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Sammanfattning 
 
Med tanke på att dagens Sverige har blivit ett allt mer mångkulturellt samhälle har 

behoven av kommunikation och samförstånd mellan människor ökat. Förskolan som 

den flerkulturella möteplats har ett viktigt uppdrag i form av främja språkutvecklingen 

hos alla barn både när det gäller det svenska språket och barnens andra modersmål. 

 

Syftet med detta examensarbete var att undersöka pedagogernas arbetssätt med 

flerspråkiga barn på förskolan. Undersökningen gjordes utifrån två frågeställningar som 

berör frågor om hur pedagoger arbetar för att främja språkutveckling och vilket 

förhållningssätt pedagogerna har till barnens användning av sina modersmål i relation 

till utvecklingen av det svenska språket. 

 

Den teoretiska utgångspunkten i arbetet är det sociokulturella perspektivet på 

språkutvecklingen. 

 

En intervju och videoobservation har genomförts på en förskola i en stor kommun i 

östra Sverige. Andel barn med annat modersmål än svenska på förskolan var 95 %. 

 

Resultatet visar att det finns många aspekter som påverkar barns språkutveckling. 

Interaktion mellan pedagoger och barn och barn emellan och även samverkan med 

hemmet är betydelsefulla för språkutvecklingen.  För att stödja barnens språkutveckling 

behövs det inte arbetas utifrån speciella aktiviteter utan i stället arbeta medvetet med 

språket under de dagliga aktiviteter som sker i förskolan. Aktiviteterna som exempelvis 

lek, måltid, påklädning och temaarbete kan användas för att främja det svenska språkets 

utveckling genom att benämna allt som sker, tala ett rikt språk och även skapa 

kunskaper för olika uttryck på barnens modersmål. Pedagogernas roll och engagemang i 

barnens lärande är betydande för varje barns språkutveckling. 
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1. Inledning 
 

Detta examensarbete undersöker en förskolas och pedagogers arbetssätt med barn som 

har ett annat modersmål än svenska. Jag är nyfiken på hur utveckling av det svenska 

språket hos barn i en mångkulturell förskola stimuleras.  

 

Enligt Lunneblad (2013) har Sverige alltid varit ett mångkulturellt samhälle. Författaren 

betonar skillnader i uppfattningen av begreppet mångkulturell förr i tiden och nu, och 

han menar att nu för tiden associeras begreppet mer med etniska, kulturella och religiösa 

olikheter. Förr i tiden förknippades begreppet mångkulturell mer utifrån ekonomiska 

och sociala förutsättningarna man hade, alltså utifrån vilken ekonomisk status man hade 

i samhället och vilken utbildning man hade. 

 

Med en mångkulturell förskola menas en förskola där människor med olika etniska och 

kulturella bakgrunder möts. I Läroplan för förskolan (Skolverket, 1998/2010) kan vi 

läsa om vilka uppdrag förskolan bör fullfölja för att tillhandahålla en bra 

språkutveckling för varje individ. 

 

”Barn med utländsk bakgrund som utvecklar sitt modersmål får bättre möjligheter att 

lära sig svenska och även utveckla kunskaper inom andra områden”. (Lpfö, 1998/2010, 

s.7). 

 

Enligt läroplanen för förskolan skall alla som arbetar i verksamheten medverka till så att 

barnet få möjligheter att utveckla både sitt/sina modersmål och det svenska språket, 

därför är jag intresserad att med mina observationer komma lite närmare och 

åskådliggöra förskollärarens språkutvecklande arbetssätt. 

 

Jag själv växte upp i enspråkig miljö och kom till Sverige i vuxen ålder. Jag kan leva 

mig in i flerspråkiga barns situation som inte har lärt sig det svenska språket än och som 

bara kanske ”kastas in” i en främmande omgivning där de inte kan kommunicera eller 

göra sig förstådda. Efter mina egna erfarenheter vet jag hur viktigt det är att möta 

människor som hjälper en att lära sig och bli bemött med respekt för sina tidigare 

kunskaper och erfarenheter.  
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2. Litteraturgenomgång 
 

Efter att jag valde ett ämne som verkade intressant att få mer kunskap om gjorde jag en 

litteraturgenomgång. Språket är ett brett ämne och det finns mycket forskning om det, 

exempelvis om hur språket utvecklas hos barn, om flerspråkiga barns språkutveckling, 

om barnens språksvårigheter både i tal och skrift samt om hur miljön och olika 

aktiviteter kan påverka barnens språkutveckling. Jag valde den forskning som jag ansåg 

som relevant till min undersökning och den omfattar bland annat forskning om hur 

barnen utvecklar ett språk utifrån ett sociokulturellt perspektiv och om hur barnen 

utvecklar flera språk parallellt. Jag använde mig av en del av litteraturen (och dess 

referenslistor) som jag har haft under utbildningen och som jag anser kan vara relevant 

för mitt examensarbete, jag sökte avhandlingar och publikationer i högskolans databaser 

t.ex.; LIBRIS och DIVA och även fick ledtråd av min handledare om annan litteratur 

som kunde vara användbar för mitt arbete. 

 

I detta avsnitt kommer jag med hjälp av litteraturen och forskning beskriva olika delar 

som har inflytande på barnspråkutveckling och vad det innebär att lära sig ett språk. 

Sedan kommer jag belysa Vygotskijs sociokulturella perspektiv på barns 

språkutveckling. Därefter följer vilken betydelse språket kan ha och hur språkutveckling 

sker hos barn. Vidare tas flerspråkighet upp och om hur barn blir flerspråkiga. I ett 

avsnitt presenteras modersmålets betydelse för barnets andraspråksinlärning.  Slutligen 

belyses förhållandet identitet och språkutveckling. 

 

2.1  Att lära sig ett språk 
 

Enligt Ladberg (2003) består språket av en rad faktorer: artikulation, grammatik, 

automatiserat språk, vokabulär och därtill även pragmatik. 

Ladberg delar in artikulation i två delar; prosodin(språkmelodin) och varje enstaka 

språkljud. Det första ljud barnet möter är språkmelodi. Under sitt första levnadsår lär sig 

barnet språkets rytm, tonfall och att artikulera. Författaren skriver att barnet lär sig 

snabbt urskilja att tonen förändras i det som sägs. För att åstadkomma språkljud arbetar 

barnet intensivt under hela sitt första levnadsår. Vissa ljud är svårare än de andra att 

behärska, och därför behöver barnet mera tid att öva på dessa ljud. Många av 3-4 

åringar bemästrar väl sitt/sina första språk, och de flesta barn gör det innan de börjar 

skolan skriver Ladberg vidare. 

  

Grammatikutveckling medför en process där enstaka ord komponerar orden till 

meningar. Människans hjärna söker efter mönster i det den hör eller ser, och därför 

kopplar barnet snabbt det barnet hör till sitt uttal. Ladberg (2003) menar att grammatisk 

inlärning hos barn sker naturligt. Barnet lär sig alltså av upprepningar av det barnet hör 

och av det tal barnet har kring sig. 

  

Om ett automatiserat språk kan vi tala när förståelse av det som sägs och talet går snabbt 

utan ansträngningar. Ladberg (2003) menar att förståelse och talet är i själva verket två 

olika styrkor, vilka inte alls behöver utvecklas i samma takt. Hon menar att förståelse 

automatiseras i regel innan talet. När barnet talar snabbt och utan svårigheter kan vi 

säga att barnet behärskar ett automatiserat tal och detta utvecklas, när man talar mycket 

med barnet. När barnet omedelbart förstår vad någon annan säger, kan vi prata om 

automatiserad förståelse, och denna utvecklas framför allt av att barnet lyssnar på när 

någon annan talar. 
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Vokabulär handlar om ord som ett barn kan säga, men även ord barnet förstår, när det 

hör någon annan säga dem, menar Ladberg(2003) och skriver vidare om att utveckling 

av människors ordförråd är en ständigt pågående process. Vi utvecklar vårt ordförråd 

under hela våra liv, vi samlar på orden, lägger dem i minnet i hjärnan som aktiveras, när 

något ord hörs- och då kopplas ordet ihop med något och man förstår ordets betydelse. 

Ett barn bygger upp sin vokabulär av de erfarenheter barnet gör, det barnet ser och hör. 

Genom att barnets värld vidgas, ökar barnets ordförråd parallellt. 

 

Pragmatisk kompetens berör kommunikativa förmågor, där ovan nämnda språkfaktorer 

fungerar i verkligheten. Pragmatik handlar om kommunikationen i ett sammanhang i det 

vi uttrycker och förmedlas både verbalt och ickeverbalt. Ladberg (2003)menar att man 

bemästrar pragmatisk kompetens, när ord och kroppsspråk överensstämmer med 

varandra. Pragmatiska kompetenser utvecklas i samspel menar författaren, och därför 

spelar förskolepersonal och föräldrar en viktig roll i denna utveckling. 

 

Säljö (2000) skriver om språkets utpekande funktion som hjälper oss att kategorisera 

ord, uttrycka dem och förstå deras betydelse i vår miljö som exempelvis katt, hus och 

vatten. Författaren hävdar att det som syns i verkligheten kan man uttrycka på flera sätt, 

till exempel peka med fingret eller uttala. Tack vare språket som utpekande funktion 

kan vi beskriva olika föremåls egenskaper eller olika händelser. Säljö hävdar att språket 

är ett fenomen som möjliggör kommunikation mellan människor utan att de behöver se 

varandra. Med talet kan man relatera till abstrakta saker, exempelvis kan man samtala 

om det som hände igår eller om det som kommer hända imorgon.  

 

2.2  Sociokulturellt perspektiv 

 

Lev Vygotskij (1896- 1934) anses vara fader till det sociokulturella perspektivet. Han 

menar att det som påverkar människans språkutveckling har samband med den sociala, 

kulturella och historiska miljön människan befinner sig i (Vygotskij, 1999). Författaren 

menar att barn är sociala från födseln och språk är ett socialt underverk som utvecklas 

för att barnet kan kommunicera med omvärlden. Enligt Vygotskij är språket socialt från 

början men med barnets utveckling övergår till ett mer egocentriskt språk. Vygotskij å 

sin sida betraktar egocentriskt språk som att barnets utveckling först och främst sker av 

det sociala samspel och uttrycks när barnet kommunicerar med andra och sedan 

utvecklas barnets förmåga att tänka (a.a.) och skiljer sig därmed litet ifrån Piagets 

synsätt om att barnets språk är egocentriskt från början och övergår till det sociala med 

barnets utveckling (Säljö, 2000). 

 

Säljö (2000) delar Vygotskijs mening om teorin om att barnet föds med sociala behov. 

Ett behov av att kommunicera med sin omgivning. Författaren menar att barnet 

utvecklar olika kommunikativa metoder för att samspela med omgivningen och att 

språket används som redskap i dialogen. Vidare skriver Säljö att genom språket lär sig 

barnet att skapa gemenskap, aktivt delta och ha inverkan på sin omgivning. Författaren 

skriver om språket som ett redskap för att uttrycka vårt sätt att vara och tänka, uppfatta 

och kommunicera på med omvärlden. Människor kan inte undvika att lära sig, skriver 

författaren och med det menar han att lärande kan ske både medvetet och omedvetet, 

men sker alltid. Kommunikation har en dominerande betydelse på lärande i ett 

sociokulturellt perspektiv och våra erfarenheter, det vi ser, hör och gör hjälper oss att 

bilda en uppfattning om världen. Så här uttrycker sig Säljö om detta: ”Det är genom 



 

8 

 

kommunikation som sociokulturella resurser skapas, men det är också genom 

kommunikation som de förs vidare. ” (Säljö, 2000, s. 22). Författaren menar att genom 

interaktion mellan människor kan kommunikation ske och ett utbyte av tankar och 

erfarenheter förmedlas vidare och hjälper oss att bättre förstå omvärlden. 

 

Kultti (2012) skriver om ett av Vygotskijs centrala tänkesätt den om den proximala 

utvecklingszonen (ZPD) som berör förhållande ”mellan individ och social kontext i 

lärande och utveckling” (a.a., s.29). Författaren skriver att enligt ZPD kan barnets 

lärande och utveckling delas upp i två olika nivåer. Första nivån är där barnet befinner 

sig nu och hänvisar till allt barnet har lärt sig och kan använda kunskaper självständigt. 

Andra nivån den proximala utvecklingszonen hänvisar till det barnet kan lära sig i 

samspel med andra. ”Kommunikation är interaktion där människor samordnar fysiska 

och verbala handlingar. Handlingar vad individer gör och säger, innefattar språkliga 

uttryck och fysiskt agerande som syftar till att åstadkomma något.” (Kultti, 2012, s.35). 

Författaren framför att kommunikation handlar om hur vi uttrycker oss. Talet är det 

verbala sättet att kommunicera, men våra gester och kroppsspråk alltså den ickeverbala 

kommunikationen, allt detta tillsammans skapar en helhet i kommunikationen. 

 

 

2.3  Språkets betydelse 

 

”Språk är liv. Språk är bron mellan människor. Vi människor behöver språk för att möta 

varandra, för att förstå och bli förstådda. Kan jag uttrycka mig så kan jag nå fram till 

andra människor. Fråntas jag den möjligheten så blir jag ensam. Fasansfullt ensam.” 
(Ladberg, 2003, s.7). Med detta citat belyses språkets betydelse för varje individ. Att 

lära sig ett eller flera språk uppkommer av kommunikativa behov, betonar författaren. 

  

Ett språk som nämnts tidigare utvecklas i interaktion mellan människor. För att ett barn 

ska kunna lära sig ett språk krävs det ett vuxet sällskap. En vuxen som hjälper barnet att 

”/…/sätta ord på det som sker/…/” (Ellneby, 2007, s.141). Genom tiotals upprepningar 

av det som sägs, och görs lär sig barnet språket mycket snabbare än om lärandet skulle 

ske utan en vuxens närvaro menar författaren. 

 

 Ladberg (2003) menar dock att för att lära sig ett språk räcker inte det med bara 

lyssnande på hur ett språk uttalas. Hon anser att språk som ett barn lär sig måste vara 

viktigt för barnet. Det känslomässiga språket som barnet kan kommunicera med sin 

närmaste omgivning utvecklas naturligt. Författaren hävdar att alla barn kan lära sig 

flera språk, dock kan sällan alla språk utvecklas i samma grad. Beroende på hur mycket 

språken används och i vilka sammanhang kan behärskningen av språken se olika ut.  

 

Säljö (2000) framhåller behov av kommunikation för att utbyta erfarenheter, kunskaper 

och tankar mellan människor. Med språket kan man uttrycka det man ser utan att 

behöva visa det med sitt finger. Språket kan beskriva både det som sker, det som syns 

och mer abstrakta fenomen som känslor till exempel (a.a.). 

 

Även i läroplanen för förskolan (2010) står det att ”förskolan ska sträva efter att varje 

barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med 

ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra 

samt att varje barn utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna 

uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv.” (Lpfö 1998/2010, s.10). 
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Enligt Björklund (2008) spelar även kroppsspråket en betydelsefull roll för barnets 

kommunikation. Barnet som inte än har utvecklat det talade språket använder kroppen 

som kommunikativt redskap med sin omgivning. 

 

2.4  Språkutveckling 

 

Kultti (2012) beskriver språkutveckling utifrån Vygotskijs teori om hur tänkande och 

språk utvecklas. Hon skriver om att barnet bemästrar först ordets yttre betydelse och 

menar att barnet kan använda ordet i en allmän betydelse och därför kan till exempel 

orden djur och katt ersätta varandra. Barnets förståelse av vad ordet betyder utvecklas i 

samspel med andra. Genom språkutveckling utvecklar barnet en sammanhängande 

helhet och stegvis kommer ordet djur omfatta ordet katt, alltså barnets förståelse att en 

katt är ett djur kommer att skapas. En central betydelse i utvecklingen spelar yttre och 

inre tal. Det yttre talet adresserar barnet till sig själv, men även till omgivningen. Det 

inre talet spelar huvudroll i utvecklingen av tänkandet och språket. Barnet börjar uttala 

enstaka ord för att sedan sammanställa orden i meningar. I barnets tidiga talutveckling 

kan ett ord betyda en hel mening. När barnet till exempel säger vatten kan det betyda att 

barnet vill dricka, bada, ser vatten eller kanske vill leka med vatten. Barnet förstår 

ordets innebörd och använder det med medvetenhet (a.a.).  

 

Ladberg (2003) beskriver det med följande citat: ”Det första steget till att erövra språk 

som tankeverktyg är att känna igen. Det vi känner igen kan vi få ord för /…/. Ordet 

knyts till det bekanta och på så sätt på så vis tar barnet första stegen till begreppen i ett 

språk”. (a.a., 2003, s., 92). Med detta går det att tolka författaren att genom att barnet 

har upplevt en viss händelse ett antal gånger kan barnet associera ett visst ord med 

denna nu bekanta händelse och skapa förståelse för ordets innebörd och senare tillämpa 

detta i sitt rätta sammanhang. Exempelvis ordet vatten, där barnet hörde ordet ett antal 

gånger i samband med olika situationer (bada, tvätta, dricka) och när barnet t.ex. badar 

kopplar barnet ordet med händelsen, och kan på så sätt skapa mening. 

 

Vidare skriver Ladberg (2003) om den språkliga basen som ett barn behärskar innan 

skolåldern. Den omfattar uttal, grammatik och automatiserat språk. Parallellt utvecklar 

barnet sin vokabulär och pragmatiska kompetens. Den språkliga basen avgör barnets 

senare språkutveckling. Om barnet får en väl utvecklad bas kommer talet fungera 

smidigt och barnets språk utvecklas. Hur detta kommer att utvecklas beror mycket på 

vilka erfarenheter barnet gör. 

 

Ladberg framhåller att genom att man lär sig flera språk samtidigt utvecklas ett 

ordförråd i varje språk, till exempel; ett språk hemma, ett annat på förskolan. 

Ordförråden kan skiljas sig åt så att de inbegriper hemmets, familjens område och ett 

annat på förskolans område. Alltså barnet lär sig vissa ord på ett språk, och vissa på ett 

annat språk beroende på hur språket brukas (a.a.). 

 

Att upprepa det man säger är viktigt för språkutveckling. Barnet lär sig språket genom 

att lyssna, minnas och härma. Enligt Ladberg (2003) har barn lättare än vuxna att lära 

sig ett språk för att barnen analyserar inte ordens betydelse utan lär de sig mer utantill. 

Vuxna tänker mer, söker logik och jämför med det de redan kan. Små barn tänker inte 

så mycket på innebörden av det som sägs, de fokuserar mer på att lyssna och minnas. 

Därför har små barn någorlunda lätt att lära sig ett språk. Genom aktivt lyssnande lär sig 
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barnet de grammatiska strukturer, både de skrivna och oskrivna. Ett exempel i svenska 

språket är en eller ett, det finns inga regler för användningen, det måste barnet lära sig 

ord för ord genom att lyssna. Små barn har en stor förmåga att lära sig sånger, ramsor 

utan att förstå dessa innebörder. Barnen kan lära sig hela meningar i ett nytt språk utom 

att behöva förstå vad varje ord betyder. Förmågan att lära sig utantill är en förutsättning 

i utvecklingen av den språkliga basen. Denna förmåga förändras med åldern och ju äldre 

man blir desto mindre lär man sig utantill. Det man vet och har erfarit används i lärande 

processen i stället. Förståelse av det som sägs spelar en viktig roll. 

 

Bjar och Liberg (2003, 2010) anser att omgivningen har stor betydelse för barnets 

språkutveckling. Det lilla barnet lär sig språket genom samspel med andra människor. 

Det är viktigt att barnets sociala och känslomässiga behov blir tillfredsställda under 

barnets första levnadsår.  

 

Björklund (2008) skriver om den tidiga kommunikationen mellan barn och barnets 

omvärld och att spädbarn kan kommunicera med andra genom gester och ljud. Stegvis 

kommer ljudet utvecklas till enstaka ord. Barnets första ord kommer, enligt Ladberg 

(2003), när barnet är ungefär ett år gammal. Dock är barnets förståelse av ordens 

betydelse mycket större, än barnet själv kan uttala.  

 

I Skolverkets Allmänna råd och kommentarer för kvalitet i förskolan (2013) står det att 

när ett barn kan uttala till exempel tio olika ord förstår redan barnet över hundra ord. 

Under sitt andra levnadsår börjar barnet vanligtvist prata i meningar. Först två- och 

därefter tre ords meningar. Under sitt tredje levnadsår kan barnet uttala de flesta ljud. 

Mellan fyra och sex år arbetar barnet med att behärska grammatiken och korrekt tal. Om 

barnet lär sig ett eller flera språk har ingen större påverkan på varandra. Barnet kan 

behärska flera språk samtidigt, dock måste språken vara aktiva och viktiga för barnet. I 

början av lärandet kan barnet blanda sina språk men så småningom lär sig barnet att 

separera, skilja åt dem och använda språken i passande situation. Arvsfaktorer kan 

påverka barnets utveckling av olika förmågor, exempelvis när barnet börjar prata, med 

vilka ansträngningar eller lätthet lär sig barnet språket (Skolverket, 2013).  

 

Även miljön som barnen befinner sig i är betydelsefull för barnens utveckling och 

lärande hävdar Sheridan och Pramling Samuelsson (2006). Författarna menar att 

beroende på förskolans medvetna val av att anordna mer eller mindre stimulerat 

material i verksamheten ges barnen olika förutsättningar i lärandet. 

 

 

2.5  Flerspråkighet 

 

Skutnabb- Kangas (1981) preciserar flerspråkighet med följande citat: ”Tvåspråkig är 

den som har en möjlighet att fungera på två (eller flera) språk, antingen i enspråkiga 

eller tvåspråkiga samfund i enlighet med de sociokulturella krav på en individs 

kommunikativa och kognitiva kompetens som dessa samfund och individen själv 

ställer.” (Skutnubb- Kangas, 1981, s.93).  

 

I sin bok hänvisar Musk och Wedin (2010) till Skutnabb- Kangas (1981) definition av 

flerspråkighet. Det menas att flerspråkighet kännetecknas av fyra delar; ursprung, 

kompetens, funktion och attityder. Med flerspråkigt ursprung sägs det att man har lärt 

sig sina språk i sin närmaste miljö redan från födseln. Kompetensfaktorn rör 
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behärskning av språken, alltså hur bra man har utvecklat sina språk. Funktionsdelen 

handlar om hur man använder sina språk dagligen i överensstämmelse med sina egna 

behov och omvärldens villkor. Attityder rör delen om hur man själv uppfattar sig som 

flerspråkig å ena sidan och andra sidan att man uppfattas som flerspråkig av 

omgivningen (Skutnabb- Kangas, 1981). 

 

Utifrån ett kognitivt perspektiv kan två eller flerspråkig utveckling hos små barn 

beskrivas som simultan eller successiv (Håkansson, 2003). Med simultan flerspråkighet 

menas att språken utvecklas jämsides med varandra från barnets födelse, alltså har 

barnet flera modersmål. Med successiv flerspråkighet beskrivs utvecklingen av ett språk 

förutom modersmålet, efter tre års ålder som oftast sker utanför hemmet, exempelvis på 

förskolan. 

 

I sin avhandling anger Kultti (2012) att vara flerspråkig betyder att en människa 

bemästrar fler än ett språk. Hon inriktar sin forskning på barn och deras 

språkutveckling. Flerspråkiga barn använder sina språk i olika sociala sammanhang i 

olika miljöer. Vidare skriver författaren att i förskolan är det svenska språket som 

dominerar och att modersmålet släpps in i en viss mån, exempelvis i kommunikationen 

barn emellan, eller om barn och en vuxen talar samma språk. Kultti hävdar att det finns 

ett skäl att lära barnen ett majoritetsspråk i förskolan så att barnen utvecklas till 

självständiga individer, som kan kommunicera med omgivningen och påverka det som 

rör dem. Det svenska språkets dominans i förskolan kan förklaras även genom att i 

förskolan möts flera individer med olika språkliga bakgrunder och för att 

kommunikation ska kunna bli genomförbar eller möjlig krävs ett gemensamt språk. 

Dock kan det leda till att de flerspråkiga barnen får mindre förutsättningar att stimulera 

och utveckla alla sina språk. Kultti hävdar att det är viktigt att barnen lär sig svenska i 

förskolan, där pedagoger hjälper till att utveckla det svenska språket, samtidigt bör även 

modersmålets utveckling få utrymme för lärande. (a.a.). 

 

Flerspråkiga pedagoger kan utnyttja olika tillfällen att samtala med barn som har samma 

modersmål, läsa böcker eller lyssna på sånger och sagor på barnens modersmål.  

Barn som har ett annat modersmål än svenska har rättigheter att få modersmålstöd för 

att utveckla sitt/sina språk. Kommuner ansvarar för att göra det möjligt så att varje barns 

behov av stöd anordnas (Kultti, 2012; Skolverket, 2013). 

 

Även Musk och Wedin (2010) hävdar att det svenska språkets huvudroll och 

andraspråken som kommer i skymundan i förskolan och skolan kan bli avgörande för 

hur både svenska och andra språk utvecklas. Ett bra behärskat modersmål gynnar 

lärande av de nya språken framför författarna (Musk & Wedin, 2010). 

 

Hur vi ser på flerspråkighet beror på vilken miljö vi befinner oss i hävdar Ladberg 

(2003). Växer vi upp i en enspråkig miljö anser vi det som naturligt att kunna ett språk. 

Och tvärtom om vi växer upp i en mångspråkig miljö, blir det naturligt med många 

språk runt omkring oss. I svenska miljöer anses enspråkighet som det naturliga, 

samtidigt kan flerspråkighet uppfattas som problematiskt. Enligt författaren kan 

flerspråkighet i stället ses som en möjlighet och inte ett problem. Hon menar att hur bra 

ett barn behärskar ett språk beror inte på antalet språk barnet lär sig utan på andra 

faktorer. Exempelvis kan barnet ha mindre möjligheter att utveckla språket, eller så 

upplevs språket som mindre viktigt för barnet. Språket används inte tillräckligt mycket i 

barnens omgivning eller får inte användas. Att vara flerspråkig kan i vissa sammanhang 

anses som något positiv, när exempelvis ett barn talar både svenska och engelska, 
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medan ett annat barn som talar både svenska och turkiska anses det som mindre 

betydelsefullt och önskvärt, skriver författaren vidare. 

 

 

2.6  Modersmål och dess betydelse för andraspråkets utveckling 

 

Skutnabb- Kangas (1981) menar att betydelsen av ordet modersmål kan varieras. Med 

modersmålet avses det språket man väl behärskar, tänker och drömmer på. Oftast 

förknippas ordets betydelse med språket som modern samtalar med sitt barn på. 

Författaren skriver att begreppet modersmål kan associera till språket barnet använder 

mest eller identifierar sig med. 

 

För att hjälpa ett barn utveckla alla sina språk krävs det övertänkt arbete och kunskaper 

om barnets språkliga erfarenheter, skriver Ladberg (2003). Hon menar att barnet 

behöver vistas i mindre grupper (exempelvis på förskolan) för att språket och leken 

utvecklas och att undvika situationer där samtal eller lek ständigt avbröts. Människan 

har stora förutsättningar att lära sig nya språk, men detta sker inte automatiskt. För att 

lära sig ett nytt språk måste språket vara betydelsefullt för oss och barnet själv måste bli 

engagerat i lärandeprocessen.  

 

Ladberg (2003) hävdar att om barnet behärskar den språkliga basen i modersmålet, sker 

lärande av nya språken bättre. Hon skriver: ”Ju mer barnet kan utveckla sitt eller sina 

familjespråk, desto lättare blir det att ta till sig ett nytt… .” (Ladberg, 2003, s.127). 

Författaren hävdar att det inte är närvaron av flera språk som kan skapa språksvårigheter 

i utvecklingen, snarare kan frånvaro av något språk orsaka språkstörningar. Det sociala 

umgänget spelar en viktig roll i barnets språkutveckling. 

 

I sin avhandling skriver Kultti (2012) att styrda aktiviteter på förskolan kan hjälpa 

barnet utveckla kommunikativa redskap- språk. Sångstunder med gester och rörelser gör 

barnet mer delaktigt i aktiviteter där barnet kan uttrycka sig på olika sätt exempelvis 

genom sin kropp och sina känslor. Högläsning och berättande är viktigt för barnets 

språkutveckling eftersom små barn lär sig mycket utantill, först kommer uttal sedan 

förståelse av det barnet lärt sig, menar författaren. 

 

Författaren påvisar att samhället ständigt förändras och att förskolan bör vara medveten 

om det som förändras, för att detta påverkar barnens vistelse i verksamheten. Men de 

som arbetar i förskolan behöver samtidigt vara öppna för barnens olika upplevelser och 

intressen. Hon hävdar att förskolepersonal bör visa inlevelse för barnens flerspråkighet, 

genom att exempelvis skapa goda relationer med barnens vårdnadshavare som kan 

hjälpa barnen i utvecklingen av det svenska språket (a.a.).  

 

Även Ellneby (2007) belyser pedagogernas engagemang i barnets språkliga utveckling. 

Interaktion mellan pedagogen och barnet, där pedagogen blir en vägledare för det 

svenska språket. I interaktioner bör pedagogen tänka på sitt vokabulär, vara tydligt, 

använda ett rikt ordförråd och namnge allt som görs, hörs och sägs så att lärande kan 

utvecklas. Vidare skriver hon att i början av inlärning av det andra språket är det vanligt 

att barnet blandar språken, barnet växlar mellan språken fram till att det lär sig separera 

och använda språken i rätt sammanhang. Alltså växlandet mellan sina språk ingår i 

språkutvecklingen och med tiden kan barnet urskilja och lära sig använda språken för att 

göra sig förstådd i sin omgivning framför Ellneby (2007). 
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Benckert, Håland och Wallin (2008) skriver att numera talas mer än hundra olika 

modersmål på förskolor i Sverige. De hävdar att 15,5 % av förskolebarn använder flera 

än ett språk dagligen. Författarna menar att lärarnas förhållningsätt är viktigt för barnets 

utveckling av både modersmålet och det svenska språket. Författarna skriver att 

samverkan mellan förskolan och hemmet ger goda förutsättningar att stimulera båda 

språken. Vidare skriver författarna att ”modersmålet är avgörande för barnets identitets-, 

kunskap-, och språkutveckling.” (Benckert, Håland & Wallin, 2008, s.25). 

  

Att förskolan bör sträva efter att hjälpa barnen att utveckla både sitt modersmål och det 

svenska språket står det i svenska läroplanen för förskolan. 

”Barn med utländsk bakgrund som utvecklar sitt modersmål får bättre möjligheter att 

lära sig svenska och även utveckla kunskaper inom andra områden. Förskolan skall 

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

det svenska språket och sitt modersmål.” (Skolverket, 2010, s.7). 

 

Även Allmänna råd med kommentarer om förskolan (Skolverket, 2013)beskriver 

modersmålets värde i barnets språkliga utveckling, och att det bör stödjas från barnets 

första levnadsår. Dock skriver de vidare att det kan vara svårt att tillgodose varje barns 

språkliga behov med tanke på att i en förskola kan det förekomma många olika språk 

dagligen. Om flerspråkiga pedagoger arbetar på förskolan bör det utnyttjas till barnets 

förmån. Pedagoger kan genomföra särskilda dagliga aktiviteter för barnen med samma 

kommunikativa språk eller förslagsvis läsa en bok på båda språken. Modersmål och det 

svenska språket utvecklas i ett sammanhang och därför bör modersmålet integreras i 

förskolans olika aktiviteter. Det är även viktigt att förskolan samarbetar med hemmet 

för att hjälpa barnet utveckla sina språk väl (a.a.). 

 

 

 

2.7  Identitet och språkutveckling 

 

”Förskolan kan bidra till att barn som tillhör de nationella minoriteterna och barn med 

utländsk bakgrund får stöd i att utveckla en flerkulturell tillhörighet.(…). Språk och 

lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling.”(Skolverket, 

2010, s.5,6). 

 

Förskolan är en mötesplats där många olika kulturer möts i en dialog. Enligt läroplanen 

skall förskolan hjälpa barnen att utveckla en mångkulturell tillhörighet i den svenska 

gemenskapen. Förskolan skall även hjälpa barnen att utveckla förståelse för andra 

kulturer, dessa åsikter och deras olika levnads omständigheter. Läroplanen påpekar 

vikten av barnens modersmål. Det menas att oavbruten utveckling i modersmålet 

främjar lärande av det svenska språket i interaktion med andra. Förskolans uppgift är att 

stödja och stimulera varje barns språkutveckling.  

 

I Konvention om barnets rättigheter (2006) står det i artikel 29 att barnets utbildning 

skall bidra till att ”utveckla respekt för barnets föräldrar, för barnets egen kulturella 

identitet, eget språk och egna värden” (Regeringskansliet, 2006, s.47). Barnets 

utbildning skall förbereda barnet för livet, utveckla kännedom om mänskliga rättigheter 

och att alla människor lika värde. 
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Skolverkets Flera språk- fler möjligheter (2002) tar upp modersmålets inflytande på 

identitetsutvecklingen. I rapporten kan vi läsa att: ”En trygg identitet är en 

grundförutsättning för en positiv utveckling.” (Skolverket, 2002, s. 74). Med det menas 

att pedagoger exempelvis på förskolan kan hjälpa barnet att utveckla en positiv bild av 

sig själv kan barnets självkänsla utvecklas. Med en stark självkänsla kommer barnets 

lärande ge bättre resultat. Dock beskrivs vidare att många pedagoger på förskolor saknar 

kunskaper i hur ett barn med ett annat modersmål än svenska ska stödjas i sin 

flerspråkiga utveckling. I stället lägger man fokus på att barnets kunskaper i svenska 

språket är ofullkomliga. Det som behandlas i olika styrdokument för förskola uppfylls 

inte tillräckligt enligt rapporten.  

  

Sheridan och Pramling Samuelsson (2006) hävdar att en stark identitet är en viktig 

aspekt i barns språkutveckling. De framför att personal på förskolan har en skyldighet 

att utveckla barnens språk genom att exempelvis samtala med barnen, leka med dem. 

Författarna menar att lek har en stor påverkan för barnens språkande och att barnens 

samspel utvecklas i sociala sammanhang. Att arbeta medvetet med språket under dagen 

i olika sammanhang, anses av författarna som ett utvecklande arbetssätt. 

 

Benckert, Håland och Wallin (2008) hävdar att barns språk och identitet utvecklas 

parallellt. Barnet med en stark utvecklat självkänsla och självförtroende har lättare att 

lära sig nya språket. När barnet känner sig accepterad som det är vågar barnet tala sitt 

eget språk i olika sammanhang. 

 

Ladberg (2003) skriver om identitetens två sidor. En jagsida berör det jag vill. Jag vill 

vara sedd, hörd, och jag vill känna att jag är bra som jag är. En visida handlar om 

vikänsla, om gemenskap, tillhörighet till någon grupp eller att behålla distans ifrån en 

viss grupp. Hon hävdar att det hur andra ser på oss kan vara avgörande för vår identitet. 

Därför menar författaren att det är viktigt att uppmuntra barnen på till exempel 

förskolan att använda sitt/ sina modersmål i olika situationer. Att ”bjuda in” barnens 

kultur anses som goda förutsättningar för att stärka barnens identitet, skriver Ladberg. 

Exempelvis genom att skapa olika material på barnens modersmål; böcker, musik och 

bjuda in föräldrar för att höra berättelser om familjens kultur och traditioner kan 

pedagoger hjälpa barnet stärka sin självkänsla. 

 

Ellneby (2007) menar att vårdnadshavarna behöver uppmuntras att utveckla barns 

modersmål. Hon skriver att barnet som tillägnar sig goda kunskaper i sitt/sina 

modersmål lär sig bättre det andra språket och samtidigt inkluderas barnet i två kulturer.  

Genom att bemöta barns olika sätt att uttrycka sig stärker man deras 

identitetsutveckling. Att varje individ har rätt att känna att den duger som den är och bli 

respekterad grundläggs i barnkonventionens grundvärderingar (Regeringskansliet, 

2006) som varje förskola bör sträva efter. Förskolan bör tillsammans med 

vårdnadshavarna samverka för att utveckla barnens självkänsla, självförtroende och lust 

att lära där en stark individ ser samspel och lärande som förutsättningar till 

utvecklingen. 

 

 

2.8  Sammanfattning av litteraturen 
 

Utifrån min litteraturgenomgång framkom att språket utvecklas i ett socialt samspel och 

att pedagoger på förskolan har en viktig uppgift att främja språkutvecklingen hos varje 
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barn. Ett barn som utvecklar en bas i sitt/sina modersmål har det lättare att lära sig andra 

språken.  

 

Grundtanken inom sociokulturellt perspektiv på lärande är att barn lär sig hela tiden i 

olika sociala sammanhang. Språket utvecklas i samspel med andra och används för att 

tänka, uttrycka och förstå omvärlden, men för att utvecklingen kan ske behövs vuxna 

som medvetet arbetar med språket. Genom att upprepa och uttala tydligt ord kan 

pedagoger bidra till barnens språkutveckling. Genom att organisera en lärorik miljö på 

förskolan med många möjligheter till utforskande och lärande ges barnen goda 

förutsättningar till utvecklingen. 

 

Flerspråkighet innebär att man behärskar fler än ett språk. Språket som kommunikativt 

redskap utvecklas som ett behov av att användas i ett socialt sammanhang. Pedagoger 

som vägledare för det svenska språket på förskolan ansvarar för att möjliggöra 

lärandeprocessen hos varje barn att utvecklas såväl i det svenska språket som i barnens 

modersmål. 

 

Modersmål har en avgörande betydelse för andraspråkinlärning. Det betonas av 

Skolverket (2010), men även ovan nämnda forskare. Genom ett väl utvecklat 

modersmål stärks barnens självkänsla och trygghet, samt möjligheter till lärande 

expanderas. I barnens utveckling lyfts relationer med vårdnadshavare fram som kan 

påverka barnens lärande. Pedagogerna på förskolan bör sträva efter en välfungerande 

samverkan med barnens familjer. Genom att föra dagliga samtal med vårdnadshavarna, 

lyssna och respektera deras språk och kultur visar man intresse och att man bryr sig om 

barnens ursprung för då kan barnens identitet och tillhörighet stärkas. I Skolverkets 

rapport (2013) skrivs att pedagoger skall utforma verksamheten så att den främjar 

barnens språkutveckling oavsett om barnen har svenska eller annat språk som 

modersmål. Att föra dagliga samtal med barnen ges möjligheter att barnen tillägnar sig 

nya ord och kunskaper om omvärlden. 

 

Med kunskapen utifrån litteraturen kommer jag i mitt fortsatta arbete fokusera på 

interaktion mellan barn och pedagoger och barn emellan. Hur detta kan påverka barnens 

samvaro på förskolan och hur kan pedagoger främja det svenska språkets utveckling hos 

flerspråkiga barn. 
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3. Syfte 
 

Syftet med mitt examensarbete är att undersöka hur en förskola och dess pedagoger 

arbetar i en förskolegrupp med barn som har svenska som andra språk. I min studie 

kommer jag använda mig av material insamlat på en flerspråkig förskola. Syftet är 

också att belysa förskollärarens förhållningssätt till barnets modersmål och dess 

betydelse för utveckling av det svenska språket hos barnet. 

 

3.1 Frågor 
 

Min undersökning är baserad på dessa två frågor: 

 

Hur bemöter pedagoger barn som har ett annat modersmål än svenska för att stärka det 

svenska språkets utveckling hos barnen? 

 

Vad anser förskolläraren om barnens användning av sitt/sina modersmål på förskolan i 

relation till deras andraspråksutveckling? 
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4. Metod 
 

I min studie valde jag att använda mig av en videoobservation och en intervju, därefter 

har jag valt att tolka och analysera data i förhållande till mina frågor och teoretiska 

utgångspunkter presenterade i genomgången av litteraturen. 

 

I detta avsnitt presenteras metoder som används i undersökningen, val av deltagande 

förskola samt val av undersökningsgrupp, genomförande och etiska ställningstaganden. 

Avsnittet avslutas med beskrivning av hur data behandlades. 

 

I undersökningen användes en videoobservation genomförd på en barngrupp vid ett 

tillfälle och en intervju med en förskollärare vid ett annat tillfälle. Detta val kan ses vara 

en fallstudie för att ge ingående kunskaper i det jag ville undersöka. I en fallstudie 

undersöks oftast ett eller några få fall men mer detaljerat (Bryman, 2002). Jag valde 

videoinspelning för att närmare kunna observera interaktion mellan pedagoger och barn 

(Barron, 2007) och enligt Jordan och Henderson (1995) går det att genom 

videoinspelning samla in mer ingående data vilket möjliggör att man återkommer till 

materialet under bearbetning. Dock valde jag bort att närvara under själva inspelningen 

för att få så verklig bild av samspel som möjligt. Med verklig bild menas händelser som 

utförs dagligen på förskolan mellan deltagare som känner varandra väl.  

 

För att förstå pedagogers arbetssätt och förhållningssätt gällande flerspråkiga barn och 

deras svenska språkutveckling valde jag att genomföra en intervju med en tvåspråkig 

förskollärare. Stukat (2011) menar att intervjuer används för att få fram information 

som är relevant för undersökningen.  

 

Pedagogernas arbetssätt kommer att analyseras utifrån ett sociokulturellt perspektiv och 

vilken betydelse för barnets språkutveckling har pedagogerna lyfts fram. En 

förskollärares förhållande till barnens flerspråkighet och dess relation till det svenska 

språket utveckling kommer behandlas i undersökningen. 

 

4.1 Urval och beskrivning av förskolan 
 

Förskolan som jag titulerar Bullerbyn ligger i ett mångkulturellt område i en stor 

kommun i östra Sverige. Förskolan ligger mitt i ett bostadsområde, nära centrum och 

har bra tillgång till kommunal kommunikation. Förskolan består av tre avdelningar; 

yngsta barnen, mellanbarnen och äldsta barnen och barnen som medverkar i 

undersökningen är mellan 2,5 och 4 år. På Bullerbyn finns cirka 95 % barn med svenska 

som andraspråk och där arbetar många flerspråkiga pedagoger, både förskollärare och 

barnskötare.  

 

Valet av förskolan är ett bekvämlighetsurval, men även min nyfikenhet har spelat in. 

Bryman (2002) skriver om ett bekvämlighetsurval som ett urval där deltagare vill och 

kan delta i undersökningen. Eftersom förskolan har en majoritet barn med svenska som 

andra språk ville jag veta mer om hur pedagoger arbetar med språket och hur de 

förhåller sig till flerspråkighet och därför valde jag just denna förskola. Konkret innebar 

det att jag tog kontakt med pedagoger och frågade om de skulle vilja delta i en 

observation genomförd på förskolan och frågade en förskollärare om hon skulle vara 

intresserad av att bli intervjuad. Urvalet anser jag som relevant till min undersöknings 

syfte, där flerspråkighet bör vara en del av verksamheten. Även med tanke på att 
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observationen genomfördes på yngre förskolebarn kan ett sådant urval anses som fördel 

i kontakten med barn och dessa vårdnadshavare. En nackdel med ett bekvämlighetsurval 

kan vara att exempelvis intervjun eller observationen kan bli för personlig och att detta 

kan göra det svårare för den som intervjuar och observerar att vara objektiv i sin 

undersökning. 

 

Jag känner de flesta pedagoger som arbetar på förskolan och även många av barnen är 

bekanta; dock är min bekantskap med dem ytlig vilket jag ansåg vara viktigt för att 

kunna behålla objektivitet i analys och presenterade resultat. Intervjuade förskolläraren 

kallas av mig Mia och har arbetat länge på förskolan. Förskolläraren är tvåspråkig och 

har en lång erfarenhet av arbeta med flerspråkiga barn. Jag har aldrig arbetat vid samma 

förskola som henne, men har i informella samtal talat om hennes arbete med 

flerspråkiga barn. 

 

4.2  Genomförande 

 

Jag utförde min videoobservation på en av avdelningarna. Jag tog kontakt med 

pedagoger från respektive avdelning några veckor innan inspelningen. Vid detta tillfälle 

har jag berättat för dem om mitt syfte med mitt arbete och lämnat ett brev på svenska 

(bilaga 1) med informationer till vårdnadshavare. Tillsammans med pedagogerna från 

den utvalda avdelningen har vi bestämd tid och datum för observationen, en tisdag på 

förmiddagen.  

 

Jag valde att videofilma en matsituation och fokusera på att observera närmare 

interaktion mellan pedagoger och barn och barn emellan. Särskilt fokus riktades mot hur 

de närvarande samtalar med varandra och hur pedagoger arbetar med språket under 

måltiden.  

 

För att få ett så optimalt resultat som möjligt ställde jag videokameran på ett stativ. 

Barnen verkade vara nyfikna för att de ställde frågor angående det jag gjorde och ville 

gärna hjälpa till att placera kameran på stativet. Jag hade berättat för dem om att jag 

kommer att filma och barnen visade ett stort intresse och ville se sig själva och 

kompisarna i kameran. När det var dags för måltiden, tryckte jag på start knappen på 

kameran och gick ut från rummet. Jag valde att inte närvara under själva inspelningen 

för att inte störa barnen och pedagoger i deras kommunikativa samspel. Efter 

videofilmningen fick jag lov att vid ett annat tillfälle intervjua en av förskollärarna.  

 

Förskolläraren Mia valde tid och rum för intervjun och den utfördes i en lugn, ostörd 

miljö och spelades in på min telefon. Bell (2000) hävdar att intervjuade personer bör ha 

möjligheter att välja tid och rum för att känna sig komfortabel och detta gör att samtalet 

blir lyckat. Frågor till intervjun (bilaga 2) hade jag förberett innan. Frågorna handlade 

om hur förskolläraren ser på flerspråkighet och barnens användning av sina olika 

modersmål på förskolan. Jag var intresserad även av att få veta hur förskolan arbetar 

med flerspråkiga barn för att hjälpa de i deras svenskspråksutveckling. Efter intervjun 

var genomförd transkriberade jag samtalet ordagrant för att välja de delar som jag ansåg 

som mest relevanta för min undersökning. Bell (2000) framför som viktigt att kunna 

spela in samtalet för att vidare bearbeta data, i fall det behövs kan man lyssna flera 

gånger för att analysera inspelat data och åstadkomma resultat.  
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Inför min videoupptagning och intervju tog jag hänsyn till de forskningsetiska principer 

som gäller för observationer för att spela in deltagarna (Vetenskapsrådet 2011).  

Alla barn på avdelningen utom ett barn fick tillstånd (se bilaga 1) av sina 

vårdnadshavare att delta i videoinspelningen. Barnet vars vårdnadshavare som inte 

lämnat skriftligt tillstånd deltog inte i observationen. Vårdnadshavare till barn som 

medverkade i videoobservationen samt pedagoger som deltog i inspelningen har i brevet 

(bilaga 1) blivit informerade om syfte med studien. Jag säkerställde för alla inblandade 

att inga äkta namn kommer användas i mitt slutliga arbete, att medverkan i filmningen 

är frivilligt och att informanten, när som helst kan ångra sitt tillståndsgivande. 

Hermeren (Vetenskapsrådet 2011,s.70) menar att ingen forskare kan vid någon tidpunkt 

utlova att ingen annan än forskaren själv tar del av uppgifter som research innehåller.  

Dock har jag berättat i mitt brev att insamlat material kommer bevaras och arkiveras 

under ett år i högskolans arkiv. Enligt Hermeren (Vetenskapsrådet 2011, s.67) kan inget 

insamlat material betraktas som forskarens egendom. Faktainsamlingen skall bibehållas 

och arkiveras enligt de allmänna principer som olika samhällsorgan formulerade. 

Barnen blev informerade om att de kommer att delta i en videofilmning strax före själva 

inspelningen eftersom jag ansåg som viktigt att barnen som inte skulle vilja delta fick 

möjligheten att sitta i det andra rummet. 

 

4.3  Bearbetning av det insamlade material 

 

Det inspelade materialet från observationen omfattade cirka trettio minuter. 

Videoinspelningen grovtranskriberade jag först och antecknade det som är relevant till 

mitt arbete. Att grovtranskribera inspelat data hjälper forskaren att fokusera på det som 

är relevant för undersökning och bearbeta en större mängd av materialet (Norrby, 2004, 

Barron, 2007). Sedan undersökte jag materialet om och om igen flera gånger för att få 

en noggrann inblick över ämnet och med mina frågor och mitt syfte i fokus. Jag 

analyserade videoupptagning med ljud och utan ljud, för att kunna fokusera på både 

talspråket och kroppsspråket och dessa sammanhang i förhållande till varandra. 

Nackdelen att använda en statisk kamera är att man inte kan tydligt fånga alla deltagare 

på inspelningen. På en del av de närvarande var det omöjligt att se exempelvis 

ansiktuttryck. Barron (2007) hävdar att för att insamla en så bra data som möjligt, 

behövs en välfungerande teknik. Fördelen med att bearbeta och analysera en 

videoupptagning är att jag kunde lyssna och se ett flertal gånger på denna, där kunde jag 

noggrant undersöka det verbala och ickeverbala språket. 
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5. Resultat 
 

I detta avsnitt kommer resultatet från den utvalda videoobservationen och delar av 

intervju att presenteras utifrån frågorna och analyser och det teoretiska perspektiv som 

beskrevs i litteraturgenomgångs del. 

 

5.1 Måltid som ett lärandetillfälle 
 

På avdelningen med barn mellan 2,5 och 4 år fanns tre bord att sitta och äta vid. Två 

bord är placerade i ett rum och det tredje bordet i ett annat rum. Videoobservationen 

sker i rummet där det finns två bord. Vid ena bordet sitter en pedagog och sex barn, vid 

det andra bordet sitter en pedagog tillsammans med fyra barn. Alla barnen i det 

observerande rummet har ett annat modersmål än svenska och samtalen under måltiden 

varierar mellan olika ämnen, exempelvis om maträtter, tvättstugan eller var barnen bor 

någonstans. 

 

5.1.1 Verbalt och ickeverbalt språk 

 

Språk kan man uttrycka på olika sätt. Det talade språket stöttar man ofta med 

kroppsspråk vi gestikulerar med händerna, medan vi berättar något för att underlätta 

förståelsen och lyssnaren, och då har ögonkontakten en stor betydelse för 

kommunikationen. Vi gör olika gester, har olika ansiktsuttryck medan vi samtalar med 

någon och oftast sker detta utan att vi ens tänker på det. I vår kommunikation använder 

vi våra språk parallellt med det vill säga både verbalt språk och kroppsspråk. Att 

förmedla information i ett telefonsamtal anses vara svårare, än att samtala ansikte mot 

ansikte eftersom vi inte kan stödja talet med gester när vi inte ser någon. 

 

I samtalen med barnen som har ett annat modersmål än svenska visade analysen att 

pedagogerna använder ett tydligt talspråk förstärkt med kroppsspråk för att stötta det 

som uttrycktes verbalt. Vid en situation, när pedagogen lägger pastan på ett barns 

tallrik, hostar ett annat barn och samtidigt håller han sin hand för munnen. Pedagogen 

uppmärksammade detta genom att säga till barnet ”kan du hämta papper Liam” och 

samtidigt visar denne med handen var det finns papper ”det finns papper där” och 

visade med handen en gång till. Därefter sa pedagogen till barnet att det skulle tvätta 

händerna ”vi kan gå och tvätta händerna… där” och visade samtidigt med sin hand. När 

Liam försökte torka munnen med sin tröja, ställde sig pedagogen upp och sa en gång till 

”vi kan gå och tvätta händerna… där… jag ska hjälpa dig Liam”. Barnet satt på sin stol 

medan pedagogen visade med sin hand att barnet skulle gå bakom ett annat barn för att 

komma till diskbänken. Liam följde pedagogens instruktioner. 

 

En annan situation var när pedagogen vände ketchupflaskan upp och ner och samtidigt 

förklarade varför hon gjorde så ”ketchupen ska rinna ner” och menade att det då skulle 

bli lättare att hälla ketchupen över pastan. Ellneby (2007) skriver att för att barn ska 
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kunna utveckla sina språk behövs en vuxens närvaro som hjälper till att sätta ord på det 

som sker.   

De kommunikativa mötena mellan de verbala och icke verbala handlingarna bildar en 

helhet. Mening mellan det som sägs och görs skapas och barnens förståelse för det som 

sker utvecklas, skriver Kultti (2012). 

5.1.2  Att samtala under måltiden 

 

Vid matbordet initierades samtal av både pedagogen och barnen. När pedagogen valde 

ett ämne fick denne emellanåt korta svar. Frågor som pedagogen ställde var slutna i 

detta fall och tillät inte någon större diskussion om ämnet. Ett exempel på sluten fråga 

kan vara ”Vill du ha vatten?” och på en sådan fråga svarade barnen kort ja eller nej. 

Men däremot om pedagogen utvecklade sin fråga till exempelvis ”Hur tvättar mamma 

kläderna?”, när ett barn nämnt att hennes mamma ska tvätta kläder. Diskussionen 

utvidgades av både barnen och pedagogen om hur och var kläderna tvättas och var 

tvättstugan ligger och i diskussionen involverades de flesta barn som satt vid bordet. 

  

När ett barn initierade något samtalstema visar analysen en större interaktion mellan 

deltagarna. Exempelvis när ett barn hade tappat sin gaffel på golvet och fick hämta en 

ny. Barnet uppmärksammade den nya gaffeln genom att säga ”en stor gaffel”, och 

visade den till sin kompis som satt bredvid. Kompisen nickade med huvudet och sa 

”lägg den först” och lade sin hand på bordet. Barnet lade sin gaffel på bordet och båda 

barnen nickade. Efter en stund visade ett annat barn sin gaffel, pekade på den och 

försökte förklara något för pedagogen. Pedagogen tittade uppmärksamt, skakade på 

huvudet och sa ”inget fel på din gaffel”, men barnet fortsatte att peka på gaffeln och sa 

”dä, dä” . Pedagogen log mot barnet och sa en gång till ”inget fel på din gaffel, nej…nej 

Simon, det är inget fel på din gaffel” samtidigt visade pedagogen med handen att barnet 

ska sitta kvar vid bordet. ”Jag har en stor” sa barnet som tidigare fick hämta en ny gaffel 

och viftade med gaffeln. ”ja, den är stor… du har tappat din” ”ja på golvet” svarar 

barnet och pedagogen bekräftar. Även de andra barnen vid matbordet visade intresse för 

diskussionen genom att följa samtalet med sina blickar. Hur en interaktion mellan 

pedagoger och barn sker består till stor del av den vuxens engagemang i samtalet och 

barnens intressen för diskuterat ämne vilket denna episod visar. 

  

5.1.3 Att arbeta medvetet med barns språkutveckling (det därra…) 

 

Vid ett annat observationstillfälle uppmuntrades barnet att utveckla sitt uttalande. När 

en flicka sträckte sin hand och pekade med fingret mot en skål med broccollisås i, sa 

hon samtidigt ” kan jag sånt den därra…jag vill ha den därra” och pekade fortfarande 

med fingret. Pedagogen frågade ” vad är det den därra för någonting? Vad är den där… 

vad menar du?” och då svarade ett annat barn som satt bredvid flickan ”broccolisås”. 

Pedagogen tittade på flickan samtidigt bekräftade det andra barnets svar genom att säga 

”ja.. broccolisås”, flickan sa lite tyst ”broccolisås” och mycket högre ”jag vill ta själv”, 

”du får ta själv ” svarade pedagogen. 

  

5.1.4 Att lära sig nya begrepp… margarin 
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När barnen var klara med maten tog pedagogen fram knäckebröd och små 

margarinpaket. Pedagogen la ett knäckebröd och ett margarinpaket vid varje barn med 

orden ”var så god en prickig smörgås och ett margarin”. 

  

Anna: Margarin? 

Pedagogen: Ja, det är margarin. 

Anna: Nej, det är smör. 

Pedagogen: Det heter milda margarin. 

Anna: Nej det heter smörgås (och lyfter paketet för att visa). 

Pedagogen: det är ett margarin, men man kallar det för smör. 

 
Efter en längre stund, när barnen fortsatt breda och äta sina smörgåsar sa Anna att det är 

smör och pedagogen försökte återigen förklara att det är margarin de har och berättade 

att det är gjort av olja. Samtalet om margarin pågick och då och då hände det att barnen 

fick litet margarin på sina fingrar. Ett barn uppmärksammade att en kompis som satt 

bredvid fick något på tröjan och pedagogen och barnen resonerade tillsammans att 

barnet fick smör på tröjan, men att det kan tvättas bort. Anna rättade pedagogen med 

ordet ”margarin” och pedagogen erkände att den sa fel. Samtalet visar hur förståelse av 

ordet margarin skapas och används i ett konkret sammanhang.  

 

Enligt Kultti (2012), Ladberg (2003) och Ellneby (2007) utvecklas språket efter ett 

flertal upprepningar av ett visst ord. Barnens förståelse för ordet utvecklas och kan 

genom detta så småningom användas i olika sammanhang. Pedagogen som vägledare i 

det svenska språket bidrar genom upprepningar och tydligt uttal till goda förutsättningar 

för barns språkutveckling.  

 

5.1.5 Vem tror du sitter där ute? 

 

Vid de observerade matborden pratas exempelvis om maträtter, tvättstugan, var barnen 

bor någonstans och vilka som sitter vid det tredje bordet. Barnens nyfikenhet stöttas av 

pedagogen, när denne frågar: ” Vem tror du sitter där ute?” och barnet försöker gissa 

vilka barn det är som sitter vid det tredje bordet, och uttalar barnens namn. Varje gång 

när barnet säger ett namn bekräftas detta av pedagogen genom att namnet upprepas och 

barnet uppmuntras att gissa vilka fler barn det är som sitter i det andra rummet. Att 

berätta och samtala om abstrakta händelser vilka exempelvis inte syns här och nu, 

menar Säljö (2000) är ett av språkets fenomen och med detta menar han att man inte 

behöver se händelser med egna ögon för att kunna samtala om dem för vi kan med hjälp 

av språket berätta något utan att behöva se någon eller något. 

  

 

 

5.2  Pedagogers tillvägagångsätt att främja flerspråkiga barns 

språkutveckling 
 

I detta avsnitt analyseras intervjun med förskolläraren och dennes syn på flerspråkighet, 

identitet och barnens användning av sina modersmål på förskolan. Därefter belyses 

förskolans arbetssätt som främjar det svenska språkets utveckling hos flerspråkiga barn. 

 



 

23 

 

Förskolläraren som jag har intervjuat är tvåspråkig och har arbetat inom barnomsorg 28 

år. Hennes fiktiva namn blev Mia. Mia berättade att hon från början hade kontakt med 

flerspråkiga barn på förskolan när hon blev anställd som tvåspråkig barnskötare. Under 

sitt mångåriga arbete har hon förutom förskollärarutbildning genomgått olika kurser 

exempelvis mentorutbildning och utbildning i konflikthantering och interkulturell 

handledning. 

   

5.2.1 Modersmål och identitet 

 

Mia lyfter modersmålets betydelse för en stark identitetsutveckling. Hon anser som 

viktigt att veta vem man är och vara stolt över den man är. Modersmålet är ett 

känslospråk och är betydelsefullt för att kunna göra sig förstådd hos familj och 

släktningar som bor i ett annat land men som har samma ursprung. Mia menar att om 

man inte utvecklar sitt/sina modersmål känner man sig fattigare, ”de är nästan berövade 

sin identitet man har ingen kontakt och kan inte kommunicera med sina nära och kära”.   

 

5.2.2 Att utgå från barns intresse  

 

Förskolläraren Mia poängterar vikten av att arbeta medvetet med språket. Hon berättar 

att på förskolan arbetas det över lag, över hela huset med att tala tydligt och använda ett 

rikt språk. Hon uttrycker att pedagogerna påminner varandra om att benämna det som 

görs, det som undersöks och svarar på det barnen förundras över. Förskolläraren berättar 

även att pedagoger som har samma modersmål som något/några barn, uppmuntras att 

tala sitt/sina modersmål med de barnen för att träna språket. Hon berättar även att de ska 

använda läsplattan mer som ett främjande arbetssätt för språkutvecklingen. På förskolan 

samtalas det mycket med varandra, benämns det som sker och det sjungs sånger med 

rörelser till, säger hon.  

 

Mia relaterar till barns intresse och dess betydelse för språkutveckling. Hon säger ”barn 

är ivriga, är de intresserade av någonting då vill barnen prata”.  Förskolläraren talar 

vidare om det vattenprojekt som pågår i förskolan och om barnens intresse för det ” alla 

älskar ju vatten, så alla vill ju säga nånting om vatten… prata, prata, prata”. Hon 

berättar att även barn som sällan pratar, eller inte alls ville säga något berättar om sina 

erfarenheter om ämnet vatten. Mia understryker att för att barnen ska kunna utveckla sitt 

tal måste det vara något barnen är inspirerade och intresserade av.   

5.2.3 Att komma till tals 

 

Mia berättar som observationen ovan visar, att vid måltiderna sitter de vid tre olika bord 

för att alla barn skulle få lite talutrymme ”de utreder det härra; mittemot, bakom, 

bredvid, under, mycket, lite, mera och mängd, antal och volym och sådana saker tränar 

dem just verbalt… och det här begreppet; bre och skala och det kommer mer och mer 

ord”. Att använda kategorier när man benämner något exempelvis ”häst, hästens barn 

heter föl, hästen är inte bara en häst, det finns olika sorten hästar”, fortsätter berätta Mia. 

 

Förskolläraren anser att de inte har några speciella aktiviteter där språket tränas, dock 

utnyttjas alla situationer för att främja lärandet ”hela vardagen, vi har sagostunder, vi 
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har sångsamlingar, vi leker med orden, matsituationer, påklädning, projekt… barnen 

bygger och konstruerar, vi är med i barngruppen hela tiden, vi är med på golvet.”     
 

Förskolläraren säger att hon har kunskaper i kodväxling. Kodväxling betyder att man 

använder flera språk i ett samtal och det är vanligt att både vuxna och barn kodväxlar 

(Ellneby, 2007). Hon berättar att hon fick lära sig det under någon utbildning och att 

blanda olika språk är en viktig del som ingår i barnets språkutveckling. Barnet lär sig 

separera språken till slut i alla fall. Mia menar att det vanligt att även vuxna blandar 

språken under samtalen. Vissa benämningar finns inte på något av användarnas språk då 

kompletteras dem med de orden med exempelvis svenska benämningar. Hon poängterar 

att om man arbetar så länge som hon gjort med flerspråkiga barn lär man sig vissa ord 

och uttryck på barnens språk. Det underlättar kommunikationen med barnen och barn 

lär sig då orden på svenska, när läraren uttalar dem. Barnet vågar säga något på sitt 

språk och lärarens uppgift är att hjälpa barnet göra sig förstådd och åstadkomma det 

barnet vill. Ibland kan det vara svårt, säger förskolläraren Mia när det inte går att veta 

vad ett barn säger, men det går alltid att komma med olika förslag för vad barnet menar 

eller vill säga, menar Mia. Hon påpekar vidare att man inte bör rätta barnen om de 

uttalar fel utan man måste låta barnen få prata, annars kan de sluta prata. Pedagogernas 

roll uttrycker Mia är att uttala de rätta orden så att barnen till slut lär sig att uttala rätt. 

5.2.4 Svårigheter som kan uppkomma i arbetet med flerspråkiga barn 

 

Mia ser inga större svårigheter i arbetet med flerspråkiga barn. Hon berättar att ibland 

kan språket utvecklas långsammare, men inte alltid. Det hur språket utvecklas är mycket 

individuellt. Vissa barn samlar på orden och pratar inte alls under än längre period, 

vissa barn är blyga och behöver tid för att prata. Viktigt är att barnet förstår det man 

säger påpekar Mia, men det kan vara svårt ibland säger hon. Förskolläraren menar att 

barn är mycket bra observatörer och att de tittar på ”vårt kroppsspråk” eller vad gruppen 

gör. Om barnet förstår det som sägs kan vara svårt att avgöra vid sådana tillfällen 

berättar vidare förskolläraren. 

5.2.5 Samverkan mellan pedagoger och föräldrar 

 

Pedagogerna på Mias förskola uppmuntrar föräldrar att prata med barnen på sitt/sina 

modersmål. De betonar vikten av det för barnens språkutveckling. Mia berättar att det 

händer emellanåt att någon förälder är orolig över att barnet inte talar svenska. 

Exempelvis när ett av barnen aldrig talade svenska med vuxna spelade pedagoger in 

barnets tal under en lek med de andra barnen och spelade upp det dagliga samtalet för 

föräldern för att minska vårdnadshavarens oro. Förskolläraren lyfter vikten av det 

dagliga samtal med vårdnadshavarna, där kan man utbyta information med varandra och 

bygga goda relationer med varandra.  

 

Förskolan samverkar med logopeder och en speciell pedagog har tillsammans med 

pedagogerna har uträttat en handlingsplan för att stödja och stimulera barnens 

språkutveckling. I området finns tillgång till en förskola med en integrerad avdelning 

för barn med grova talsvårigheter, berättar Mia. 
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6. Diskussion och didaktiska slutsatser 
 

Nedan presenteras metod- och resultatdiskussionen och vidare lyfts didaktiska slutsatser 

från studien fram utifrån syfte och de två frågor som ligger till grund för detta 

examensarbete. Avsnittet avslutas med några slutord och förslag till vidare forskning. 

 

    

6.1  Metoddiskussion 

  
Att använda sig av två olika metodverktyg anser jag var något som hjälpte mig att bättre 

förstå pedagogernas arbetssätt.  Mycket av det som jag kunde observera på filmen 

stämde överens med det som förskolläraren berättade när det gällde hennes arbetssätt, 

alltså om hur hon och de andra pedagogerna som hon hänvisade till ibland när hon 

svarade om hur de arbetar med barnens språkutveckling. 

  

Genom videoobservationen kunde jag observera interaktion mellan deltagare och 

återkomma till inspelningen ett flertal gånger under analysprocessen. Dock anser Barron 

(2007) att denna metod kräver en högkvalitativ teknik för att uppnå ett resultat. Något 

som i min studie kan anses vara mindre bra var att filma med bara en stativkamera, som 

gjorde det omöjligt att se alla deltagarens ansiktsuttryck. Att observera längre aktiviteter 

kräver mycket tid vid bearbetning av data och därför är det viktigt att välja och att 

fokusera på det som är studiens syfte och frågor. 

  

Genom att spela in intervjun (Bell, 2000) kunde jag lyssna på den flera gånger under 

bearbetningen av det insamlade material. Det att jag var bekant med informanten och 

miljön kunde kanske ha påverkat det redovisade resultatet. Dock anser jag att min 

bekantskap med denna var ytlig och resultatet av det som jag ville undersöka 

påverkades inte i någon högre grad eftersom frågorna inte var av den sorten som hon 

behövde försvara sig mot något och jag upplevde att hon visade öppenhet och verkade 

vilja svara på mina frågor. 

 

Risken som kan uppstå med dessa metoder kan vara att de tolkas olika av olika 

personer, men genom min analys av materialet försökte jag se så objektivt som möjligt 

på den. Det hade varit intressant att komplettera mitt arbete med två olika 

observationsmetoder som kan leda till en djupare förståelse av arbetet med flerspråkiga 

barn. 

  

Det som jag anser skulle ge mig en ännu bättre bild av hur det arbetas med språket på 

förskolan skulle vara att genomföra flera observationer för att kunna följa pedagogernas 

arbetssätt och att ge undersökningen en större trovärdighet. Detta tänkte jag realisera i 

början av mitt arbete, men avråddes eftersom en sådan undresökning skulle kräva 

mycket tid. Tiden, menade jag kunde ju istället läggas för att fördjupa analyserna.  

 

6.2  Resultatdiskussion 

 

Syftet med detta examensarbete var att undersöka hur pedagogerna arbetar för att främja 

de flerspråkiga barnens språkutveckling och undersöka hur de förhåller sig till barnens 
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användning av olika språk på förskolan och hur detta kan påverka barnens 

språkutveckling.  

 

I denna studie kan jag dra slutsatsen att den intervjuade förskolläraren har erfarenheter 

av och kunskaper om flerspråkighet och arbetar medvetet med språket. När Mia 

exempelvis berättar att man bör låta barnen få prata även om de uttalar något ord fel och 

menar att hennes uppgift är att bekräfta det barnen säger och uttala det rätta ordet själv 

så att barnen kan lära sig det rätta uttalet. Hennes förhållningssätt till barnens 

användning av olika modersmål på förskolan är positiv då hon själv är tvåspråkig och 

lyfter fram vikten av ett starkt modersmål som en grund i varje barns språkutveckling. 

Även utifrån videoobservationen framkom det att pedagogerna benämner tydligt allt 

som sker med hjälp av både tal- och kroppspråk i exempelvis situationen när en av 

pedagogerna säger till ett av barnen under måltiden; ”vi kan gå och tvätta händerna…” 

och samtidigt ställde sig upp och visade med handen hur barnet skulle gå för att komma 

till diskbänken. För barnen som inte har utvecklat än det talade språket spelar 

kroppsspråk en viktig roll i kommunikationen med omgivningen (Björklund, 2008). 

 

Genom videoobservationen ville jag åskådliggöra en verklig bild av pedagogernas 

arbete med barn som har ett annat modersmål än svenska. Observationen av måltiden 

upplevdes som tilltalande där positiv och aktiv interaktion pågick mellan barnen och 

pedagogerna när det gällde språkutvecklingen. I ett exempel utifrån observationen där 

ett av barnen säger att det vill ha ”den därra…” uppmuntrar pedagogen barnet genom att 

fråga om vad ”den därra” är för något så att barnet kan säga namn på det hon vill ha. 

Pedagogerna tog hänsyn till barnens behov och kommunicerade med dem under 

måltiden. Pedagogerna uppfattades att de var tillåtande och barnen fick bestämma 

exempelvis vad de ville äta och om de ville ta maten själva eller med pedagogernas 

hjälp. Vissa av barnen uppmärksammades mer av pedagogerna än andra och som jag 

anser att man kan tänka mer på under olika dagliga aktiviteter i förskolan, att involvera 

barnen så att alla barn får lika mycket uppmärksamhet. Det kan lätt hända att man 

lägger fokus på de aktiva barn i barngruppen än på barn som sällan vågar ta plats och är 

aktiva i gruppen.  

 

Genom den genomförda intervjun ville jag belysa förskollärarens arbetssätt med 

flerspråkighet i förskolan. Jag var intresserad av att veta hur förskolläraren hjälper 

barnen utveckla alla sina språk och även vilka svårigheter som kan uppstå under arbetet 

med flerspråkiga barn.  

 

Undersökningen visar att pedagogernas arbetssätt stämmer överens med intervjuad 

förskollärarens tankar kring arbetet med barn som har ett annat modersmål än svenska. 

Den intervjuade förskolläraren poängterar att det är viktigt att benämna allt som sker i 

den dagliga verksamheten och använda ett rikt språk i samtal med barnen för att hjälpa 

dem att utveckla språket för att få förståelse för det som sker. Ett exempel utifrån 

observationen är när pedagogen förklarar vad det är som händer när hon ställer 

ketchupflaskan upp och ner och berättar att det är för att ketchupen ska rinna ner och då 

bli det lättare att hälla den över maten. När vuxna sätter ord på det som sker och arbetar 

medvetet med språket i alla dagliga sammanhang hjälper de barnen att utveckla språket 

och skapa mening och förståelse för det som sker. Detta är också något som Ellneby 

(2007) understryker som viktigt i pedagogernas roll för att främja språkutveckling. 
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Att lyfta modersmålets betydelse och skapa en välfungerad samverkan med 

vårdnadshavarna ger bättre resultat för inlärning av det svenska språket påvisar även 

Kultti (2012) i sin avhandling. 

 

Ladberg (2003) framför att ett språkutvecklande arbetssätt inte behöver innebära några 

speciella aktiviteter utan i stället bör man arbeta medvetet med språket under de dagliga 

situationerna. Allt från matsituationen till påklädning kan främja lärande och detta är 

beroende på pedagogernas förhållningssätt till barnen. Pedagogerna ska respektera 

barnens olika bakgrund, modersmål och tidigare upplevelser. Att bekräfta barnens språk 

genom att exempelvis lära sig vissa uttryck på deras språk, visar att lärarna har respekt 

och intresse för barnens språk och deras kultur. I intervjun berättar förskolläraren att i 

arbetet med flerspråkiga barn lär hon sig enstaka ord på barnens språk och att det kan 

underlätta kommunikationen med barnen men även barnen lär sig nya ord på svenska 

när förskolläraren uttalar de svenska orden. Bra samverkan med barnens 

vårdnadshavare hjälper barnen utveckla en stark identitet och därmed trygghet som 

främjar barnens utveckling betonar Ladberg. 

  

Pedagogerna skall även använda ett rikt språk som främjar barnens utveckling av det 

svenska språket. Att tydligt benämna allt som sker runt omkring barnen hjälper dem att 

skapa förståelse för språket och denna utbyggnad utvecklar deras ordförråd. Exempelvis 

under den observerade måltiden försökte pedagogen förklara att de har margarin på 

förskolan men som de brukar kalla för smör. Att tala tydligt och upprepa benämningar 

ett flertal gånger enligt Ellneby (2007) hjälper man barnen i deras språkutveckling och 

förståelsen av nya ord. 

 

När en pedagog skapar en avslappnad situation vid matbordet, där delaktighet och 

inflytande erbjuds barnen över det som sägs och görs så ger det barnen goda 

förutsättningar till lärande. Ett exempel från observationen är när pedagogen frågar 

barnen om de vill ta maten själva eller vill ha hjälp och visar genom det att barnen kan 

påverka sitt val och ges ansvar för det. Pedagoger som förebilder för det svenska 

språkets utveckling hos flerspråkiga barn initierar olika samtalsämnen, men även barnen 

själva tar initiativ till en diskussion och lär sig nya ord på svenska. Genom att 

pedagoger bekräftade både verbalt och ickeverbalt det som sagts och gjordes och 

involverade barnen i samtalen kunde barnen utveckla sitt svenska språk och aktivt delta 

i samtalen.  

 

Med detta examensarbete förstår jag att det krävs mycket kunskap och erfarenheter om 

andraspråkutvecklingen från pedagogernas sida. Enligt Vygotskij (1999) och Bjar och 

Liberg (2003, 2010) som hävdar att omgivningen har stor betydelse för barnets 

språkutveckling och att språket utvecklas i ett socialt samspel kan pedagogernas 

engagemang och intressen ha påverkan på barnens olika möjligheter till lärande. 

Det kan förekomma en del svårigheter i arbetet med flerspråkiga barn, som exempelvis 

att barnen lär sig språket långsammare eller att det ibland kan vara svårt att veta vad 

barnen vill ha, menar den intervjuade förskolläraren. Att skapa goda relationer med 

barnens föräldrar och även få stöd av andra pedagoger kan hjälpa till att hitta olika 

lösningar för uppstådda situationer. 

  

Interaktion mellan de sociala och kulturella aspekterna anses viktiga i flerspråkiga barns 

utveckling. Vygotskijs sociokulturellt perspektiv handlar om att lärande sker i ett socialt 

sammanhang (Vygotskij, 1999), där barnet utvecklas i ett samspel med andra människor 

och att vuxnas roll är betydelsefull för barnets lärande och utveckling. I min 
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undersökning framkom det att hur samspel mellan daltagarna utvecklas och hur 

pedagoger uttrycker sig kan bidra till språkutvecklingen hos barn. Exempelvis i 

observationen när pedagogen för samtalet om tvättstugan och var barnen bor någonstans 

får barnen kunskap om vad tvättstugan ligger och även på vilka gator vissa av barnen 

bor. 

 

Pedagogerna som vägledare för det svenska språket bör ta hänsyn till hur de uttrycker 

sig och hur detta kan påverka barnens språkutveckling. Enligt läroplanen är språk och 

lärande oskiljbara och förskolans uppgifter är att stimulera varje barns lärande såväl i 

det svenska språket som i barnens modersmål.  Förskolan anses som en social och 

kulturell mötesplats och därför bör pedagogerna förberedda barn att leva i det alltmer 

internationaliserade samhället (Skolverket, 2010). 

 

6.3 Didaktiska slutsatser 

 

I arbetet har det framkommit att barns språkutveckling påverkas av i vilken miljö barnet 

befinner sig och hur interaktionen mellan människorna ser ut. Barnen som har ett väl 

utvecklat modersmål känner sig tryggare och vågar kommunicera mer, så har 

förskolläraren uttryckt det. Pedagogers olika arbetssätt och verksamhetens möjligheter 

inverkar på barnens utveckling i hög grad. Det är viktigt att barnet får goda 

förutsättningar från sina tidiga levnadsår och får insikt i det svenska språket för att 

genom det kunde underlätta inlämnandet i det framtida samhället. Som studien har visat 

har pedagogerna en viktig roll i barnens delaktighet och inflytande under olika 

aktiviteter och om verksamheten utgår från barnens intresse och exempelvis arbetar med 

ett tema som intresserar barnen, sker lärandet hos barn naturligt, uttryckte 

förskolläraren. 

 

Min studie är endast ett fall och det som framkommit som resultat går inte att 

generalisera till att gälla vid andra förskolor eftersom det endast visar det som sker vid 

denna förskola och hur en enda förskollärare resonerar kring den problematik som 

undersöks. 

 

 

6.4  Slutord och förslag till vidare forskning 

 

 

Det är många språk som talas i det mångkulturella samhället idag och många barn har 

kanske bara tillgång till andra språken i sin närmaste omgivning. Därför kan det vara 

oerhört viktigt att anordna en välorganiserad verksamhet för att ge barnen goda 

förutsättningar att utveckla det svenska språket innan de börjar skolan. En 

förskoleverksamhet som stimulerar barnens utveckling, där pedagoger arbetar medvetet 

med språket och ser alla barns olika uttryck som kommunikativa redskap, kan bidra till 

att barnens modersmål och det svenska språket kommer att kunna utvecklas väl. 

 

Det var lärorikt att genomföra en undersökning där jag kunde observera pedagogernas 

arbetssätt med flerspråkiga barn och även samtala med en av förskollärarna om dennes 

erfarenheter och förhållningssätt till flerspråkigheten. 
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Genom min undersökning upplever jag att jag har fått mycket mer kunskap om hur man 

kan arbeta med barnen för att ge de goda förutsättningar i deras lärande och att tänka på 

hur man uttrycker sig, eftersom detta kan påverka barnens språkutveckling.  

 

Jag är övertygad om att jag kommer ha stor nytta av mitt examensarbete i mitt 

kommande yrke som förskollärare, där flerspråkiga människor möts i kommunikation 

dagligen. 

  

Det vore intressant att undersöka andra aspekter inom detta område anser jag. 

Exempelvis kan frågor som behandlar blyga och tysta barns situation i verksamheten 

undersökas. Även forskning på äldre barn med inriktning på hur deras flerspråkighet 

utvecklas skulle vara intressant att arbeta vidare med. 

 

Jag har inte fått utrymme att utforska barnens och föräldrars perspektiv i detta arbete. 

Fortsatta studier i ämnet utifrån olika perspektiv med jämförelser av resultaten skulle 

kunna vara en fortsättning på denna undersökning.  
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Bilaga 1                                                                                                                                                   
XX.XX.14                                                                                                                        

XXXX  

 

Till vårdnadshavare och pedagoger! 

Jag heter Jolanta Grosman och studerar till förskollärare vid Högskolan i Gävle. Denna 

termin kommer jag skriva mitt examensarbete i didaktik, 15 hp. Ämne jag valde att 

undersöka handlar om förskollärarnas arbete med barn som har ett annat modersmål än 

svenska. Jag är även intresserad av ta reda på vilket förhållningsätt har pedagoger till 

flerspråkiga barn och deras användning av sina modersmål på förskolan.  

Jag tänker videofilma en viss aktivitet, där både pedagoger och barn deltar och även 

intervjua en av pedagoger. Sedan kommer jag transkribera och analysera materialet för 

att uppnå ett resultat. Inspelningar jag kommer göra ska lämnas in, sparas och förvaras 

säkert på högskolan i ett år för att därefter förstöras. Deltagande i observationer är 

frivilliga och kan avbrytas när som hels, även möjligheten att ångra sin medverkande 

efter inspelningar finns. Båda inspelningar tar ungefär 20- 30 minuter var. 

Observationer genomförs med hjälp av följande alternativ: filminspelning, 

ljudupptagning. 

Kommun, stad/samhälle eller förskolans namn används inte och endast fingerade namn 

kan förekomma i uppgiften och i observationerna. Arbetet kommer att redovisas på 

Högskolan och även publiceras på internet. 

Endast barn som fått tillstånd av vårdnadshavare att delta kan finnas med i 

observationer. 

Min handledare heter Elisabeth Björklund och är universitetslektor i didaktik, FD. 

XXXX@hig.se 

 

Tack på förhand. 

Med vänlig hälsning, Jolanta Grosman 

xxxx@student.hig.se 

 

LÄMNAS TILL FÖRSKOLAN SENAST DEN…XX-XX-14………………………….. 

 

(    )  Ja, jag ger tillstånd till att mitt barn deltar. 

 

(    )  Nej, jag ger inte tillstånd till att mitt barn deltar. 

 

Barnets namn:………………………………………………… 

 

Vårdnadshavarna:……………………………………………… 
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Bilaga 2 

Intervju frågor 
 

1. Vad har du för pedagogisk utbildning?  

2. Hur länge har du varit verksam inom förskolan?  

3. Hur lång erfarenhet har du av att arbeta med barn som har annat modersmål än 

svenska?  

4. Hur många barn är det i din barngrupp?  

5. Hur många barn har annat modersmål än svenska, i din barngrupp? 

6. Vad tänker du på när jag säger språkutveckling? 

7. Vilken betydelse tror du att modersmålet har vid inlärning av det svenska 

språket? 

8. Hur stimulerar och stödjer du barnens språkutveckling, för de barn som inte talar 

svenska?  

9. Vilken roll spelar leken för språkutvecklingen? 

10. Finns det speciella aktiviteter där barnen ges möjlighet att utveckla språket? 

11. Är det vanligt att barn blandar modersmålet och det svenska språket när de 

börjar kommunicera? Hur bemöter du detta? 

12. Vilka tillvägagångssätt använder du dig av för att kommunicera med dessa barn?  

13.  Vilka svårigheter möter du hos barn med utländsk bakgrund när de lär sig det 

svenska språket på förskolan? 

14. Finns det samarbete mellan hem och förskola? Hur går det till? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   


