart och lätt in i språket.  (Cecilia)  

 

Att låta barnen använda kroppen för att lära sig språket var något som Lillemor nämnde.  

 
Barnen lär sig språket när vi har rörelse. Vi lyssnar på musik som talar om 

kroppen, olika ord som kroppen kan göra, exempelvis cykla, gå i trappan, simma 

och så vi gör samtidigt. Vi sjunger, repeterar ord och rör oss. (Lillemor) 

För att lära sig något nytt är det viktigt att använda så många sinnen som möjligt, här får 

barnen vara aktiva och inte bara se och lyssna utan också ”göra” begreppen med sin 

kropp. Barn springer och hoppar när de leker, det är ett behov som de har. Att få 

använda sin egen kropp i lärandet är således viktigt. Lisbeth ansåg att med barn som 

inte har lärt in det svenska språket ännu bör man använda korta meningar, 

tvåordsmeningar och ibland bara ett ord med förstärkt med kroppsspråk eller 

stödtecken. Vendela och Lillemor var eniga om att upprepning, tala tydligt med enkla 

ord och korta meningar är viktigt i arbetet med flerspråkiga barn liksom konkret 

material som bilder, leksaker och rekvisita. Att sjunga sånger har betydelse för 

inlärningen av språket påpekade alla respondenterna. Några respondenter nämnde 

sångkort och sångpåsar som konkret material att använda för att förtydliga vad en sång 

handlar om. Flera berättade även att de använder rim och ramsor i språkarbetet. Cecilia 

berättade i detalj hur språkinlärning kan gå till genom sånger. 

 
Texterna i de här sångerna är komplicerade till exempel släpp en liten fjäril 

genom grinden, det är svårt för ett barn att förstå vad grinden är men när man 

leker den här leken (sången) så förstår barnen att man ska släppa någon genom en 

grind. Man visar med kroppen vad en fjäril är, så kanske de så småningom när 

man läser en saga eller ser en bild förstår vad en fjäril är. Just de här melodierna 

gör att barnen lär sig mycket språk, det är viktigt. Man leker också ”björnen 

sover” som har komplicerade ord ”bara man är varlig”. Jag brukar berätta 

sångerna för att de ska förstå vad de handlar om, de uppfattar inte sångerna 

korrekt då sångerna har ett lite gammeldags språk. (Cecilia) 

 

Vendela och Lillemor påpekade att barnen på deras förskola bara har tillfälle att tala 

svenska på förskolan, därför är det viktigt att alltid samtala med barnen. 

 
Alla barn har samma somaliska bakgrund. Det kan vara en brist (i språkarbetet) 

för att de kan prata mer somaliska med varandra än svenska. Deras ordförråd kan 

vara låga och därför måste alltid vi pedagoger tala svenska med barnen. 

Förskolan är enda platsen där de kan använda och utveckla svenska språket. 
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Upprepning av olika aktiviteter som läsning av samma bok är jätteviktigt för att 

barnen ska komma ihåg och kunna uttrycka sig med ord. För de barn som har 

koncentrationssvårighet är pedagogens varierande röst i en berättelse nyttig och 

att använda konkret material kan fånga barnens intresse. (Vendela) 

 

Vendela och Viveka berättade att de arbetar med modersmål och svenska parallellt. 

Samma aktivitet genomförs på barnens modersmål och på svenska. Till exempel så läser 

de en bok för barnen på modersmålet och dagen därpå läser de samma bok på svenska. 

Viveka menade att svårighetsgraden på böckerna bör öka med barnets ålder men även 

hur mycket man läser för barnen. Från pekböcker och djurböcker för de yngsta barnen, 

till flanosagor och sagoböcker när barnen blir äldre. Och då är det även viktigt att läsa 

för barnen varje dag i samlingen eller under sagovilan ansåg hon. ”Man ska läsa böcker 

med ett språk som är snäppet över barnets förståelse till exempel Alfons Åberg som har 

en lite längre text”, ansåg Cecilia. Ingela berättade att de använder dockor och leksaker i 

samband med sagoberättande. Flera av respondenterna underströk att högläsningen av 

böcker är något mycket viktigt för barnens språkutveckling. 

Jag tycker till exempel att läsning är en väldigt viktig sak. Därför att böcker har 

olika teman och då kan man med hjälp av böckerna vidga begreppen, för att 

böcker handlar om olika ämnen och då har barnen möjlighet att samtala om det 

som vi läser. Och då ska det vara små grupper att läsa tillsammans med, minst en 

gång per dag ska alla barn ha rätt till. (Cecilia) 

Cecilia var också kritisk till att läroplanen inte betonar läsning av böcker för barnen utan 

endast talar om språk. Följden blir menade hon att det blir upp till pedagogerna själva 

hur de arbetar med språket. Hon berättade att hon gjort ett arbete i ämnet tvåspråkighet 

då hon är särskilt intresserad av ämnet. 

Godnattsagan som är ett viktigt inslag i medelklasshem, de är vana vid att läsa en 

saga och det gynnar barn, för så arbetar man i skolan. Föräldrarna läser en bit, 

bjuder in barnen i samtal och barnen svarar på frågor, de associerar till sitt eget 

liv och vad de har upplevt under dagen. De kommer igång med sitt tankesätt och 

då har de möjlighet att själva fundera på hur de ska uttrycka sig. Och barn som 

kanske inte har samma möjligheter att få höra en sådan här godnattsaga, de 

gynnas inte i skolan för de har inte tränat sig i det här sättet att samarbeta med 

läraren sedan. Man behöver komma med egna tolkningar (i skolan) och man 

bjuds in i en dialog och då blir det svårt för de här barnen. Därför tycker jag att 

det i förskolan skulle kunna fokuseras mycket mer (på bokläsning) för att komma 

in i det här sättet att alltid tolka. Inte med tjugo barn utan i mindre grupper. 

(Cecilia) 

Cecilia belyste pedagogens viktiga roll för de flerspråkiga barnen och att bokläsning är 

som ett bad eller en dusch i språket. 

De barn som har ett annat modersmål och ska lära sig svenska behöver flera år, 

jag har läst någonstans att det tar upp till sju år för att som tvåspråkig hinna ikapp 

sina kamrater. Så vi har inte så mycket tid att förlora med de här barnen. Vi 

behöver egentligen jobba mer intensivt med tvåspråkiga barn om vi vill att de ska 

lära sig svenska. Vi har ingen tid att förlora så vi har en väldigt viktig roll här och 

prata, samtala med barnen hela tiden. Men barn behöver också tid att fundera, att 

leka, man kan inte kanske vältra (språket över dem) men det finns någonting som 
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kallas för språkbad, det är något som behövs, att duscha i språket varje dag. Jag 

tycker inte att det är något som man kan forcera men man kan bjuda på. (Cecilia) 

 

Citatet visar att samtal och språkarbete med barnen är viktigt men viktigt är också att se 

till att barnen får tid för reflektion och lek.  

 

4.2.2 Teknikens roll i språkutvecklingen 

 
Alla respondenter använde lärplattan för att främja barnens språkutveckling genom att 

låta barnen titta på bilder av aktiviteter de deltagit i för en gemensam utvärdering. 

Samtliga respondenter svarade att barnen fick använda lärplattan under fri lek. Barnen 

kunde använda den självständigt eller tillsammans med andra. På förskola Sagopåsen 

menade man att en pedagog alltid var närvarande för stöd eller hjälp med lärplattan. 

Ingela berättade att barnen tar bilder själva med lärplattan. 

 
 Barnen tar bilder själva, vi tittar tillsammans och samtalar kring bilderna. 

Det finns olika språkutvecklande appar som kan användas för olika åldrar på 

barn. Exempelvis djur som visas med ljud eller memorykort som äldre barn 

spelar. Vi kan följa barnens språkutveckling genom ”Piccollage” appar. (Ingela) 

 

Ingela och Vendela berättade att barnen kan spela in sig själva när de sjunger och 

lyssnar på sin röst. Med en annan app kan barnen spela in sina röster och skapa en 

berättelse.  

 
Med appen ”Puppet Pals” kan barnen hitta på en berättelse. De är glada att höra 

sin röst och att ha sin roll i en berättelse. Ett barn var ”Spiderman” ett annat 

”Prinsessan” i sagan som de skapade själva. Det är en utmaning för barnen att 

våga tala och visa sin fantasi och kreativitet i sagoberättandet. Det är viktigt att 

noga välja appar, för det inte är alla appar som är pedagogiska för barnen. 

(Vendela) 

 

Martina menade att den interaktiva tavlan har många användningsområden: till 

samlingen, för att rita, fri lek, att titta på film och när de sjunger. På Lisbeths avdelning 

använde de den interaktiva tavlan till filmvisning och när barnen blir intresserade av att 

skriva, pedagogerna skriver sedan ut det barnen skrivit eller ritat. Det fanns dock inte 

endast positiva åsikter om IKT. En pedagog ansåg att läsningen av böcker med barnen 

blivit ersatt av lärplattan. 

   

4.2.3 Miljöer utanför förskolan som bidrar till barnens språkutveckling  
 

Under intervjuerna berättade respondenterna om flera miljöer utanför förskolan som 

pedagogerna använder i språkutvecklande syfte. Vendela berättade att de går på 

museum och teater för att lära om den svenska kulturen. Barnen får sedan återberätta 

vad de sett och kommer ihåg när de kommer tillbaka till förskolan. Att gå till skogen, 

biblioteket, parken och på utflykt är språkutvecklande aktiviteter menade Viveka. I 

parken träffar de andra barn som de leker med berättade hon. Nästan alla respondenter 

nämnde att de gör språkutvecklande aktiviteter i skogen till exempel kan de lära sig 

begrepp på naturmaterial. Lisbeth berättade att de flerspråkiga barnen fick öva sig på 

vilka naturmaterial som har attributet en och vilka som har attributet ett. 
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 4.2.4 Specialmaterial för språkutveckling  
 

Babblarna är ett språkmaterial som Lisbeth och Cecilia beskrev. Babblarna är riktat till 

de yngre barnen, men det passar även barn med annat modersmål. Materialet består av 

flera bilderböcker med tillhörande kort och figurer. Det finns även sångskivor med 

musik om Babblarna och ett program som man kan titta på. Korten har samma bilder 

som förekommer i boken och meningen är att barnen ska laborera och leka med 

bilderna, helst i samspel med pedagogen. Man kan be barnen peka på olika bilder eller 

benämna dem, sätta saker på rätt plats, till exempel lägga bilden på bananen på bilden 

av en lampa eller bilden av ett halsband under bilden av ett skåp. Barnen kan också 

berätta egna historier med hjälp av korten. Övningarna hjälper barnen att bygga upp sitt 

ordförråd, bygga meningar och att lära sig använda prepositioner till exempel. Barnen 

lär sig använda rätt attribut till substantiv, en banan, en lampa, ett halsband, ett skåp. De 

lär sig skillnaden mellan singular och plural, en banan, flera bananer, ett skåp, flera skåp 

och liknande. Materialet aktiverar barnen och lockar dem till samtal. Om barnet inte kan 

tala kan det peka och benämna ord som finns på bilderna och korten eller göra 

stödtecken. Till materialet hör även olika färgglada figurer tillverkade i plast. Även 

dessa figurer kan barnen leka med, hålla i handen och göra konkreta övningar med. Man 

kan lägga en figur på boken, bakom boken, hålla den ovanpå boken när man övar på 

prepositioner, riktning och läge. I böckerna finns också illustrationer på stödtecken. 

Meningen är att man ska förtydliga de olika begreppen: lampa, skåp, väska, halsband, 

bil etc. med hjälp av stödtecken. I början, när materialet införskaffades på avdelningen 

hade man dessa böcker och figurer på en låg hylla så att barnen kunde ta materialet 

själva. De kunde läsa och bläddra i böckerna. Men materialet blev så lockande och 

attraktivt att barnen inte kunde låta bli att ta figurer och kort och blanda dem med annat 

material och leksaker. Figurer saknades, korten kom bort och hela dragningskraften med 

materialet försvann. Detta var inte syftet med materialet. Därför bestämde pedagogerna 

att lägga undan Babblarna och använda böcker och figurer bara i vissa språkutvecklande 

situationer, till exempel i små samlingar när det finns färre barn eller i större samlingar 

när en pedagog lockar barn till samarbete. 

   
4.2.5 Modersmålets roll i barns språkutveckling 
 

Pedagogerna ansåg att modersmålet är viktigt för flerspråkiga barn. 

 
De somaliska barnen kan kommunicera med varandra på somaliska, de känner 

sig trygga då de kan uttrycka sig i sitt modersmål. Jag uppmuntrar dem att tala 

med varandra på sitt modersmål och jag frågar dem vad de talar om för att kunna 

dela deras glädje och gemenskap. (Vendela) 

 

Några respondenter önskade samarbete med modersmålslärare och föräldrar i några 

aktiviteter. 
Jag har inget samarbete med modersmålslärare men jag önskar det. Men vi har 

pedagoger som talar somaliska. Vi samarbetar genom att de somalisktalande 

pedagogerna berättar sagor på somaliska och vi läser samma bok på svenska. 

Den här aktiviteten gör vi en gång per vecka.(Viveka) 

 

Vendela berättade att de har pedagoger som kommer från olika länder. De kallar sitt 

arbetssätt för Interkulturellt förhållningssätt. 
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Vi sjunger och räknar på olika språk. Vi lär oss om deras (pedagogernas) kultur 

som kommer från andra länder och barnen är mycket intresserade. (Vendela) 

 

Martina förklarade att de har flera pedagoger som är flerspråkiga och använder sina 

språk när de kommunicerar med barn med annat modersmål. 

 
Vi har en mångfald i vår förskola. I vår förskola är jag modersmålslärare i 

engelska men det finns personal som inte är modersmålslärare men de är 

flerspråkiga och kommunicerar med barnen på deras modersmål. Vi har personal 

som kan turkiska, bosniska, arabiska, somaliska. (Martina) 

 

4.3 Strategier som används för språkutveckling hos 

flerspråkiga barn 
 

I detta avsnitt presenteras resultatet från observationerna. Strategierna delas in i följande 

tre kategorier: Sång, ramsor, högläsning och sagoberättande som språkutvecklande 

strategi, Pedagogernas stöttning som språkutvecklande strategi samt Gruppindelning 

som språkutvecklande strategi. 

 

4.3.1 Sång, ramsor, högläsning och sagoberättande som språkutvecklande 

strategi 
 

På båda förskolorna observerades att de använde högläsning, sagoberättande, ramsor 

och sånger som olika sätt att utveckla barnens språk. Olika material användes för att 

göra innehållet roligt och tydligt för barnen. Under observationerna av samlingarna på 

Silverpilen registrerades att kroppsspråk, mimik och stödtecken användes genomgående 

för att tydliggöra det sagda eller sjungna och för att fånga barnens intresse.  

 

Vid observationstillfällena på Sagopåsen lästes ”Sagan om rödluvan” tre dagar i rad vid 

högläsningen före lunchen. Barnen visade stort intresse för sagan och efter de tre 

dagarna av lyssnande till sagan fick de återberätta sagan med hjälp av bilder som 

pedagogen tagit fram(se Bilaga 4). Barnen berättade sagan med egna ord och egen 

fantasi. På eget initiativ ritade ett barn en teckning föreställande Rödluvan och Vargen. 

Barnet fick berätta för pedagogen om sin teckning och detta dokumenterades av 

pedagogen. På Silverpilen observerades läsning av bilderböckerna ”Var är Babbas 

saker?” och ”i Bobbos väska” som tillhör språkmaterialet Babblarna. Vid läsningen 

användes förutom figurerna som hör till materialet även ytterligare material som 

pedagogen lagt till. Texten bestod av enkla meningar som i följande exempel då barnen 

får öva på prepositioner: 

 
Pedagogen: Var är bananen? 

Barnen: På lampan! 

Pedagogen: Ja, på lampan. 

 

När barnen svarade tog pedagogen fram en banan. Texten fortsatte med frågor om var 

Babbas saker är och barnen svarade med hjälp av bilderna. Samtidigt visade pedagogen 

stödtecken för de olika sakerna som hittades. När hon efterhand lade sakerna framför sig 

använde hon sig igen av prepositioner som bakom, framför och på. Hon satte Babba på 

båten och berättade att Babba leker med båten (se Bilaga 5a). Trots att barngruppen var 

ganska stor, 22 barn i åldrarna 3-5 år, var barnen koncentrerade på vad som skedde. Vid 
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ett annat observationstillfälle lästes ”I Bobbos väska” med 17 barn i åldrarna 3-4 år. 

Pedagogen berättade på samma sätt med figurerna som hör till materialet, stödtecken 

och med extramaterial som pedagogen lagt till. I denna bok fick barnen svara på vems 

saker som finns i Bobbos väska. 

 
Pedagogen: Bobbo hittar en penna, vems är pennan? 

Barnen: (ger olika förslag) 

Pedagogen: Det är Doddos! 

Barn (Flicka 5 år): Doddo ser ut som ett hjärta! 

Pedagogen: Ja, Doddo ser ut som ett hjärta (gör stödtecken för hjärta). 

 

När alla figurerna hade fått sina saker, lekte pedagogen med varje figur som att de var 

levande och gjorde ljud till, barnen skrattade. Även denna gång var barnen 

koncentrerade när pedagogen berättade (se Bilaga 5b). 

 

Under en samling (se Bilaga 6a) i de mindre samlingsgrupperna berättade pedagogen ur 

”Lilla födelsedagsboken” som är en pekbok. I denna grupp hade alla sex barnen annat 

modersmål än svenska och var mellan 3 och 5 år gamla. Pedagogen tog fram en docka 

ur sin korg med samlingsmaterial och berättade att dockan fyller år. Hon visade bilder i 

pekboken och frågade barnen vad bilderna föreställde. De föreställde sådant som hör till 

ett kalas som tårta, ljus, saft, ballonger, kompisar etc. (se Bilaga 6b). Här fick hon inte 

så mycket svar från barnen utan fick svara själv men de lyssnade intresserat. När hon 

gick närmare för att visa varje barn vad som fanns på bilden var det ett barn som 

spontant började räkna godiset som fanns på bilden. När hon visade en bild på ballonger 

visade hon också med kroppen hur hon blåstes upp som en ballong. Till sist sjöng hon 

födelsedagssången för dockan ”Ja må hon leva, ja må hon leva…” Efter detta tog hon 

fram en bild på en kung och läste ramsan ”Vad ska vi göra? Bita i kungens öra….” Hon 

förtydligade genom att peka på olika kroppsdelar som finns med i ramsan. Hon frågade 

sedan var hennes toffel ska sitta och satte den på huvudet. 

 
Pedagogen: Ska den sitta på huvudet? 

Barnen: (skrattar) 

Pedagogen: Oj! (toffeln ramlar ner) 

Pedagogen: (Pekar på sin fot) Vad är det här?  

Barn (pojke 5år): En strumpa.  

 

Barnet fick beröm och pedagogen sa inget om att det var ett annat svar hon var ute efter. 

Sedan fortsatte pedagogen med en annan ramsa ”Ole, dole, doff” för att välja ut barn för 

en annan lek och ett barn i taget fick komma och vara björn i sångleken björnen sover. 

Barnet fick ligga under ett tygskynke medan de andra sjöng för att sedan komma fram 

till rätt ord i sången ”(…)honom aldrig tro!” Någon gång tog ett barn eget initiativ till 

att vara björn och det togs emot av pedagogen. Det fanns också ett barn som var blygt, 

med det barnet höll pedagogen upp tyget lite så att hon kunde se ut.  

 

Under observationen av en samling använde pedagogen olika kort med bilder som 

representerade en sång eller en ramsa. På andra sidan var texten till sången eller ramsan 

skriven. Korten lades på golvet och pedagogen valde ut ett barn i taget som fick välja ett 

av korten (se Bilaga 7).  
Pedagogen: Kan Pelle välja ett kort och berätta vad det är om? 
Pelle(pojke 4 år): (tar ett kort, tittar och visar sedan till alla) Det är apor. 

Pedagogen: Bara apor? 

Barn (flicka 5 år): (räcker upp handen) Det finns också en säng. 
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Pedagogen: Hur många apor finns på bilden? 

Pelle: (räknar) 1, 2, 3, 4, 5 apor. 

Pedagogen: Det är om? 

Pelle: 5 små apor hoppade i sängen. 

 

Barnen började med att säga ramsan och göra gesterna som hör till. De fortsatte med att 

plocka andra kort tills samlingen var slut. 

 

Det var vanligt att sjunga tillsammans i samlingen visade observationerna. Pedagogerna 

och barnen sjöng sånger tillsammans för att välkomna alla barn med varje barns namn. 

Någon sång sjöngs medan de dansade en ringdans. Ofta gjordes olika rörelser till 

sångerna som förtydligade vad sången handlade om och uppmuntrade barnen att 

använda sin kropp. Bilder eller mjukdjur som representerade innehållet i sången var 

också vanligt. 

 

4.3.2 Pedagogernas stöttning som språkutvecklande strategi 
 

Här beskrivs några observationer under olika aktiviteter där pedagogerna stöttade 

barnens språk i samtal med barnen. 

 

Under den fria leken noterades att ett barn tog initiativ till att bygga ett torn. Med hjälp 

av pedagogen kunde barnet lära sig nya ord som ”timglas” men han visade också sin 

kunskap genom att räkna och benämna färger (se Bilaga 8a).  

 
Pedagogen: Vad gör du?  

Barn (pojke, 5 år): Jag bygger ett torn, det är jättehögt. 

Pedagogen: Vad heter de som du använder? 

Barn (pojke, 5 år): … Jag vet inte 

Pedagogen: Det heter ”timglas”. 

Barn (pojke, 5 år): Timglas. 

Pedagogen: Kan du räkna hur många du har använt i ditt torn? 

Barn (pojke, 5 år): Ett, två, tre, fyra, fem. Jag vet färger också. 

Pedagogen. Aha, kan du säga vilken färg? 

Barn (pojke, 5 år): (pekar på varje timglas) Röd, gul, grön, svart, blå. 

Pedagogen: Jättebra, vad du kan! 

  

I exemplet använde pojken materialet på ett sätt som det inte var tänkt att användas på. 

Om pedagogen hade fokuserat på den aspekten hade förmodligen en positivt 

språkutvecklande situation uteblivit. 

 

Vid en observation av en måltid, var det två barn som fick hjälpa pedagogen att hämta 

maten. De började med att duka fram alla tillbehör som tallrikar, bestick och glas. 

Pedagogen stöttade barnens språk genom frågor. Pedagogen visade maten för de två 

barnen och frågade dem om vilken mat det var, barnen svarade att det var fisk och 

potatis med sås. Efteråt fick de berätta för de andra barnen vilken mat de skulle äta 

denna dag. Sedan satte sig alla barnen på sin respektive plats. Måltiden började med en 

matramsa, ”Alla händer under bordet tills det kommer rätta ordet, varsågod och ät”. Vid 

bordet satt fyra barn och en pedagog. I den här observationen utspelade sig denna 

konversation. 
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Pedagogen: Idag har vi fisk och potatis. Vilken mat tycker ni om bäst? 

Barn (pojke, 4 år): Fisk.  

Pedagogen: Oj, fisk? Din favoritmat idag? Vi har fisk. 

Barn (pojke, 4 år): Ja. 

Pedagogen: Och du? (frågar ett annat barn) 

Barn (flickan, 4 år): Ris.  

Pedagogen: Ris, och? 

Barn (flickan, 4 år): Ris med köttbullar.  

Barn (flickan 5 år): Pizza. 

Barn (pojke, 4år): Ris och kött. 

 

Genom intresse och följdfrågor från pedagogens sida inbjöd hon barnen att berätta om 

sin favoritmat. 
 

Vid tiden för frukosten hade fyra barn kommit. En 3-årig pojke såg ett ägg och frågade 

pedagogen om han fick skala det (se Bilaga 8b). 
  
Barn (pojke 3år): Får jag skala? 

Pedagogen: Vad vill du skala? 

Barn (pojke, 3år): Ägget 

Pedagogen: Hur ska du skala? Pedagogen ger ägget till barnet 

Barn (pojke, 3 år): Så där (pojken knackar ägget i bordet och börjar skala) 

(Efter en stund) 

Barn (pojke, 3 år): Jag har skalat ägget. Jag vill dela det. 

Pedagogen: Hur ska du dela?  

Barn (pojke, 3 år): Med där! (pekar mot äggskivaren) 

Pedagogen: Den heter äggskivare säg, jag vill dela med äggskivare. 

Barn (pojke, 3år): Jag vill dela med äggskivare. 

 

Barnet gav uttryck för sin önskan att få skala själv, pedagogen stöttade genom att ge 

följdfrågor för att få pojken att uttrycka sig med ord. När han saknade ord för 

äggskivare uppmanade pedagogen honom att upprepa ordet efter henne. 

 

På Sagopåsen, där de hade ett projekt som hette ”Matematik och språk i förskolan”, 

hade de olika samlingar med matematiskt innehåll. Den observerade samlingen 

upprepades vid några tillfällen. Pedagogen ville lära barnen prepositioner eller lägesord.  

I början var det pedagogen som lade bollen på olika ställen i förhållande till stolen 

under det att hon benämnde lägesorden (se Bilaga 9a).   

Barnen fick först lyssna, titta och komma ihåg. Därefter bad pedagogen barnen att lägga 

bollen på rätt plats efter hennes instruktioner. De som inte klarade uppgiften fick hjälp 

från de andra barnen. Barnen fick stöd av konkret material och pedagogens frågor när 

de använde olika lägesord. 

 

Vid en samling med sju femåringar hade pedagogen radat upp tre dunkar med vätska i. 

På dunkarna stod: tom, halv och hel och på baksidan på två utav dem tung och lätt (se 

Bilaga 9b).  Hon lyfte var och en utav dem under det att hon kommenterade: 

Pedagogen: Den dunken är lätt (bär den tomma dunken), den är tom. Den andra är tung (bär den 

fulla dunken) för att den är full av vätska.  

Sedan var det barnens tur att lyfta.  
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Pedagogen: Kom Abel, du ska bära och jämföra de två dunkarna.                                                        

Abel (5 år): (Han lyfter den tomma dunken). Oj, det är så lätt, jag kan bära. 

Pedagogen: Bra, nu ska du bära den andra (pekar på den andra dunken som är helt full av 

vätska) 

Abel(5 år): (försöker bära) Oj oj oj, det är jättetungt. (Han klarar inte att lyfta dunken).  

Pedagogen lät barnen jämföra och utforska dunkarnas tyngd och volym i samband med 

att de fick höra begreppen och se dem skrivna på dunkarna.  

 

Vid en observerad lunch var det två pedagoger och åtta barn. Det hade fått makaroner 

och skulle få köttbullar på sina tallrikar. Pedagogen delade ut fem köttbullar till varje 

barn och barnen räknade samtidigt köttbullarna. Följande konversation utspelades (Se 

Bilaga 10a). 

 
Pedagogen: Nu ska du räkna köttbullarna som jag lägger på tallriken. 

Barn (flicka, 4 år): En, två, tre, fyra, fem 

Pedagogen: Nu ska ni dela varje köttbulle i två lika delar. Hur många blir det? 

 

Barnen försökte dela köttbullarna och efter en stund var flickan klar. 

  
Pedagogen: Ska du räkna, hur många blir det? 
Barn (flicka, 4 år): (hon pekar och räknar samtidigt) En, två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta, nio, 

tio.  

Pedagogen: Ja, det blir tio. 

 

Under pedagogens ledning övade sig barnen på antal och matematiska begrepp som att ”dela i 

två lika delar”. 

 

IKT och språkutveckling 

Barnen fick använda lärplattan under fri lek. De lekte ett barn i taget eller i par. Det 

fanns en pedagog närvarande för stödja barnen. Barnen kunde välja bland olika appar 

som pussel, memorykort och pekböcker. Pekboksappen med djur visade olika djur och 

när barnet pekade på ett djur hördes djurets läte, därefter sa en röst vilket sorts djur det 

var. En app kallades ”Matematik för småbarn” där barnen räknade, sorterade, 

kategoriserade, lärde sig om tal och antal samt olika former. I denna app hade de 

möjlighet att lära sig om olika matematiska begrepp (se Bilaga 10b). 

 
Barn (flicka, 4 år): (lyssnar på rösten från lärplattan) 

Lärplattan: Vilken ska bort?(Tre bilder på olika frukter (apelsin, äpple, banan) och en groda 

visas på skärmen). 

Pedagogen: Vad tror du, vilken ska bort? 

Barn (flicka, 4 år): Grodan. 

Pedagogen: Varför? 

Barn (flicka, 4 år): Den är inte frukt. 

Pedagogen: Vad är grodan då? 

Barn (flickan 4 år): Det är ett djur. 

Pedagogen: Just det. Kan du trycka på grodan då? 

Lärplattan: Perfekt! (en annan bild visas med tre fordon och en häst). 

 

Här ovan ser vi ett exempel på ett samtal mellan pedagogen och flickan med lärplattan. 

Barnet lär sig att kategorisera frukt och djur och får stöd i att också uttrycka det hon gör 

med hjälp av pedagogen. 
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 4.3.3 Gruppindelning som språkutvecklande strategi 
 

Att dela in barnen i mindre grupper är viktigt. Det kan skapa lugn och ro för barnen och 

ger varje barn utrymme att delta i samtal. På förskolan Sagopåsen observerades en 

samling med ett experiment, med i samlingen var sjutton barn och fyra pedagoger. 

Samlingsledaren hade med sig en apelsin som representerade jorden och en ficklampa 

som föreställde solen. Hon försökte visa barnen hur solsystemet fungerar. Samlingen 

blev kort och lite kaotisk då det var svårt för barnen att förstå. Detta experiment hade 

förmodligen fungerat bättre i en liten barngrupp där möjlighet för lite mer djupgående 

samtal kring om hur solsystemet fungerar möjliggjorts. På en annan samling med tio 

barn och två pedagoger fick varje barn berätta om vad de hade gjort under helgen. 

Barnen var mycket delaktiga på denna samling, det fanns barn som hade mycket att 

berätta, andra upprepade vad någon annan sagt.  

 

På Silverpilen fungerade de observerade samlingarna med både större barngrupp och 

mindre barngrupp. Däremot kunde märkas att dialogen fick mer utrymme i den mindre 

gruppen. Samma mindre barngrupp observerades vid två samlingar. Båda samlingarna 

leddes av den pedagog som ansvarade för just denna grupp med hjälp av en pedagog 

som satt med i samlingen. Vid det första tillfället var det 6 barn, alla flerspråkiga, i ett 

litet läsrum med stängd dörr och koncentrationen i barngruppen hög, men vid det andra 

tillfället med 5 barn användes ett annat större rum, ateljén, för samlingen. Vid två 

tillfällen kom annan personal och ställde frågor och delgav information eftersom ateljén 

är det första rum man kommer till när man kommer till avdelningen. Detta störde 

pedagogen och koncentrationen i gruppen. Det större utrymmet gjorde också att ett barn 

började gå omkring. 

 

Vid de större samlingarna var det tjugotvå barn och sex pedagoger vid det ena tillfället 

och sjutton barn och tre pedagoger vid det andra. Vid båda tillfällena läste och berättade 

pedagogen ur Babblarna som beskrivits tidigare i resultatet. Samma pedagog 

observerades också i en mindre samling där en groda spottade ut olika små djur som de 

sedan sjöng sånger om (se Bilaga 11). Här lyckades pedagogen också fånga barnens 

intresse. Här fanns det utrymme för samtal och dialog. Pedagogen hade förklarat att de 

bara fick titta på sakerna, inte röra dem (grodan och de små djuren hade hon tagit med 

hemifrån). 

 

Pedagog: Ni får inte ta dem, det är mina barns och de är ju inte här så vi kan inte fråga 

dem om ni får leka med dem. 

Barn(Pojke 5 år): Vet du, du får inte röra mina leksaker som jag har hemma. 

Barn(Pojke 4år): Du får inte röra mina leksaker. 

Pedagog: Näej. 

 

I den lilla gruppen blev samtalet mer personligt. Pedagogen kunde i samband med 

sångstunden samtala om integritet som var ett ämne som uppstod i stunden. Barnen 

visade att de hade förstått principen genom att tala om för pedagogen att hon inte heller 

fick röra deras leksaker. 
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5 Diskussion och slutord 
 

I detta kapitel diskuteras det empiriska resultatet från intervjuerna och observationerna 

med koppling till litteraturen utifrån våra tre frågeställningar. Sedan avslutas kapitlet 

med det slutresultat som vi anser att studien gav i Didaktiska slutsatser. Sist ges förslag 

på vidare forskning. 

 

5.1 Metoddiskussion 
 

Vi valde observationer och intervjuer för att besvara vårt syfte och våra frågeställningar. 

Studien gav oss ett brett perspektiv och en fördjupad förståelse av pedagogers arbetssätt 

med flerspråkiga barns språkutveckling. Att använda både observation och intervju gav 

kompletterande resultat men tog mycket tid att bearbeta, genom att transkribera och 

kategorisera data för analysen i studien.  

 

En möjlighet är att våra tolkningar inte stämmer, det kan vara feltolkning ar. Stukát 

(2011) poängterar att huvudpoängen i en kvalitativ studie är att tolka och förstå 

resultatet som framkommer. I observationer med enbart penna och papper påverkas 

resultatet av vår skicklighet att registrera och anteckna snabbt, då kan en del information 

gå förlorad. Den effektivaste metoden för att få med så mycket detaljer som möjligt är 

att använda flera observationsmetoder som videoobservationer kombinerat med att 

samtidigt anteckna. Men utav skäl som vi tidigare nämnt så valdes videoupptagning 

bort. 

 

Att använda strukturerade intervjuer hade sin fördel då resultatet blev någorlunda 

strukturerat och av en hanterbar storlek med tanke på den begränsade tid vi hade för 

studien. Men vi kan ha gått miste om värdefull information då vi valde att inte ställa 

följdfrågor till respondenterna för att be dem utveckla sina svar. Undersökningen visar 

hur den sociokulturella teorin kan genomföras i praktiken. Den sociokulturella teorin 

visade sig passa väl som tolkningsverktyg i studien.  

                      

5.2 Resultatdiskussion  
 

Här jämförs det empiriska resultatet från intervjuerna och observationerna med vårt 

valda teoretiska ramverk, bakgrund och tidigare forskning. 

Båda de observerade förskolorna hade stationssystem, men med skillnaden att 

Silverpilen hade en stationstavla. Stationstavlan begränsade antal barn vid varje station 

(rum). Barnen fick själva gå och sätta upp sitt kort på en station. Vygotskij menar att det 

är endast äkta lek när barnet väljer leken själv, (Smidt, 2010) kan då barnet välja lek i 

stationssystemet? Barnen kan välja rum och lek men om en station är full kan barnet 

inte göra som det tänkt. Det kan också finnas risk att de barn som är snabbast att välja 

oftast hinner först till de mest populära stationerna. Flera av respondenterna menade att 

språkutveckling sker i alla situationer där det finns interaktion mellan pedagoger och 

barn samt mellan barn i de olika rummen med deras tillhörande material. I de olika 

stationerna eller rummen kan varierande situerat lärande äga rum (Strandberg, 2006). 
Miljön runt omkring barnet påverkar barnets språkutveckling. Enligt Pramling och 

Sheridan (2006) och Ladberg (2003)  har miljön en stor betydelse för barns 

språkutveckling och lärande. Genom upplevelser och erfarenheter bygger barnet sin 
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begreppsutveckling. Under observationerna använde barnen olika material i leken och 

kommunicerade med varandra. Allt sker genom språket som enligt det sociokulturella 

perspektivet är ett av de främsta kulturella redskapen där barnen kan uttrycka sina 

känslor, sin förståelse, sina erfarenheter och även sin kreativitet. Under en observation 

staplade en pojke timglas ovanpå varandra, han berättade att det var ett torn. Med hjälp 

av sin fantasi och kreativitet omformade han materialet, det blev någonting annat än 

bara timglas som ju är avsedda för att mäta tiden. När barnen omformar eller använder 

ett material på ett nytt sätt är de kreativa (Strandberg, 2006).  Lärandemiljöer eller 

kulturella kontexter finns även utanför förskolan som några pedagoger påpekade under 

intervjuerna. Några av dem är skogen, biblioteket, teatern och parken. I de olika 

kulturella kontexterna kan olika lärande äga rum som är lämpligast att lära just där 

(Strandberg, 2006). I skogen kan olika naturmaterial benämnas, och barnen kan 

uppmärksammas på vilket träd en kotte suttit på till exempel. Barnen lär sig om svensk 

kultur och historia när de går till museet och på teater, dessa miljöer är skilda kontexter 

som var och en kan bidra med nya språkliga begrepp i ett situerat lärande tillsammans 

med den närvarande pedagogen. Barnen utvecklar språket genom att återberätta vad de 

har sett efteråt. Att återberätta är en viktig aktivitet för språkets utveckling då barnet ska 

bilda meningar och formulera sig så att andra förstår. Att läsa för barnen och att bjuda in 

barnen i samtal kring bokens innehåll, som en pedagog föreslog i en intervju, är en 

viktig förberedelse inför skolundervisningen. Det menar Broström (2009) är en av de 

metoder i samband med högläsning som utvecklar barns språk. Högläsning är därför ett 

tillfälle att arbeta med språkutveckling (Skolverket, 2013b; Ladberg, 2003; Svensson, 

2009). Alla respondenter i vår intervju omtalade att de använde läsning av böcker i sitt 

arbete med språkutveckling hos flerspråkiga barn. Några nämnde att svårighetsnivån 

måste anpassas till barnens språkliga nivå för att de ska förstå. Endast en pedagog 

nämnde att valet av böckers språkliga svårighetsnivå borde ligga snäppet över barnens 

förståelse och att de i samtal med en vuxen om innehållet i boken ändå förstår. Detta är 

ett exempel på vad Vygotskij kallar den ”närmaste utvecklingszonen” (Hammarberg, 

2004). Han menar att språket utvecklas i social och kommunikativ kontakt och att 

språkinlärningen hos individen realiseras med hans/hennes socialisation och i samspel 

med den individ som behärskar språket som är pedagogen i detta fall. Men denna 

pedagog menade att det fanns en brist av denna typ av läsning. Enligt Vygotskij är det 

genom den gemensamma kommunikationen som språket blir internaliserat hos 

språkinläraren (barnet) (Hammarberg 2004). Att hitta en gemensam närmaste 

utvecklingszon hos barnen är svårt när barnen samlas i en stor grupp och har väldigt 

olika språklig nivå samt även barn med koncentrationssvårigheter. I dessa situationer 

anpassar sig pedagogerna med hänsyn till att alla barn ska förstå och använder ett 

enklare språk och mycket material som konkretiserar begreppen, som bilder, figurer och 

leksaker. Tillvägagångsättet för att förmedla språkets innebörd kan tolkas genom 

Vygotskijs centrala begrepp, mediering, processen i språkinlärningen förmedlas och 

understöds med hjälp av de verktyg (artefakter) som pedagogen använder (Strandberg, 

2006). Vidare använde pedagogerna olika slags verktyg som stödtecken, kroppsspråk, 

mimik, ögonkontakt och intonation av rösten. I observationen av bokläsningsstunden 

med bilderboken ”Var är Babbas saker?” där pedagogen använde sig av konkret 

material och verktyg noterades att ett barn med koncentrationssvårigheter följde 

berättelsen intresserat och fokuserat. Svensson (2005) anser att intonationen är viktig, 

särskilt för barn som har svårt att sitta still och koncentrera sig på berättelsen. Vi anser 

att det kan gälla barn som har koncentrationssvårigheter såväl som barn som har svårt 

att koncentrera sig, på grund av att de ännu har en liten förståelse av svenska språket. 

Att variera tonläge och ansiktsuttryck gör berättelsen mer intressant menar hon. Hon 

påpekar också att ögonkontakten spelar en viktig roll i sagostunden för att känna 
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samhörighet och att man bör läsa sakta för att kunna ha ögonkontakt med barnen. 

Fortsättningsvis menar Svensson (2005) att bilderböcker ger barnen tillfälle att tala om 

bilderna och att samtalen kring bilderna leder till språkutveckling. Observationerna 

visar att pedagogerna tillåter och välkomnar dialog med barnen när de läser. I 

Vygotskijs teoribildning är de sociala relationerna centrala vid inlärning (Strandberg, 

2006). I observationerna kunde märkas att den ledande pedagogen skapade en positiv 

atmosfär där barnen var engagerade i det som pedagogen gjorde, de svarade både på 

frågor och kom med spontana iakttagelser. Det hände dock vid enstaka tillfällen att en 

pedagog som satt med i samlingen för att stötta den ledande pedagogen använde en lite 

negativ ton, om de tyckte att ett barn störde samlingen.  

I exemplet från observationerna av högläsningen av ”Sagan om Rödluvan och Vargen” 

fick barnen lyssna till berättelsen och se bilderna i boken. Efter upprepade tillfällen fick 

de med hjälp av bilder själva återberätta sagan med stöd av pedagogen. Detta exempel 

visar en del i internaliseringsprocessen (Hammarberg, 2004; Smidt, 2010) som börjar 

med att barnen lyssnar till sagan och sedan återberättar med stöd. För att tolka genom 

Vygotskijs teori så är barnen i en process av att nå högre psykiska funktioner (Smidt, 

2010) vilket i detta fall betyder att de kan berätta självständigt utan stöd från pedagogen. 

När barnen kan berätta med stöd av pedagogen befinner de sig i den ”närmaste 

utvecklingszonen” (Hammarberg, 2004). Ett utav barnen ritade på eget initiativ en 

teckning som föreställde Rödluvan och vargen när de hade läst och berättat sagan. 

Broström (2009) menar att olika estetiska aktiviteter i samband med högläsning eller 

berättande är språkutvecklande. Boken är det kulturella redskap genom vilken barnen 

lär sig språket (Smidt, 2010). Andra kulturella redskap genom vilka språket förmedlas 

är sång, musik, rim och ramsor. I intervjuerna framkom att ett syfte med att använda 

sång, rim och ramsor är att utveckla språket. Ehrlin (2012) visar i sin studie att ett 

medvetet användande av sång och musik förbättrade språkinlärningen för de 

flerspråkiga barnen. I denna studie som utfördes på förskolorna Silverpilen och 

Sagopåsen, sjöngs sångerna oftast utan musikinstrument, bara en sång hade enkelt 

trumspel, den sjöngs på båda förskolorna. Paquette och Rieg (2008) menar att sång och 

musik skapar en positiv atmosfär och glädje och att det även gynnar den kognitiva 

utvecklingen hos barnen. Under observationerna kunde märkas att barnen var delaktiga i 

sångstunderna och att de följde med i rörelserna till sångerna. Pedagogerna använde 

bilder, leksaker och rörelser för göra det tydligt vad sångerna och ramsorna handlade 

om, detta tillvägagångssätt nämner Kultti (2014) som språkutvecklande. En pedagog 

menade att när barnen hör ett ord som fjäril i en sång med en rörelse till, så samverkar 

flera situationer då barnen möter samma ord igen. En annan gång hör de ordet fjäril i 

samband med en bild på en fjäril, så förstår de vad ordet fjäril betyder. Barnen lär sig i 

olika kontexter, lärandet är situerat. När barnen leker i hemvrån får de till exempel lära 

sig olika begrepp som hör till ett kök. Det lärande som pågår i familjevrån är också ett 

socialt lärande då barnet är beroende av interaktionen med vuxna eller andra barn i 

lärandet och utvecklingen av språket. I det sociala lärandet ingår också att relationerna 

bör vara goda för att ett lärande ska ske enligt Vygotskij (Strandberg, 2006). Vesterlund 

(2003) framhåller att ett bra förhållningssätt är viktigt i arbetet med musik bland annat 

att skapa glädje och trygghet. Pedagogerna vid de observerade sångstunderna gav 

intryck av att göra just detta. De observerade samlingarna hade också matematiskt 

innehåll där barnen fick öva sig på att använda lägesord eller prepositioner. Ett sådant 

exempel är läsningen av ”Var är Babbas saker?”. Där fick barnen svara på pedagogens 

frågor med rätt preposition som på, bakom, under, framför och så vidare. Detta är 

viktiga övningar för barn som kommer från hem där annat modersmål talas. I samlingen 

med bollen och stolen övades också lägesord. Pedagogen bad barnen att lyssna och vara 
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uppmärksamma när hon med hjälp av bollen och stolen visade och förklarade de olika 

lägesorden. Därefter skulle ett barn i taget lägga bollen i rätt läge i förhållande till stolen 

enligt pedagogens instruktioner. Genom att först iaktta pedagogen kunde några barn 

klara uppgiften själva genom att lyssna på pedagogen, dessa barn hade förmodligen 

redan tillägnat sig dessa kunskaper sedan tidigare. Några barn behövde hjälp av 

pedagogen eller av andra barn. I den närmaste utvecklingszonen kan barnen klara 

uppgiften med hjälp av en vuxen eller ett annat barn, under tiden de lär sig de olika 

prepositionernas innebörd (Strandberg, 2006). Pedagoger har en stor roll i barns 

språkutveckling genom samtal och samspel (Skolverket 2010, Skolverket 2013b, 

Pramling Samuelsson och Sheridan, 2006). Under olika aktiviteter i observationerna 

kunde märkas att pedagogerna stöttar barns språkutveckling. Det kunde vara under 

samlingen för att benämna kroppsdelar eller att lära barnen olika prepositioner. Under 

måltider och fri lek pågick olika samtal mellan pedagogerna och barnen. Pedagogerna 

stöttade barnen genom att ställa olika frågor, lyssna och svara i ömsesidiga samtal. 

Barnen kunde samtala på sitt modersmål med flerspråkiga pedagoger och de 

flerspråkiga barn som behärskade svenska kunde samtala på svenska för att vara 

delaktiga i en gemensam aktivitet. För att alla barn ska få möjlighet att vara med i 

samtalet är det lämpligt att dela barngruppen i mindre grupper (Skolverket, 2013a). 

Särskilt för de flerspråkiga barnen som på förskolan Silverpilen delas in i grupper efter 

deras språkliga behov. En intressant iakttagelse gjordes dock då samma barngrupp med 

pedagoger fick byta samlingsrum. I det mindre läsrummet där barnen satt i en mjuk 

soffa var koncentrationen hög samtidigt som de i det större rummet, ateljén, blev 

okoncentrerade då samlingen dessutom stördes av andra vuxna vilket även störde 

koncentrationen hos pedagogen. Resultatet visar att både miljön och att få vara ostörd 

under samlingen är viktiga förutsättningar för en lyckad samling. Under den fria leken 

eller vid måltider har pedagogen möjlighet att samtala med enskilda barn, som i 

exemplet med barnet som byggde med timglasen eller i dialogen med barnet som ville 

skala ett ägg. 

 

Intervjuerna och observationerna visade att pedagogerna stöttar barns språkutveckling 

genom barns olika skapande. När barnen ritat händer det ofta att pedagogerna ber 

barnen berätta om sin teckning. Barnens beskrivningar antecknas och sätts upp bredvid 

barnens teckningar på väggen. Pedagogerna ställer öppna frågor och barnen svarar i 

enlighet med deras fantasi och uttryck.  

 

Tecken kan vara ett stöd för barn som inte kan mycket svenska enligt en pedagog i 

intervjuerna. I rapporten från Skolinspektion (2006) lyftes en förskola fram som ett 

exempel hur man arbetar framgångsrikt med flerspråkiga barns språkutveckling, där 

man använder tecken som stöd. Tecken som stöd ger även de yngsta barnen möjlighet 

att kommunicera enligt rapporten. I Skans (2011) studie växlade de flerspråkiga 

pedagogerna mellan barnens modersmål och svenska vilket skapar en flerspråkig miljö 

där barnen kan känna tillhörighet och delaktighet menar han. Detta arbetssätt användes 

också på de förskolor som vi observerade i de fall då det fanns en pedagog som 

behärskade barnens modersmål. 
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5.3 Didaktiska slutsatser  
 
I studien har framkommit att barns språkutveckling är beroende av den miljö där de 

befinner sig. Förskolans verksamhet och pedagogers strategier påverkar barns 

språkutveckling. Lämpliga material, en bra organisation av pedagogernas arbetssätt och 

barns delaktighet i alla aktiviteter är viktiga faktorer för ett kvalitetsarbete och för att 

främja språkutveckling av flerspråkiga barn. Att dela barnen i små grupper, att samtala 

med barnen i alla situationer lyftes fram i vår studie som effektiva metoder att använda i 

språkutvecklande arbete på förskolan.  

 

Lärplattan och den Interaktiva tavlan visade sig i studien vara kompletterade verktyg till 

den pedagogiska verksamheten i olika aktiviteter. De är viktiga verktyg att använda på 

förskolan på grund av den ständiga förändringen i teknologin, för att barnen ska få ta del 

utav den och för att teknologin bidrar till att höja kvaliteten och tillföra ytterligare 

dimensioner i lärandet. Studien visade att Lärplattan och den Interaktiva tavlan kan 

användas i samlingar med olika innehåll som matematik, begreppsbildning, sång och 

musik samt rörelse. En av de intervjuade pedagogerna önskade fortbildning för att få 

lära sig ännu mer hur dessa resurser kan användas i det pedagogiska arbetet. Det kan 

ändå betonas att de teknologiska resurserna är komplement till övriga arbetssätt, de 

ersätter inte de traditionella metoderna och materialen menar vi. Samverkan är en viktig 

utgångspunkt i vår studie. För att barnen ska kunna behärska sitt modersmål och 

svenska språket bör modersmålslärare och pedagoger samarbeta på olika sätt. Ett 

exempel i vår studie är att läsa samma sagor på olika språk. Det hjälper barnen till en 

bättre förståelse av berättelsens innehåll och de kan lättare återberätta den. Ett sådant 

arbetssätt gynnar de flerspråkiga barnen. Ett interkulturellt arbetssätt betonas i vår studie 

som ett verktyg där personal, barn och föräldrar blir medvetna om den värdegrund som 

verksamheten i förskolan ska utgå ifrån. Nämligen att alla har lika värde, att barnen 

utvecklar sin identitet och känner trygghet i den (Skolverket, 2010). Detta mål realiseras 

genom att lyfta fram den mångkulturalitet som finns i förskolan. Sverige är ett 

mångkulturellt samhälle och det behöver lyftas fram i förskolan. En viktig 

grundläggande del i vår studie lyfter fram den roll pedagogerna har som dialogpartner 

för de flerspråkiga barnen i att stötta deras språkutveckling genom att vara lyhörda för 

deras intressen och behov. Vi har i denna studie tittat på många olika områden i 

förskolan och gett en helhetsbild av den pedagogiska verksamheten för de flerspråkiga 

barnen. För att de flerspråkiga barnen ska komma ikapp sina jämnåriga kamrater med 

svensk bakgrund, behöver verksamheten genomsyras av språkarbetet. Vi anser att den 

helhetsbild som vi redogjort för i denna studie ger ett kunskapstillskott till blivande och 

verksamma pedagoger. 

 

5.4 Förslag för vidare forskning       
 

Flera pedagoger i vår studie önskade samverkan med modersmålslärare då de såg ett 

behov av detta och de är medvetna modersmålets betydelse för barnen. För vidare 

forskning skulle det vara intressant att undersöka hur samverkan mellan pedagoger och 

föräldrar kan påverka flerspråkiga barns språkutveckling. Forskningen kan fokusera på 

vad föräldrar kan göra hemma med sina barn och på vilka sätt de kan medverka på 

förskolan för att främja sitt barns språkutveckling. Det kan studeras vilka möjligheter 

och svårigheter som kan uppstå i samarbetet med föräldrar eller vårdnadshavare. På 

vilka sätt kan samverkan ske enligt läroplanen? Hur kan föräldrar eller vårdnadshavare 
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med annat modersmål utöva inflytande på verksamheten och vara delaktiga i 

planeringen och utvärderingen som de har rätt till enligt läroplanen Lpfö 98?           

 

 



 

39 

 

Referenslista 
  

Abrahamsson, N. (2009). Andraspråksinlärning. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

 

Arnqvist, A. (1993). Barns språkutveckling. Lund: Studentlitteratur. 

 

Arvidsson, L. (2012). Ipad som pedagogiskt verktyg i förskolan, En studie om 

pedagoger och förskolebarns syn på Ipad i verksamheten.( Examensarbete, Karlstads 

Universitet, Fakulteten för teknik och naturvetenskap).  
 

Axelsson, M. (2005). Litteracitetsutveckling i Stockholms flerspråkiga förskolor. I M. 

Axelsson, C. Rosander, & M. Sellgren (Red.), Stärkta trådar: flerspråkiga barn och 

elever utvecklar språk, litteracitet och kunskap: en sammanfattning: utvärdering av 

Stockholms stadsstorstadssatsning – målområde språkutveckling och skolresultat (s.13-

25). Spånga: Rinkeby. 

 

Björklund, C. (2013). Vad räknas i förskolan: matematik 3-5 år. (1. uppl.) Lund: 

Studentlitteratur.  

 

Benckert, S., Håland, P. & Wallin, K. (2008). Flerspråkighet i förskolan: ett referens 

och metodmaterial. Stockholm: Myndigheten för skolutveckling. 

 

Bjørndal, C.R.P. (2005). Det värderande ögat: observation, utvärdering och utveckling 

i undervisning och handledning. (1. uppl.) Stockholm: Liber.  

 

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

 

Broström, S. (2009). Reading för literature and reflektion by means of aesthetical 

activities. Nordic Early Childhood Education Research, 2,( 2), 69-89.  

 

Calderon, L. (2006). Komma till tals: flerspråkiga barn i förskolan. Stockholm: 

Myndigheten för skolutveckling.  

 

Claesdotter, A. (2009). Sagorna stärker språket. Förskolan. (2009:4, s.22-26). 

 

Ehrlin, A. (2012). Att lära av och med varandra: en etnografisk studie av musik i 

förskolan i en flerspråkig miljö. (Licentiatavhandling, Örebro universitet). Hämtade den 

14 november 2014. från http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:oru:diva25833 

 

Ellneby, Y. (2008). Pedagoger mitt i mångfalden: att möta barn från andra kulturer i 

förskolan. Stockholm: Sveriges utbildningsradio.  

 

Hammarberg, B. (2004). Teoretiska ramar för andraspråksforskning. I K. Hyltenstam, & 

I. Lindberg (red.). Svenska som andraspråk: i forskning, undervisning och samhälle 

(25-78). Lund: Studentlitteratur.  

 

Johansson, E. (2011). Möten för lärande: pedagogisk verksamhet för de yngsta barnen i 

förskolan. (2., rev. uppl.) Stockholm: Skolverket. 

 



 

40 

 

Knutsdotter Olofsson, B. (2009). Vad lär barn när de leker? I M. Jensen & Å. Harvard 

(Red). Leka för att lära: utveckling, kognition och kultur.(1. uppl.) (s.75-92) Lund: 

Studentlitteratur. 

 

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

språk. (1. uppl.) Stockholm: Liber.  

 

Kåreland, L (2009). Sagan och berättelse som meningsskapare. I K. Jönsson (red.). 

Bygga broar och öppna dörrar: att läsa, skriva och samtala om texter i förskola och 

skola.(s. 61-87) (1. uppl.) Stockholm: Liber. 

 

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

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

 

Paquette, K.R., Rieg,  S. A. (2008). Using Music to Support The Literacy Development 

of Young English language learners. Early Childhood Education Journal 36 (3)  s. 227-

232 . 

 

Pramling Samuelsson, I. (2004). Hur berättar barn om sin erfarenheter I 

LekaSpråkaLära: lärande lek om språk i förskola och bibliotek. Stockholm: 

Myndigheten för skolutveckling. 

 

Pramling Samuelsson, I. & Sheridan, S. (2006). Lärandets grogrund: perspektiv och 

förhållningssätt i förskolans läroplan. (2. uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

 

Regeringskansliet (2008). Mänskliga rättigheter: barnets rättigheter: en lättläst skrift 

om barnets rättigheter. Stockholm: Utrikesdepartementet.  

 

Skans, A. (2011). En flerspråkig förskolas didaktik i praktiken.( Licentiatavhandling, 

Malmö: Malmö högskola). 

 

Skolinspektionen (2010). Språk- och kunskapsutveckling för barn och elever med annat 

modersmål än svenska. Rapport 2010:16. Hämtad 2014-10-14. Stockholm: 

Skolinspektionen. 

 

Skolverket (2003). Flera språk - fler möjligheter: utveckling av modersmålsstödet och 

modersmålsundervisningen. Rapport nr 228. Stockholm: Fritzes. 

 

Skolverket (2005). Kvalitet i förskolan: allmänna råd och kommentarer. Stockholm: 

Fritzes. 

 

Skolverket (2010). Läroplan för förskolan Lpfö 98. Reviderad 2010. Stockholm: 

Fritzes. 

 

Skolverket (2013a). Allmänna råd med kommentarer för förskolan. Stockholm: Fritzes. 

 

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

 

Smidt, S. (2010). Vygotskij och de små och yngre barnens lärande. (1. uppl.) Lund: 

Studentlitteratur.  

 



 

41 

 

Statistiska centralbyrån (2013). Vart femte barn har utländsk bakgrund. 2013-01-24 

Från http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Vart-femte-barn-har-utlandsk-

bakgrund/ 

 

Strandberg, L. (2006). Vygotskij i praktiken: bland plugghästar och fusklappar. 

Stockholm: Norstedts akademiska förlag.  

 

Stukát, S. (2011). Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap. (2. uppl.) Lund: 

Studentlitteratur.  

 

Svensson, A. (2005). Språkglädje: språklekar i förskola och skola. (2., [rev.] uppl.) 

Lund: Studentlitteratur. 

 

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

Lund: Studentlitteratur.  
 

Taube, K. (2007). Barns tidiga läsning. Stockholm: Norstedts akademiska förlag. 

 

Vesterlund, M. (2003). Musikspråka i förskolan: med musik, rytmik och rörelse. (1. 

uppl.) Stockholm: Runa. 

 

Vetenskapsrådet (2011). Forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet: Från 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 

 

Wedin, Å. (2011). Språkande i förskolan och grundskolans tidigare år. (1. uppl.) Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Westerlund, M. (2009). Barn i början: språkutveckling i förskoleåldern. (1. utg.) 

Stockholm: Natur & kultur.  

 

 

 

 

 

  



 

42 

 

 

Bilagor 
 

Bilaga 1 
Övergripande syfte i vår studie är att undersöka hur pedagogerna arbetar med 

flerspråkiga barns språkutveckling i svenska.  

Hur resonerar pedagogerna om sitt språkutvecklande arbete med flerspråkiga 

barn?   

Intervju frågor: 

1. Vilken utbildning har du?  

  

2. Hur länge har du arbetat som förskollärare/barnskötare?  

  

  

3. Hur arbetar ni med språkutveckling för flerspråkiga barn?  

  

4. Vilka aktiviteter använder ni för att utveckla barns språk?  

  

5. Vilket material använder ni i språkutvecklingssyfte med barnen: i grupp, 

använder ni specialmaterial med enskilda barn? Hur använder ni materialet? I 

vilket syfte?   

  

  

6. Har ni modersmålslärare? Finns det något samarbete mellan modersmålslärare 

och er pedagoger? Om det finns, på vilket sätt?   

  

7. Vilka brister eller svårigheter finns i arbetet med språkutvecklingen i svenska 

för flerspråkiga barn?   

  

  

8. Har ni samma planering för flerspråkiga och svenska barn?   

  

  

9. Hur används IKT (dator, Ipad, kamera, interaktiv skrivtavla s.k. smartboard) för  

språkutvecklingen?    
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Bilaga 2 
 
Observationsschema    

Datum……………………………………………. 

Klockslag:…………………………………………………. 

Aktivitet………………………………………... 

Barngrupp (hur många barn)…………………….    

Hur många pedagoger…………………… 

 

Lokal Artefakter Vad säger 
pedagogerna 

Vad gör 
pedagogerna 

Vad säger 
barnen 

Vad gör 
barnen 
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Bilaga 3  

3a) Språkstation: På väggen olika ord 

och symboler. 

 

 

 

 

 

3b) Matematikstation och 

naturvetenskap- och teknikstation. 
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3c) I hallen finns olika flaggor. 
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Bilaga 4 
 

Lyssna till och berätta sagan om Rödluvan. 
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Bilaga 5 
5a) Var är Babbas saker? 

 

 

 
 

5b) I Bobbos väska. 

 
 



 

48 

 

Bilaga 6 
 

6a) Samlingsmaterial: trumma, tyger, ”Födelsedagsboken”, docka, ramsa om kungen. 

 
 

6b) ”Födelsedagsboken”. 
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Bilaga 7 
 

 

Kort för sånger och ramsor. 

 

 

 

.   
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Bilaga 8 

 

   
8a) Ett torn av timglas. 

 

 
 8b) En pojke delar sitt ägg. 
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Bilaga 9 
 

 

 
9a) Barnen övar på lägesord.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9b) Barnen får öva på begreppen och lyfta dunkarna.   
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Bilaga 10 
 

 

 
10a) Hur många köttbullar?  

 

 
 

10b) Barnen tar del av matematiska begrepp genom lärplattan.  
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Bilaga 11 
 

Groda spottar ut olika djur. 
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