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Abstract 

The goal of the study is to examine how five preschool teachers were working with children's language 

development, both in their native language and in the Swedish language. The study will also examine 

how preschool teachers can perform their work in this area with the same quality no matter what level of 

knowledge they have of the different languages they encounter in their work. The study is a qualitative 

study and is based on the empirical of the interviews and observations of five preschool teachers in three 

preschools in Stockholm, Sweden. The analysis is divided into three themes; The significance of 

conversation, Communication with several ways of expressions and Individual way of working. In these 

themes we have described the different ways of working with language development that we 

encountered. The results of the study show that there are many ways, with similarities and differences, 

to work with children's language development. The results of the study also show that whatever 

knowledge the preschool teachers had in the different languages, they found ways to teach the children 

their language, both the Swedish language and their native language. The results also indicate that the 

size of the group of children could affect how the preschool teachers worked with language 

development.  

 

Key words: preschool, language development, preschool teachers, native language, 

multilingualism. 
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1. Inledning och bakgrund 
Intresset för ämnet språkutveckling i förskolan startade i en diskussion om hur vi som blivande 

förskollärare skulle kunna arbeta med barns språkutveckling oavsett deras modersmål då förskollärare 

enligt läroplanen ska anpassa verksamheten till varje individuellt barn (Lpfö 98, s. 5). I vår diskussion 

framkom det att en av oss tidigare har arbetat som fritidsledare i en mångkulturell förort, där det var 

tydligt hur dåligt självförtroende en del barn hade när det kom till det svenska språket. Ett av barnen sa 

själv att han tyckte att han hade så dålig svenska och att han skämdes för den. Till saken hör också att 

det inte var vanligt att ungdomarna i detta område vidareutbildade sig och många som besökte 

fritidsgården hade, enligt de själva, för dåliga betyg för att kunna göra det.  

 

Vår diskussion gjorde oss nyfikna på hur förskollärare kan stimulera och möjliggöra för att barn ska 

kunna utveckla sitt modersmål i kombination med svenska språket. Ytterligare en anledning till vår 

nyfikenhet och intresse var att vi har egna erfarenheter av att träffa skolelever med bristfällig svenska 

och som har dåligt självförtroende i det svenska språket. En annan anledning är det finns studier som 

visar att det är viktigt att barn som bor i Sverige lär sig det svenska språket, bland annat för att klara sig 

senare i livet och det är därför viktigt att barnen i förskolan får stöd att utveckla ett språk som är 

skolförberedande (Wedin 2011, s. 61). Som förskollärare har vi i uppdrag av Skolverket att ge barn med 

annat modersmål än svenska möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål (Lpfö 

98, s. 7). 

 

Ann-Katrin Svensson, docent i pedagogik menar att förskollärare måste vara medvetna om vilken 

språklig nivå barnet befinner sig på, oavsett ålder då det är så att inte alla barn i den svenska förskolan 

utvecklar det svenska språket enligt den klassiska talspråksutvecklingen. Hon menar att flerspråkig 

talutveckling följer i princip samma utvecklingsmönster som modersmål utvecklingen, eller enspråkig 

talutveckling, men hur snabbt det går kan skilja dessa åt (Svensson 2009, s. 191). Som förskollärare ska 

man enligt Läroplanen lägga stort fokus på språkutveckling då det står att läsa att “speciellt stor vikt ska 

förskolan lägga på att uppmuntra barns språkutveckling, då språk och lärande hör ihop” (Lpfö 98, s. 7-

9).  

 

Det är av stor vikt att barnen lär sig det språk som är dominerande i det samhälle de lever i, det vill säga 

svenska i Sverige, då det krävs goda kunskaper i det svenska språket i skolan för att barnen ska kunna ta 

till sig ny kunskap där. Samtidigt som barnen även måste bli respekterade för sitt modersmål i förskolan 

och på skolan (Wedin 2011, s. 33). Det blir än mer tydligt att det är av stor vikt att förskollärare arbetar 

med språkutveckling i förskolan då vi återigen kan läsa om det i läroplanen. Där står det att det är 
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förskollärarens ansvar att se till att arbetet planeras och utförs på så sätt att barnen har möjligheter till att 

utvecklas i sin språk- och kommunikationsutveckling på förskolan (Lpfö 98, s. 11).  

Forskning visar att barns inlärning dessutom är mer effektiv på barnets modersmål (Svensson 2009, s. 

200) och att förskolan har i uppdrag att se till att barn som har annat modersmål än svenska får goda 

möjligheter att utveckla både sitt modersmål och svenskan, då dessa barn lär sig både svenska och andra 

kunskaper lättare om de samtidigt får stöd och utveckling i sitt modersmål (Lpfö 98, s. 7). Vi tolkar 

detta som att det då är viktigt för både det enskilda barnet, men även för samhället i stort att 

språkutvecklingen på förskolan sker på både barnens modersmål och på det svenska språket. Det ger 

barnen bättre förutsättningar längre fram i livet både vad gäller studier och möjlighet att få ett jobb och 

ta plats i samhället.  

 

Däremot misstänker vi att det bara är en viss del av de flerspråkiga barnens modersmål som behärskas 

av personalen i förskolan. Enligt Svensson fick 57 % av de flerspråkiga barnen i förskolan 

modersmålsundervisning för 25 år sedan, men idag har det gjorts stora nedskärningar på detta i många 

förskolor (Svensson 2009, s. 200). Vår diskussion ledde vidare in på frågan hur vi skulle kunna 

stimulera och uppmuntra alla barn på förskolan i deras olika modersmål utifrån vilka språk vi som 

förskollärare själva behärskar.  

 

Eftersom förskolans uppdrag är att uppmuntra alla barn till att få en god svensk språkkunskap (Lpfö 98, 

s. 7) insåg vi att förskollärare förväntas ha en mångfacetterad kunskap om hur man möter barn i deras 

språkutveckling för att kunna uppfylla läroplanens mål. Barnens språkkunskap ser olika ut och de 

behöver stöd och stimulans på olika sätt. Som förskollärare kommer vi att möta barn och 

vårdnadshavare med olika modersmål. Eftersom familjer ser olika ut språkligt, menar Bjar och Liberg 

att det för en del barn innebär det att förskolan vara den första plats där de möter det svenska språket 

(Bjar & Liberg 2003, s. 17).  

 

I studien har vi använt begreppen flerspråkig, tvåspråkig och enspråkig för att benämna förskolorna med 

namn. Begreppet tvåspråkig använder vi för att benämna barnen på förskolan som har en tvåspråkig 

profil där barnen talar både engelska och svenska. Barnen på den förskolan har antingen engelska eller 

svenska som modersmål. Dessa barn utmanas och stimuleras på båda språken parallellt på förskolan 

men inte nödvändigtvis i hemmet. När vi använder begreppet den flerspråkiga förskolan syftar vi till att 

förskolan beskrivs av förskollärarna som flerspråkig där barn och vuxna har annat modersmål än 

svenska och talar fler språk än svenska. Den enspråkiga förskolan syftar vi till att flertalet barn på 

förskolan hade endast svenska som modersmål och det talades inte fler språk på förskolan. 
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Begreppen flerspråkighet, tvåspråkighet och modersmål kan definieras och tolkas på olika sätt beroende 

på i vilket sammanhang de används. Vi har valt att använda, Gisela Håkansson, professor i allmän 

språkvetenskap, definition av tvåspråkighet och modersmål och Skolverkets definition av flerspråkighet. 

Håkansson menar att modersmålet är det första språk ett barn lär sig vilket kan vara ett eller fler språk 

beroende på vilka språk som barnet lär sig från tidig ålder. Vidare förklarar hon att begreppet 

tvåspråkighet innefattar användandet av två språk oavsett om barnet har vuxit upp med två språk i 

familjen eller utvecklat två språk på annat sätt (Håkansson 2003, s. 26 och 145-150).  

 

Skolverket definierar flerspråkighet utifrån ett institutionellt respektive individuellt sammanhang där 

individuell flerspråkighet syftar till att en person använder flera språk i vardagen och institutionell 

flerspråkighet är när exempelvis en förskola genomför sin verksamhet på fler än ett språk (Skolverket 

2013, s. 7). En av förskolorna i studien har en språkprofil där två språk, svenska och engelska talas av 

både barn och personal. Enligt Skolverket är en sådan förskola en institution som har en uttalad två- 

eller flerspråkig profil där språken talas parallellt (Skolverket, 2013, s. 7). 

 

2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka och jämföra hur förskollärare praktiskt arbetar med barns 

språkutveckling i förskolan. Med studien vill vi öka kunskap om hur förskollärare utifrån deras egna 

språkkunskaper arbetar med att stimulera och möjliggöra för barn att utveckla sitt modersmål i 

kombination med det svenska språket. Vi vill poängtera att avsikten med studien inte är att jämföra 

förskollärarnas arbetssätt för att visa att något arbetssätt är bättre än den andra utan syftet är att skapa 

exempel på kunskap av hur förskollärare arbetar med språkutveckling. 

 

Syfte: Att undersöka och jämföra vilka språkutvecklande arbetssätt förskollärare använder för att 

möjliggöra för barns lärande och utveckling av det svenska språket och barnens modersmål. 

 

Frågeställningar: 

 Vilka arbetssätt använder förskollärare sig av för att stimulera och utmana barnen på förskolan i 

deras språkutveckling?  

 Finns det likheter och skillnader i förskollärarnas arbetssätt?  
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3. Tidigare forskning  

Den forskning vi valt att utgå ifrån i studien belyser flerspråkiga barns språkutveckling, barngruppens 

storlek i förhållande till förskollärares individuella kommunikation till varje barn och betydelsen av att, i 

förskolan, ta tillvara på föräldrarnas språkliga kompetens.  

 

Då vårt syfte med studien är att undersöka hur förskollärare arbetar med barns språkutveckling och flera 

av dem intervjuade förskollärarna arbetar i barngrupper med barn som har annat modersmål än svenska, 

har vi valt forskning inom samma område. Eftersom barngruppernas storlek varierat i studien finner vi 

det intressant att ha med vad tidigare forskning visar på sambandet mellan barngruppernas storlek och 

barns språkutveckling i förskolan.  

 

3.1. Flerspråkighet i förskolan och barngruppens storlek 

Doktorsavhandlingen Flerspråkiga barn i förskolan: Villkor för deltagande av Anne Kultti syftar till att 

förstå förutsättningar för lärande och utveckling för flerspråkiga barn i förskolan (Kultti 2014, s. 11). 

Studien visade att språkutvecklingen kan stödjas i aktiviteter om barnen får utrymme att delta på olika 

premisser vilket är en förutsättning för språklig och kommunikativ utveckling. Studien visade även att 

det är viktigt för flerspråkiga barn att redan från tidig ålder få möjlighet att få delta i aktiviteter där fler 

uttryckssätt används och där pedagogerna stödjer barnen utifrån barnens individuella intressen och 

erfarenheter. I studien beskriver Kultti hur en sångsamling, som är en språklig aktivitet, kan innefatta 

visuella bilder i form av sångkort och fysiska handlingar som rörelser. Detta skapar en relativt likvärdig 

förutsättning för alla barn att kunna delta där barnens språkliga kunskaper inte blir ett hinder för att 

kunna delta (Kultti 2014, s. 104).  

 

Svensson refererar till forskning av Scheele, Leseman och Mayo där de undersökte sambandet mellan 

modersmålsinlärning och hur stort ordförrådet var hos enspråkiga och flerspråkiga barn. Resultatet 

visade att det var vanligare hos flerspråkiga barn att vara något sena i sin språkutveckling på grund av 

att de exponeras mindre för varje språk i jämförelse vad enspråkiga barn som endast har ett språk att 

fokusera på (Scheele, A.F., Leseman P.P.M. & Mayo, A.Y. 2010, se Svensson 2012). Svensson lyfter 

även fram forskning av Lervåg och Aukrust om läsförståelsestrategier hos en- och tvåspråkiga 

förstaklass elever, som visar att för barn som lär sig ett andra språk utöver modersmålet är det viktigt att 

få många tillfällen att utöka sitt ordförråd. Resultatet visade på att ordförrådet var något mindre på det 

andra språket hos barn med flera språk vilket resulterade i att de kom efter i skolan. För att inte i hamna 
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efter i skolan är det därför av vikt att tidigt ge flerspråkiga barn möjligheter till att utveckla ett rikt 

ordförråd på sitt andraspråk (Lervåg, A. & Aukrust, V.G. 2009, se Svensson 2012).  

 

Ing- Marie Parszyk poängterar i sin studie av flerspråkiga förskolor att de flerspråkiga pedagogernas 

betydelse som förebilder för barnen på förskolan sällan värdesätts även om forskning pekar på att 

modersmålet behövs som stöd för lärande. I studien beskrivs en förskola som hade en tydlig fokusering 

på modersmålets betydelse, där föräldrarna hade en betydande roll för barnens språkliga och sociala 

utveckling. Språk och kommunikation kunde stärkas genom modersmålet och aktivt föräldrasamarbete 

där förälderns flerspråkiga kompetens togs tillvara på. Parszyk menar därför att det är viktigt i en 

sociokulturellt stödjande miljö att kunskaper, erfarenheter, språk med mera som är viktiga för barnen i 

hemmet synliggörs och får utrymme i förskolan (Parszyk 2006, s. 113-122).  

 

Pramling Samuelsson, Williams & Sheridan lyfter i sin studie Stora barngrupper i förskolan, relaterat 

till läroplanens intentioner att förskollärare ser olika hinder med att organisera stora barngrupper och 

hur det kan försvåra arbetet med läroplanens mål. De lyfter framförallt att förskollärarna inte har den tid 

och möjlighet att ge barnen utrymme att lyssna på varje barn och att alla barnen då inte får de 

utmaningar som de skulle behöva. De menar att ett för stort antal barn i gruppen minskar tiden för det 

enskilda barnet att bli sedd och uppmärksammad. Studien visar att förskollärarna ser större möjligheter 

att arbeta utifrån läroplanens intentioner i grupper med färre barn (Pramling Samuelsson, Williams & 

Sheridan 2015, s. 11). Å andra sidan visar forskning som Sonya Sheridan, professor i pedagogik, 

hänvisar till i sin artikel i antologin Att bli förskollärare, mångfacetterad komplexitet det motsatta, att 

det är av större vikt för kvaliteten i förskolan, vilken kompetens och vilket förhållningssätt förskollärare 

har, än storleken på barngruppen och barnens tillgång till material (Sheridan 2015, s. 231).  

 

Rigmor Lindö, före detta universitetslektor och lärarutbildare vid institutionen för pedagogik och 

didaktik lyfter i sin bok Det tidiga språkbadet fram, att forskare kommit fram till att om barnet får 

utveckla trygghet i sin relation till vuxna på förskolan redan från start, så är det lättare för barnet att 

fortsättningsvis känna trygghet i förskolan i relationer med andra där. Känner barnen trygghet, har dem 

de bästa förutsättningarna för att vilja kommunicera (Palmérus m.fl., 1993 se Lindö 2009, s. 82).  

 

3.2. Sammanfattning  

Tidigare forskning visar att det är viktigt för flerspråkiga barn att få möjlighet att delta i aktiviteter där 

fler uttryckssätt används vilket skapar en relativt likvärdig förutsättning för alla barn att kunna delta då 
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barnens språkliga kunskaper inte utgör ett hinder. Ordförrådet var något mindre på det andra språket hos 

barn med flera språk vilket resulterade i att de senare kommer efter i skolan. För att inte i hamna efter i 

skolan är det därför av vikt att tidigt ge flerspråkiga barn många möjligheter till att utveckla ett rikt 

ordförråd på sitt andraspråk. Att flerspråkiga barn är något sena i sin språkutveckling kan bero på att de 

exponeras mindre för varje språk i jämförelse vad enspråkiga barn som endast har ett språk att fokusera 

på. 

 

Barnens föräldrar har en betydande roll för barnens språkliga och sociala utveckling. Språk och 

kommunikation kunde stärkas genom modersmålet och aktivt föräldrasamarbete, där förälderns 

flerspråkiga kompetens togs tillvara. Om det är ett för stort antal barn i gruppen minskar tiden för det 

enskilda barnet att bli sedd och uppmärksammad, dessutom ser förskollärarna större möjligheter att 

arbeta utifrån läroplanens intentioner i grupper med färre barn. Känner barnen trygghet hos personal på 

förskolan, har dem de bästa förutsättningarna för att våga och vilja kommunicera. 

 

4. Teoretiska utgångspunkter 

Vi har valt att analysera de intervjuade förskollärarnas perspektiv på språkutvecklande arbetssätt och 

våra observationer av dessa förskollärare ur ett sociokulturellt perspektiv. Vi ser att detta perspektiv är 

relevant för denna studie då språket ur ett sociokulturellt perspektiv har en nyckelroll för lärande (Säljö 

2011, s. 161). I kapitlet kommer vi ge en beskrivning av valda delar av det sociokulturella perspektivet 

som är relevant för analysen. Vi har valt teorier om barns språkutveckling då vi vill redogöra för hur 

förskollärare kan ge barn som utvecklar ett eller fler språk på förskolan förutsättningar för att göra det. 

Slutligen beskriver vi de språkutvecklande metoderna Babblarna och Tecken som alternativ och 

kompletterande kommunikation (TAKK), då vi sett att förskollärarna  använder sig av detta i 

språkutvecklande syfte. 

 

4.1. Sociokulturella perspektivet 

Vygotskij (1896-1934) hann under sitt korta liv utveckla ett teoretiskt perspektiv på lärande och 

utveckling om hur människan, som är en biologisk varelse, formas och utvecklas genom sociala och 

kulturella erfarenheter. Dessa erfarenheter får människan genom social interaktion med andra människor 

i den kultur som människan befinner sig i, därav benämningen ett sociokulturellt perspektiv. Denna 

utveckling tar sin start i barnets första försök att kommunicera med sin omgivning förklarar Roger Säljö 

professor i pedagogisk psykologi (Säljö 2011, s. 161). 
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Ur ett sociokulturellt perspektiv ser man språket som ett viktigt redskap, ett verktyg, för att förstå sin 

omvärld. Människor från liknande sociala miljöer får liknande erfarenheter och på så sätt får de även en 

liknande repertoar av språkformer. Det beror att de sammanhang och den kultur vi befinner oss i formar 

oss erfarenhetsmässigt (Bjar & Liberg 2003, s. 20). Redskapen är skapade av människan som 

hjälpmedel, både fysiska som exempelvis hammare, miniräknare, böcker. Men också psykologiska, som 

språket, siffror, alfabet och formler exempelvis. Dessa redskap medierar och blir då till verktyg för oss 

att förstå vår omvärld och agera i den (Säljö 2011, s. 162-165), det vill säga verktygen utgör de resurser 

som man använder sig av när man förstår och agerar i sin omvärld. Det är genom interaktion, det vill 

säga, kommunikation och samspel med andra människor som vi kan tillgodogöra oss dessa resurser 

(Säljö 2000, s. 20-22). 

 

I ett sociokulturellt perspektiv är en vuxens agerande viktig för barns utveckling och kan agera som stöd 

och vägledare genom kommunikation, så kallad scaffolding. Scaffolding innebär i ett språkligt exempel, 

att den vuxne ställer frågor som på ett stimulerande sätt utmanar barnet framåt i sitt lärande (Säljö 2011, 

s.166-167).  

 

Den närmaste utvecklingszonen är enligt Vygotskij zonen mellan det som barnet redan kan och det som 

barnet ännu inte klarar av på egens hand. I denna zon ligger barnets mest optimala möjlighet för lärande, 

då det inte är för svårt, men inte heller för lätt (Säljö 2011, s. 167). Enligt Vygotskij kan man förstå att 

barnet klarar av att resonera, tänka, när barnet berättar högt vad det gör, då kan ”barnet använda språket 

för att styra sina handlingar”. Något som han kallar det egocentriska talet (Svensson 2009, s. 39). 

 

4.2. Språkutveckling i förskolan  

Enligt Svensson avser man med språk vanligast det verbala språket och skriftspråket men språk och 

kommunikation innefattar även andra uttrycksformer som dans, musik och bild, där syftet med att 

kommunicera är att få uttrycka och dela exempelvis tankar, behov, information och känslor med någon 

annan (Svensson 2009, s. 11-12). Barbro Bruce, doktor i logopedi samt universitetslektor i 

utbildningsvetenskap/ specialpedagogik vid Malmö högskola och Bim Riddersporre, doktor i psykologi, 

legitimerad logoped samt universitetslektor och prodekan vid Malmö högskola, menar att gester och 

tecken kan förstärka det som sägs och kroppsspråket är viktigt i hur det som sägs uppfattas. Genom att 

använda gester, peka och att använda sig av bilder kan ge stöd till det som sägs verbalt (Bruce & 

Riddersporre 2012, s. 160).   
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Enligt Läroplanen för förskolan har förskollärarna ansvar för att arbetet i barngruppen genomförs så att 

förskolebarns språk- och kommunikationsutveckling stimuleras och utmanas (Lpfö 98, s. 11). En 

förutsättning för att stimulera språkutveckling är här - och - nu dialogen menar Bente Eriksen Hagtvet, 

professor vid institutet för specialpedagogik vid Oslos universitet. Dialogen kännetecknas av att den 

vuxne tar sig tid att aktivt lyssna på barnen. Dialogen ska kännas som en trygg plats där det är okej att 

säga fel och att det är okej att uttrycka känslor och åsikter. För detta krävs att den vuxne är närvarande 

och är intresserad av vad barnet vill förmedla. Barnen blir lyssnade till och blir tagna på allvar. Genom 

att barnen blir lyssnade till växer de både språkligt och känslomässigt (Eriksen Hagtvet 2006, s. 11-12). 

Eriksen Hagtvet menar att om vi samtalar om något som barnet känner igen, ju mer vill barnen uttrycka 

sig, då det kan koppla sina tankar till det vi pratar om (Eriksen Hagtvet 2004, s. 116).  

 

Lindö skriver ur ett sociokulturellt perspektiv där hon lyfter fram betydelsen av att barn ges möjlighet 

till att reflektera och fundera tillsammans för att få ta del av andras perspektiv, att de samtalar med 

varandra (Lindö 2009, s. 253) som språkligt kompetenta (Ekström 2002, s.15, se Lindö 2009, s. 72). Det 

leder bland annat till att barnen utvecklar sitt språk (Lindö 2009, s. 253). Det är viktigt att barn får “bada 

i språket”, det vill säga, ständigt höra språket och uppmuntras att tala det. Att ständigt möta språket i alla 

situationer för att berika sitt språk med så många ord som möjligt vilket ger barnet en bredare 

uppfattning av begrepp (Lindö 2009). Lindö nämner även att för dem barn som har annat modersmål än 

svenska och håller på att lära sig svenska, så är det vuxna stödet extra stort (Lindö 2009, s. 34).  

 

Svensson menar att för barn som inte har ett fungerande språk ska kunna lära sig att samtala, krävs det 

att kunna hålla kvar deras intresse. Detta kan lämpligast göras genom att hålla kvar barnets intresse kan 

lämpligast göras genom att tala med barnen om sådant som de kan se eller ta på och att benämna ord och 

använda sig av korta och enkla meningar. Ett sådant sätt att tala kan göra det lättare för barnet att 

urskilja språkets ljud (Svensson 2009, s, 79). Att förskolläraren kommenterar och förklarar med ord i en 

konkret situation, gör att orden får mening för barnen, menar Eriksen Hagtvet (Eriksen Hagtvet 2006, s. 

22). Samtidigt poängterar Svensson att samma förutsättningar för att utveckla språk gäller för barn som 

utvecklar ett språk som för barn som utvecklar två eller fler språk så länge de språk som ska utvecklas 

används och stimuleras (Svensson 2009, s. 203). 

 

Svensson menar att det är viktigt för förskollärare att de barn som lär sig flera språk blir uppmuntrade så 

att de känner att det är lustfyllt att samtala på båda språken och att de får många tillfällen till detta 

(Svensson 2009, s. 201- 202). Hon menar också att det är tydligt att det är en social process att lära sig 

flera språk, där samtal och samarbete är viktiga delar (Svensson 2009, s. 191). Eva- Kristina Salameh 
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redaktör till boken Flerspråkighet i skolan, menar att om ett barn får möta det andra språket i tidig ålder, 

har det större chans att utveckla en bra språklig bas. Om barnet inte hinner få denna bas innan det börjar 

i skolan, blir det svårt för barnet att lära sig ämnena där då det blir för många nya, abstrakta begrepp 

(Salameh 2012, s. 45). 

 

4.3. Språkutvecklande metoder 

I följande text kommer vi att redogöra för två av de språkutvecklande metoder vi såg i vår undersökning. 

 

Babblarna  

Babblarna är skapade av Anneli Tisell och är ett språkutvecklande material som utgår från 

Karlstadmodellen. Materialet består av färgglada figurer i syfte att hjälpa barn att träna sitt språk på ett 

lekfullt sätt och för att träna betoning och melodi i språket. Babblarna som metod fokuserar på det ska 

vara lustfyllt med lockande material med språkutveckling i fokus som fångar barnens intresse och viljan 

till att kommunicera. Materialet för Babblarna består av böcker, små plastfigurer i form av babblarna, 

spel, pussel, dans, sång, appar med spel (Hattenförlag u.å). Karlstadmodellen har utvecklats i samarbete 

med föräldrar, personal på landsting och kommuner och forskare under ledning av professor i 

specialpedagogik Iréne Johansson. Inom Karlstadmodellens språkträning är principen att flera 

möjligheter ska finnas för en individ att utvecklas. Det kan vara bilder, teckenstöd och skrift och genom 

de olika alternativen prova sig fram vad som fungerar för den individen (Karlstadmodellen 2010).  

 

Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation (TAKK) 

Logoped Boel Heister Trygg beskriver i sin bok TAKK: tecken som AKK (2004) att tecken som 

alternativ och kompletterande kommunikation (TAKK) innebär att man tecknar med händerna de 

viktigaste orden samtidigt som det talade språket stärker det vad personen säger. Eftersom det är de 

meningsbärande orden som tecknas är det lättare för lyssnaren att förstå det som sägs.  

 

Den viktigaste aspekten av TAKK är att barnen ska få ett redskap för att kunna samspela språkligt med 

varandra (Heister Trygg 2004, s. 9-18). Genom att använda tecken som alternativ och kompletterande 

kommunikation kan förenkla och förstärka inlärningsprocessen för att barnet får både höra, se och känna 

orden menar Anneli Tisell, författare till Lilla boken om tecken (Tisell 2009, s. 8). Genom att använda 

sig av tecken gör det lättare för att barnen ska förstå, kommunicera och att bygga upp ordförrådet. Ett 

verktyg för att bygga språket (Tisell 2009, s. 10) och upptäcka språket genom flera sinnen. Det 

underlättar kommunikationen om fler uttryckssätt används vilket kan vara att personen pratar, tecknar 

http://www.hattenforlag.se/
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och visar med gester och kroppsspråk. Tisell benämner detta som att flera multimodaliter används och 

kan på så sätt  tydliggöra det som förmedlas (Tisell 2009, s. 18). När vi kommunicerar kan vi använda 

oss av det talade språket, kroppsspråk, mimik och andra ljud såsom hummanden och skratt. Man kan 

säga att all vår kommunikation är multimodal. Därmed blir TAKK och användandet av bilder och 

symboler ännu ett kommunikationssätt. Den som använder sig av TAKK är i en viss mån flerspråkig 

menar Heister Trygg (Tisell 2009, s. 18).  

5. Metod 

I kapitel redogörs för vilka metodologiska val vi gjort i studien. Först redogör vi för den metod som 

ligger till grund för studien, därefter vilket urval av förskolor och förskollärare som gjorts, följt av 

metod för datainsamling där tillvägagångssättet för och hur empirin har bearbetats av intervjuerna och 

observationernas redogörs. Slutligen beskrivs studiens generaliserbarhet och etiska ställningstaganden. 

 

5.1. Metodval 

Vi valde att använda oss av kvalitativa metoder för denna studie. Då syftet med studien var att 

undersöka förskollärarnas språkutvecklande arbetssätt, ansåg vi att det bästa sättet att ta reda på det var 

genom metoderna; intervju av förskollärare som är verksamma på förskolan men också genom 

observation av förskollärare för att se hur de arbetar i praktiken. Med kvalitativa metoder är inte 

mängden insamlat material det viktiga, utan det som spelar roll är hur innehållsrikt materialet är som har 

samlats in (Öhlander 2011, s. 30). Syftet med kvalitativa metoder är att skaffa sig en djupare förståelse 

och inblick i hur en individ tänker och resonerar (Ahrne & Svensson 2011, s. 9).  

 

5.2. Urval 

Vi ville undersöka förskollärares arbetssätt med språkutveckling oavsett barnens modersmål. Vi valde 

därför att intervjua fem förskollärare som arbetade i barngrupper där skillnaden bestod i att barnens 

modersmål var olika. Skälet till att vi valde att använda förskolor som skiljer sig åt i det avseendet, var 

för att det skulle kunna ge en bredare variation av resultatet och skulle kunna visa på skillnader och 

likheter (Svensson & Ahrne 2015, s. 22). Vi tog kontakt med förskollärare som arbetade på förskolor 

som passade in med syftet för studien och frågade om de ville medverka.  

 

Förskolorna låg i olika delar av Stockholm. Dessa förskolor har vi namngett utifrån förskolornas norm 

att vara en-, två- eller flerspråkig för att lättare kunna följa resonemangen i analysen. 
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Den ena förskolan, som vi kallar den tvåspråkiga förskolan, hade en tydlig tvåspråkig profil där två 

språk talades parallellt. Förskolläraren vi intervjuade där hade svenska som modersmål och engelska 

som sitt andraspråk. Normen på förskolan var att tala svenska och engelska, vilket också motsvarade 

majoriteten av både barn och vuxnas modersmål. Ytterligare en norm var då att vara flerspråkig på 

denna förskola.  

 

Den andra förskolan, som vi kallar den flerspråkiga förskolan (se figur 1), var majoriteten av barn och 

vuxna att ha två- eller flera språk och annat modersmål än svenska. Den språkliga normen på den 

flerspråkiga förskolan var att vara flerspråkig, men det gemensamma språket på förskolan var svenska.  

 

På den tredje förskolan, som vi kallar den enspråkiga förskolan (se figur 1), var majoriteten barn och 

personal enspråkiga och hade svenska som modersmål.  

 

De intervjuade förskollärarna arbetade med barn som var i åldern 3-5 år. Vi valde att ha detta 

åldersspann då vi inte ville ha fler variabler än nödvändigt. Dock så visade det sig att det blivit ett 

missförstånd på den flerspråkiga förskolan där en av förskollärarna arbetade med yngre barn än 3-5 

åringar. Väl på plats valde vi trots detta att genomföra intervju och observation med förskolläraren då vi 

ansåg att det ändå kunde ge ett bra underlag för studien. 

 

Totalt intervjuade och observerade vi fem förskollärare (se figur 1). En förskollärare på den tvåspråkiga 

förskolan, två förskollärare på den flerspråkiga förskolan och två förskollärare på den enspråkiga 

förskolan. Anledningen till att endast en förskollärare medverkade på den tvåspråkiga förskolan var 

svårigheten att få kontakt med förskollärare från förskolor med tvåspråkig profil som arbetade med barn 

i åldern 3-5 år. Vi diskuterade och gjorde en avvägning om en intervju på den tvåspråkiga förskolan 

skulle vara tillräcklig för att förskolorna skulle bli likvärdigt representerade. Vi kom fram till att en 

förskollärare på den tvåspråkiga förskolan ändå kunde ge oss tillräckligt med material för att 

representera den förskolan. 
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 Förskola Tvåspråkiga Flerspråkiga Flerspråkiga Enspråkiga Enspråkiga 

Förskollärare Hilma Mabella Elsa Kajsa Mona 

Intervju 2016-10-28 2016-10-27 2016-10-24 2016-10-25 2016-10-25 

Observation 2016-10-28 2016-10-27 2016-10-24 2016-10-25 2016-10-25 

De gemensamma språk 

som talades på förskolan engelska och svenska svenska svenska svenska svenska 

Språklig norm på 

förskolan Två språk Flera språk Flera språk Ett språk Ett språk 

(Figur 1 illustrerar vilka förskollärare som vi intervjuat och observerat och vilket datum detta skedde. På 

vilken förskola de arbetar, vilka gemensamma språk som talades och hur många språk som var vanligt 

att barnen talade.) 

 

5.3. Metod för datainsamling 

Intervjuerna, som tog cirka 45 min att genomföra, utfördes i ett rum med endast intervjupersonen och 

med oss (Kristin och Julia) som intervjuade för att kunna tala ostört, på förskollärarnas respektive 

förskolor. Förskollärarna intervjuades en och en för att de inte skulle påverkas av varandras svar då vi 

önskade så individuella och varierande svar som möjligt. 

 

Vi använde oss av en intervjuguide (se bilaga 1) med intervjufrågor som hade en låg grad av 

strukturering, vilket innebär att svarsalternativen är öppna, vilket tillåter svar med egna ord för personen 

som intervjuas (Patel & Davidsson 2011, s. 81). Vi ville att förskollärarna med sina egna ord, skulle 

beskriva sitt arbetssätt med språkutveckling på förskolan. En av oss intervjuade och ställde frågor 

utifrån intervjuguiden medan den andra lyssnade och kom med följdfrågor och förtydliganden för att få 

mer ingående svar. Intervjuerna spelades in med hjälp av smartphone för att inte missa någon 

information och för att vi båda skulle kunna fokusera på den intervjupersonens svar. 

 

Vid observationerna förhöll vi oss som icke deltagande observatörer, vilket innebär att den som 

observerar befinner sig utanför det som sker (Patel & Davidsson 2011, s. 98). Vi observerade alltså vad 

som pågick på förskollärarnas avdelningar men vi deltog inte i aktiviteterna, då vi inte ville påverka 

förskollärarnas arbetssätt. Samtal förekom dock då förskollärarna berättade för oss om sitt arbete och 

varför de gjorde på ett visst sätt. Vi antecknade hur miljön såg ut på förskolan och vilka material som 

fanns tillgängligt och vad förskollärarna gjorde och sade vid aktiviteterna med barnen. Observationerna 

varade mellan en till två timmar. 
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Den insamlade data av intervjuerna transkriberades ordagrant till text och det antecknade materialet, 

tillsammans mes observationerna som skrevs rent och sammanställdes, för att vi sedan skulle kunna 

identifiera teman i texterna. Empirin som ligger till grund för analys och diskussion är utvalda delar av 

transkriberingen och sammanställningen av observationerna. Dessa delar sorterade in i tre teman, 

individanpassat arbetssätt, kommunikation med flera uttryckssätt och samtalets betydelse, vilka är våra 

utgångspunkter i analysen.  

 

I analysen har även citat från intervjuerna använts för att förskollärarnas resonemang skulle synliggöras 

med deras egna ord. 

 

5.4. Generaliserbarhet 

Att kunna generalisera en studie, handlar om att öka en studies trovärdighet, det vill säga att studien 

säger något om en stor mängd population (Svensson & Ahrne 2015, s. 26). I denna studie var det 

förskollärare som arbetade i Stockholmsområdet som studerades. Då det här är en kvalitativ studie, med 

intervjuer och observationer av endast fem förskollärare, kan det trots det ge en viss generaliserbarhet då 

kvalitativa studier främst handlar om existensen av de egenskaper eller företeelser som finns i en 

population inte mängden av de insamlade beskrivningar och företeelser som i en kvalitativ studie 

(Langemar 2008, s. 110).  

 

Det finns kritik mot att använda kvalitativa metoder i studier, då det inte går att generalisera för att 

materialet inte baseras på ett stort antal personer (Svensson & Ahrne 2015, s. 26). Det som framkommer 

i studien av hur fem förskollärare arbetar med språkutveckling, är en liten del av en population, men är 

ändå ett viktigt bidrag då intervjuer och observationer ofta är mer tillförlitliga än kvantitativa enkäter 

(Langemar 2008, s. 111).  

 

Empirin av intervjuer och observationer har analyserats och diskuterats med hjälp av teorier, 

styrdokument och jämförts med tidigare forskning som gjort inom samma ämne, vilket är ett sätt att öka 

generaliserbarheten på en studie (Svensson & Ahrne 2015, s. 27). Vi kombinerade även olika 

datainsamlings metoder, så kallad triangulering, för att på så sätt skapa en bredare bild av det vi studerar 

och därmed kunna öka trovärdighet i studien (Svensson & Ahrne 2015, s. 25-26).  
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Studiens resultat kan säga något om hur förskollärare arbetar språkutvecklande på förskolor i Sverige 

men det går inte att säga att det generellt ser ut så på alla förskolor i Sverige. För att få ett mer täckande 

och generellt resultat bör studien genomföras på betydligt fler förskolor och över hela Sverige. Syftet är 

inte heller att ta reda på ett generellt språkutvecklande arbetssätt, utan att få exempel och idéer om hur 

man kan arbeta med språkutveckling på förskolan. 

 

5.5. Etiska ställningstaganden 

I denna studie har vi utgått från de forskningsetiska principerna där det grundläggande 

individskyddskravet kan delas in i fyra huvudkrav, informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Att forskning bedrivs är nödvändig och viktig för individen 

och samhällets utveckling, samtidigt som samhällets medlemmar ska ha ett berättigat skydd mot insyn i 

sina liv och ska inte behöva utsättas för kränkningar, fysisk eller psykisk skada eller förödmjukelse. 

Individskyddskravet är en utgångspunkt för de forskningsetiska övervägandena (Vetenskapsrådet 1990, 

s.6).  

 

Innan vi påbörjade intervjuerna och observationerna, delade vi ut ett samtyckesbrev (se bilaga 2) som 

utgår från vetenskapsrådets forskningsetiska principer där information om studiens syfte och 

förskollärarens delaktighet i studien framgår. I brevet informerades förskollärarna om att den som deltar 

i studien har rätt att avsluta sin medverkan utan att det innebär några negativa följder eller påtryckning 

av oss som utför studien. Förskollärarna tillfrågades även om de godkände ljudupptagning under 

intervjun. Med hänsyn till förskollärarna och förskolans konfidentialitet har vi anonymiserat alla 

deltagande förskollärare och förskolor och gett dem fingerade namn. Vilken del av Stockholm 

förskolorna ligger i framkommer inte i studien då dessa förskolor inte ska kunna identifieras.  

 

Utifrån nyttjandekravets regler har det insamlade materialet såsom inspelade intervjuer och anteckningar 

endast använts i denna studie och kommer inte att föras vidare till annan utomstående part. Deltagarna i 

studien har tillfrågats om de var intresserade av att få ta del av studiens resultat. Vid observationerna var 

vi medvetna om att vår närvaro skulle kunna påverka både barnen och förskollärares arbete vilket i sin 

tur skulle kunna påverka resultatet av studien. 
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5.6. Fördelning av arbetet. 

Den här studien har skrivits i par. Det finns både fördelar och nackdelar med att skriva ett arbete 

tillsammans. Vi redogör nedan för några av dessa och för våra egna överväganden och reflektioner kring 

att gå igenom denna process tillsammans. 

 

Staffan Stukát beskriver att det finns både fördelar och nackdelar med att skriva ett examensarbete både 

i par och ensam. Fördelen med att skriva ensam kan vara att det är lättare att komma in på en 

forskningsutbildning om så är fallet i framtiden, då denna antagning baseras på examensarbetet. Det kan 

vara svårt att se vem som skrivit vad i ett arbete när det är två som skriver. En annan fördel med att 

skriva ensam är att många känner en stolthet och styrka i att klara av examensarbetet på egen hand, 

dessutom får man ta alla beslut själv och kan planera sin studietid enbart utifrån sina egna behov, utan 

att behöva anpassa sig (Stukát 2011, s. 13-14). 

 

Skälet till att vi valt att skriva i par är det som Stukat skriver om vilka fördelarna är att ha någon att 

diskutera alla val med. I diskussionerna blir man tvungen att motivera sina åsikter, argumentera för dem 

menar han (Stukát 2011, s. 13-14). Vi har haft hjälp av varandra i diskussionerna och har kunnat 

uppmuntra och ge varandra feedback på det vi har skrivit. 

 

Vi har skrivit all text gemensamt. När en av oss skrivit en text har den andre läst igenom kommit med 

kommentarer och eventuellt lagt till eller tagit bort text. Att arbeta i par har vi sett som en fördel för att 

under arbetets gång kunna granska och diskutera texterna och skrivandet har blivit en kollektiv process. 

Ytterligare en fördel med att granska varandras texter är att vi får ett enhetligt textspråk genom hela 

arbetet, vilket annars kan bli svårt att få till. Genom denna arbetsmetod känner vi till alla delar i 

uppsatsen lika bra. 
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6. Resultat och analys 

I kapitlet kommer vi att besvara studiens forskningsfrågor om hur förskollärarna stimulerar och utmanar 

barnen i deras språkutveckling på förskolan och om det finns likheter och skillnader i deras 

språkutvecklande arbetssätt. Analysen vi gjort av vår empiri har vi valt att redogöra för utifrån följande 

teman: Individanpassat arbetssätt, Kommunikation med flera uttryckssätt och Samtalets betydelse. 

 

6.1. Individanpassat arbetssätt 

På den flerspråkiga förskolan arbetade förskollärarna Mabella och Elsa med att under nästan hela 

dagarna vara uppdelade i mindre grupper om 3-5 barn per grupp. De flesta av barnen hade ett annat 

modersmål än svenska och därmed lärde sig dessa barn flera språk, både sitt modersmål och det svenska 

språket. Vid våra observationer av förskollärarna tolkade vi det som att i och med de små barngrupperna 

hade förskollärarna mycket tid för varje barn. De talade till varje barn individuellt och varje barn fick 

gott om tid att uttrycka sig och möjlighet till att vara delaktig i samlingen eller aktiviteten som pågick.  

 

I och med de små barngrupperna kunde förskollärarna fokusera på kommunikationen med barnen och 

utmana dem i sin språkutveckling. Vi kopplar det stödet Mabella och Elsa gav barnen med det som 

Lindö skriver, att det vuxna stödet behöver vara extra stort för barn som lär sig fler språk (Lindö 2009, 

s.34). Elsa uttryckte i intervjun hur hon såg på att de arbetade i smågrupper:  

 

Vi har ganska små grupper men ibland hade man behövt ännu mindre grupper 

för att verkligen kunna... De barnen behöver extra stöd i språket och det är ändå 

många som behöver det här. 

(Elsa 2016-10-24) 

 

Vid intervjuerna med Mabella och Elsa berättade de det att de ofta lyfter in ord på andra språk i både 

vardagliga och planerade aktiviteter. Mabella förklarade hur hon ofta förbereder sig inför en aktivitet 

med att ta reda på vad ett eller två ord heter på alla dem närvarande barnens modersmål med hjälp av 

lärplattan, då hon inte alltid kan de språk som barnen i barngruppen har som modersmål.  
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Så här uttrycker hon sig i intervjun: 

 

... Man försöker få in något ord varje dag som barnen kan relatera till sitt 

modersmål. De språken som vi har på avdelningen så försöker jag ju lära mig 

något ord på de språken. Exempelvis ”Cas” – röd på somaliska. Och vi försöker 

ju att ta reda på vad röd heter på modersmålen. 

(Mabella 2016-10-27) 

 

Elsa och Mabella berättade att de också ofta får hjälp av barnens föräldrar att översätta ord till barnens 

modersmål som sedan kan användas parallellt med svenskan. Marbella beskrev att ett av skälen till det 

är att hon märker att barnen oftast lyssnar bättre när hon använder och förtydligar med ord på barnens 

modersmål. Det Mabella gjorde skulle kunna tolkas utifrån ett trygghetsperspektiv då det skulle kunna 

ses som att barnet förstod vad förskolläraren sa och också själv kunde göra sig förstådd på det språk som 

kändes mest bekvämt och bekant för barnet. Vi ser likheter i Elsas och Mabellas arbetssätt när de 

använde ord på barnens modersmål, med det Salameh beskriver som viktigt för barn som lär sig flera 

språk. Salameh menar att det är viktigt att dessa barn får möta det andra språket tidigt och att de då har 

större möjlighet att utveckla en språklig bas innan skolstart (Salameh 2012, s .45).  

 

Elsa beskrev också att det är viktigt att barnen får höra att det finns olika språk så att det svenska språket 

inte ses som det enda och ”riktiga” språk som finns. Det gjordes genom att de olika modersmålen 

medvetet lyftes fram av förskollärarna, genom exempelvis så som Mabella beskrev, att de använde 

några ord på varje modersmål i aktiviteterna eller genom att barnens föräldrar kom och läste böcker för 

barnen på deras modersmål i förskolans bibliotek, vilket skedde med jämna mellanrum. 

 

Förskolläraren Hilma, som arbetade på en tvåspråkig förskola där engelska och svenska talades 

parallellt, beskrev i intervjun att hon i vissa situationer väljer språk utifrån att hon vill utmana barnet 

språkligt, vilket då blir utanför barnets bekvämlighetszon. Hon beskrev hur hon anpassar om och när 

hon utmanar barnen språkligt utifrån både situation och barn. I hennes arbetslag fördelade de arbetet 

utifrån sina språkliga kompetenser för att kunna utmana barnen och finnas där som stöd för barnen i 

deras språkutveckling på en lagom nivå, då hon och hennes kollegor talar parallellt engelska och 

svenska vid samlingar. Något som vi utifrån det sociokulturella perspektivet tolkar som att de stöttar 

barnen genom scaffolding, inom barnets närmaste utvecklingszon (Säljö 2011, s. 166-167). Detta gjorde 

hon dels för att barnen skulle höra båda språken men också för att alla barn skulle förstå vad som sades, 

då en del barn hade engelska som modersmål och andra svenska som modersmål. Detta innebar att 
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barnen hade kommit olika långt i sin språkutveckling i engelska respektive svenska. Hilma berättade i 

intervjun: 

 

Det är barnen som styr vilket språk som vi använder. Från mitt perspektiv pratar 

ett barn svenska med mig så beroende på det barnets utveckling och helhet 

kanske jag väljer att prata engelska tillbaka. För känner jag att det här barnet 

behöver svenska… Det kommer till mig och pratar svenska med mig då är det 

något som den vill förmedla som den kanske inte kan och då svarar jag alltid på 

svenska. 

(Hilma 2016-10-28) 

 

Ibland tog Hilma och hennes kollegor hjälp av varandras språkkompetenser när det gällde att hjälpa 

barnen i deras utveckling. Hilma berättade om en kollega med engelska som modersmål, som samtalade 

med ett barn som ännu inte hade utvecklat det engelska språket så mycket. Det blev då en språklig krock 

mellan barnet och kollegan där de inte förstod varandra. Kollegan valde då att komma till Hilma och be 

om hjälp för att kommunicera på svenska med barnet i fråga. I intervjun uttryckte Hilma sig så här: 

 

...Barnen går till den som… (kan språket. red. anm.). Ja alltså det kanske inte 

heller är bra att det är så, men man kan hjälpa varandra. En pedagog kom igår 

och sa: - Kan du hjälpa mig att prata med det här barnet? Jag kan inte riktigt 

hjälpa.  

(Hilma 2016-10-28) 

 

I citatet beskrivs hur barnet och kollegan inte kunde samtala med varandra då barnet inte kunde 

kollegans språk tillräckligt bra. Detta kan vi koppla till Svensson då hon menar att det är märkbart att 

samtal och samarbete är viktigt för barns språkutveckling då det är en social process att lära sig ett nytt 

språk (Svensson 2009, s. 191). Hilma beskrev att hennes arbetssätt innebär att när hon talar med barnet 

individuellt, utan samarbete med kollegor, talar hon på det språk barnet i fråga känner sig mest bekväm 

med. Hon menade att trygghet är en viktig faktor för att barnen ska våga uttrycka sig, vilket hör ihop 

med att förstå vad som sägs och att kunna göra sig förstådd. Men hon menade också att det har att göra 

med att förskolläraren respekterar barnet genom att använda det språk som barnet känner sig bekväm 

med, menar hon. När barnen är trygga är de också mottagliga för att lära, sa hon.  
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Hon uttryckte sig på detta sätt:  

 

Tryggheten. Det är det absolut viktigaste. - Vågar jag prata? Är det någon som 

förstår mig? Jag skulle aldrig tvinga ett barn att prata engelska med mig.   

(Hilma 2016-10-28) 

 

Hilma berättade vidare att hon utmanar och vägleder barnen språkligt genom att uppmärksamma språket 

på ett sätt som lockar barnets intresse. Vilket är i linje med Svenssons beskrivning av hur förskollärare 

bör arbeta för att utveckla flerspråkiga barns språk. Hon menar att det är viktigt att förskollärare arbetar 

utifrån förhållningssättet att barnen ska tycka att det är roligt att tala båda språken och att förskollärarna 

ska uppmuntra barnen att tala båda språken ofta (Svensson 2009, s. 201-202).  

 

Hilma beskrev hur hon anpassar sitt arbetssätt utifrån barnets individuella utveckling genom att hon och 

arbetslaget på förskolan inte arbetar med någon speciell metod eller modell för språkutveckling utan 

plockar lite från olika pedagogiska inriktningar, exempelvis utifrån Montessoripedagogiken och Reggio 

Emilias pedagogik. Hon berättade så här i intervjun: 

 

Vi tar fram material som behövs i stunden. Jag är inte den som vill låsa upp mig 

på en metod. För då tycker jag att man begränsar vissa barn. Jag plockar det jag 

behöver tycker jag är väldigt bra, för vissa barn behöver mer Montessori tänk, då 

måste man kunna vara öppen å erbjuda det och andra är mera åt Reggio. Man 

måste kunna erbjuda men ändå hålla en balans. Det tycker jag är viktigt. 

(Hilma 2016-10-28) 

 

Förskollärarna på både den tvåspråkiga och den flerspråkiga förskolan beskrev i intervjuerna och visade 

under observationerna att de hade ett individanpassat förhållningssätt till barnen som innebar att 

förskollärarna var måna om att barnen skulle känna att de samtal och de aktiviteter de utförde skulle 

vara så pass trygga så att barnen kände att de vågade och ville samtala.  

 

Förskollärarnas arbetssätt anser vi vara i linje med Eriksen Hagtvets beskrivning av Här-och-nu-

dialogen som innebär att den vuxne visar barnet att det finns tid för barnet att tala, att den vuxne visar 

barnet att den verkligen lyssnar på barnet och att barnet känner att det är okej att säga fel och uttrycka 

sina känslor. Detta menar Eriksen Hagtvet leder till att barnen utvecklas språkligt och känslomässigt 

(Eriksen Hagtvet 2006, s. 11-12). 
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På den enspråkiga förskolan berättade förskollärarna Mona och Kajsa att det fanns barn med annat 

modersmål än svenska men att det inte var något de lyfte fram såvida inte barnen tog eget initiativ till att 

tala sitt eget modersmål. De berättade att det förr fanns resurser för modersmålsträning för barn med 

annat modersmål än svenska. Varje vecka kom då en pedagog till förskolan och övade språket med de 

barn som hade andra modersmål än svenska. Nu fanns denna resurs inte längre kvar, utan förskollärarna 

begränsades till att använda sig av de språk de själva hade kunskap om, när det gäller det 

språkutvecklande arbetet med barnen, vilket i detta fall var svenska och engelska. Kajsa berättade att när 

deras språkkunskaper inte räcker till får de ibland hjälp av föräldrar eller så söker de själva fram på 

Youtube för att hitta musik och böcker på barnets modersmål som de sedan kan spela. Kajsa beskrev ett 

exempel hur de kunde arbeta så här: 

 

Om du tänker att en hund inte låter likadant i olika länder och där kan vi ta hjälp 

av Youtube-klipp till exempel eller använda Google och lyssna hur låter det. 

Vad säger dem? I Brasilien, hur låter det i Brasilien? Hur låter katter i Brasilien, 

vad hör dem för ljud? Man kan ju trigga igång. 

(Kajsa 2016-10-25) 

 

Ordet individanpassat arbetssätt var inget som varken Kajsa eller Mona nämnde under intervjun som ett 

språkutvecklande arbetssätt. 

 

Resultatet visar likheter mellan förskollärarnas individanpassade arbetssätt, på den flerspråkiga 

förskolan och den tvåspråkiga förskolan. De erbjöd barnen att få höra och använda sig av modersmålet 

parallellt med svenska språket. På så sätt fick barnen på båda dessa förskolor höra orden upprepas i flera 

olika sammanhang. Något som vi tolkar som Lindös beskrivning av “språkbadet”. Hon menar att om 

barnen får “bada i språken”, det vill säga omges av språket och höra det ofta, leder det till barnen 

erbjuds en variation av vilket berikar och ger barnen fler begrepp (Lindö 2009).  

 

Resultatet visar också på skillnader i hur medvetet och i vilken utsträckning förskollärarna arbetade med 

att lyfta in modersmålet i interaktionen med de individuella barnen. På den enspråkiga förskolan 

förekom detta endast om barnen själva tog detta initiativ, medan det på den flerspråkiga förskolan och 

på den tvåspråkiga förskolan var något förskollärarna arbetade med medvetet dagligen. Förskollärarna 

på den enspråkiga förskolan beskrev att skälet till att de inte arbetade med detta medvetet var för att de 

var begränsade till att använda sig av dem språk de själva hade kunskap om. Visserligen hände det 

ibland att de fick hjälp av föräldrar med att få in böcker eller musik på barnets modersmål. Men det var 
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inget arbetssätt de hade utarbetat som en rutin i deras medvetna språkutvecklande arbete. Medan 

förskollärarna på både den flerspråkiga och den tvåspråkiga förskolan hade hittat lösningar för hur de på 

ett medvetet sätt kunde arbeta språkutvecklande med varje barns modersmål, oavsett förskollärarnas 

egna språkkunskaper.  

 

Ytterligare en skillnad i förskollärarnas arbetssätt var att förskolläraren Hilma på den tvåspråkiga 

förskolan plockade material och teorier från olika pedagogiska inriktningar för att stötta och utmana 

barnen i deras individuella språkutveckling. Ett arbetssätt som inte någon av de andra förskollärarna 

hade ur ett individuellt perspektiv på barnen.  

 

Sammanfattningsvis visar resultatet av temat Individanpassat arbetssätt, att flera av förskollärarna 

anpassade sitt arbetssätt efter det individuella barnet. Förskollärarna upplevde ibland ett hinder i det 

individanpassade arbetssättet på så sätt att deras språkliga kompetens inte alltid räckte till. De arbetssätt 

som framkom var att förskollärarna upprepade orden på det språk som barnen skulle lära sig, de 

uppmuntrade barnen att tala på både sitt modersmål och svenska och de utmanade det individuella 

barnet språkligt på den nivån som var mest lämplig för lärande genom att de anpassade sitt eget språk 

efter barnen inom barnets närmaste utvecklingszon. Alla förskollärarna hade på ett eller annat sätt ett 

arbetssätt som innebar att de tog in andra resurser i form av sina kollegor eller föräldrar då det behövdes 

i det språkutvecklande syftet. 

 

6.2. Kommunikation med flera uttryckssätt.  

I intervjuerna och observationerna med förskollärarna Mabella och Elsa på den flerspråkiga förskolan, 

framkom att de arbetade med de språkutvecklande metoderna TAKK och Babblarna. Med hjälp av 

metoden Babblarna fick barnen möjlighet att träna betoning och melodi i språket och förskolläraren Elsa 

beskrev att barnen verkade tycka det var roligt och lustfyllt med Babblarna-figurerna. Vi tolkar att det är 

i linje med det Eriksen Hagtvet menar, att det är en förutsättning för att barn ska vilja samtala och 

uttrycka sig, att man hittar något som väcker barnens intresse (Eriksen Hagtvet 2004, s. 116). Elsa 

berättade att hon gillar metoden Babblarna då den innebär att man ger barnen tillgång till att uppleva 

aktiviteten med flera sinnen, något som var en vanlig del i både Mabellas och Elsas arbetssätt.  

 

Att arbeta språkutvecklande med flera sinnen är något som vi anser är i linje med Svenssons definition 

av vad ett språk är. Svensson beskriver att oftast när man nämner språk och kommunikation så syftar 
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man till det verbala språket eller skriftspråket. Hon påtalar dock att även andra uttrycksformer som 

exempelvis sång och att måla är ett sorts språk och ett sätt att kommunicera (Svensson 2009, s. 12).  

Elsa gav vid intervjun, ett exempel på hur hon och hennes kollegor arbetade språkutvecklande med flera 

sinnen: 

 

Vi håller på och jobbar med stödtecken nu för att förstärka barnens 

språkinlärning, så det använder vi inte bara med specifika barn utan med alla.[..] 

Sen jobbar vi mycket med konkret material, sånger, berättelser och göra det så 

konkret som möjligt. Men också mer i det vardagliga med att försöka benämna 

allt, när man är med barnen att prata om allt, sätter ord på vad man gör och det 

man ser. 

(Elsa 2016-10-24) 

 

I citatet ovan beskrev Elsa hur de använde sig av konkret material när de samtalade tillsammans med 

barnen i aktiviteter, ofta samtidigt som de gjorde stödtecken (TAKK). 

 

Även Mabella beskrev hur hon arbetade med språkutveckling med flera sinnen. Hon berättade att hon 

arbetade med temat grundfärgerna, där färgen och begreppet röd just nu var i fokus. Barnen fick se flera 

konkreta röda föremål som en hink, en spade, en tallrik, och en tomat samtidigt som hon sa orden 

upprepade gånger för varje föremål och gjorde stödtecknet för varje konkret föremål med händerna. 

Barnen fick samtidigt känna på föremålen och även smaka på färgen (den röda tomaten).  

 

Mabellas och Elsas arbetssätt tolkar vi vara i linje med hur Tisell förklarar hur TAKK kan förenkla och 

förstärka inlärningsprocessen om barnet får både höra, se och känna orden (Tisell 2009, s. 8). Mabellas 

och Elsas sätt att arbeta med TAKK kan förstås i likhet med vad Heister Trygg menar att med hjälp av 

TAKK får barnen ännu ett verktyg för att kunna samspela språkligt med varandra (Heister Trygg 2004, 

s. 9-18).  

 

Efter att ha undersökt de röda föremålen fick barnen sjunga om färgen röd och måla med röd vattenfärg. 

Mabella förklarade i intervjun att ju fler sinnen som används desto bättre förutsättning har barnen att 

lära sig då barnen på så sätt får stöd genom att få flera möjligheter att förstå det som sägs ifall 

förståelsen av de talade, verbala orden inte är tillräcklig. 
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Mabella förklarade att hon alltid använder sig av det talade språket men även ett tydligt kroppsspråk, 

ögonkontakt, teckenstöd och att hon konkret genom att peka och uppmärksamma barnen på en bild eller 

material, som finns här och nu, vilket hon menade förtydligar kommunikationen mellan henne och 

barnen. Detta arbetssätt menar vi, kan förstås med Heister Tryggs teori om att kommunikationen blir 

tydligare ju fler multimodaliteter som används (Heister Trygg 2004, s. 18). 

 

Förskollärarnas arbetssätt med att använda sig av talade ord samtidigt som de konkretiserade med 

stödtecken eller konkret material är något som vi tolkar vara i linje med Bente Eriksen Hagtvets 

rekommenderade arbetssätt om att man som förskollärare bör förklara med talade ord vad man menar, 

samtidigt som man gör det man talar om konkret, vilket hon då menar blir meningsfullt för barnet 

(Eriksen Hagtvet 2006, s. 22). Att använda konkret material tillsammans med det verbala språket är 

något även Svensson poängterar som viktigt i språkutvecklande arbete med barn som lär sig flera språk 

(Svensson 2009, s.79).  

 

Mabella och Elsa hade även en språkligt medveten tanke om att den fysiska miljön ska kommunicera 

med barnen. Mabella uttryckte sig i intervjun med orden ”Miljön är a och o, att det ska vara väldigt 

konkret och tydligt. Tydlighet är väldigt viktigt för våra barn man ska undvika att jobba abstrakt” 

(intervju med Mabella 2016-10-27). 

 

Med språket i fokus hade de satt upp foton av leksaker på hyllorna var leksakerna skulle placeras vid 

städning. Vissa av dessa bilder hade även text och bild på hur ordet kunde tecknas med händerna med 

metoden TAKK. Elsa förklarade hur de hade tänkt kring bilderna med stödtecken i intervjun: 

 

Bilder och tecken med färger har vi satt upp på flera ställen, och det är ju också 

ett sätt att använda miljön. Barnen kanske går fram och pekar eller går fram och 

härmar, tecknar och att vi själva lär oss för att det finns i miljön på exempelvis 

jackor och skor i hallen…Det kan ha varit bild på vatten, mera mat, sådana ord 

som man kan peka på. Men det hade nog vara bra att använda mer tror jag för 

det har…för det har märkts väldigt tydligt att det har.. Ja.. Att barnen har varit 

intresserade av prata lite och använda ord. 

(Elsa 2016-10-24) 

 

Mabella och Elsa beskrev att rummen på avdelningarna hade möblerats så att det skulle bli rum i 

rummen, med syftet att det skulle finnas en tydlighet i vad som skulle göras i de olika rummen för att 
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barnen skulle hitta in i leken. Mabella och Elsa menade på att detta borde ge bättre förutsättningar för 

samspel och samtal mellan barnen i alla dessa rum, då de menade att språket finns överallt hela tiden 

oavsett vad barnen gör.  

 

På den tvåspråkiga förskolan beskrev förskolläraren Hilma att de hade ett språkligt medvetet tankesätt i 

sin inredning. Hon berättade att de har böcker lättillgängliga i barnens nivå på olika språk samt texter på 

både engelska och svenska på hyllor och lådor, vilket vi även noterade under vår observation. 

 

På den enspråkiga förskolan beskrev båda förskollärarna, Mona och Kajsa att avdelningen inte hade 

något specifikt rum eller del av rum avsett för språkinlärning. I en av intervjuerna framkom dock det 

rummet med utklädningskläder som den miljö där språkutvecklingen fick störst utrymme i och med att 

barnen ofta lekte rollekar och samtal i leken förekom mellan barnen. I rummet med utklädningskläder 

menade Kajsa att barnen kunde ge uttryck för sina olika kulturer där även olika begrepp och ord på olika 

språk förekom. I övrigt så var det mest förskollärarna själva som använde sig av konkreta material, det 

vill säga böcker när de hade högläsning för barnen. Så specifika fysiska material för barnens 

språkutveckling på den enspråkiga förskolan kan sägas vara böcker, speciellt vid högläsningsaktiviteten 

och utklädningskläder. 

 

Att använda sig av konkret material för inlärning är enligt det sociokulturella perspektivet en oerhört 

viktig aspekt av hur människan lär sig. Enligt detta perspektiv kallas det konkreta materialet för fysiska 

redskap som är resurser för människan att förstå och tolka och agera i miljön (Säljö 2011, s.20, 162-165) 

I de förskolemiljöer som beskrivits i denna text skulle den fysiska miljön och det fysiska materialet 

kunna ses som sådana fysiska redskap. Redskap som skulle kunna möjliggöra för mediering då de skulle 

hjälpa barnen att förstå, agera och lära sig i den miljö som de mötte i förskolan. Teorier visar också att 

man stöttar barnet i sin språkutveckling genom att använda gester, tecken och bilder som komplement 

till det som sägs verbalt (Bruce & Riddersporre 2012, s. 160). 

 

Resultatet visar på likheter i det språkutvecklande arbetet med fysiskt, konkret material och lärande 

genom upplevelse med flera sinnen. Exempelvis så arbetade förskollärarna på den flerspråkiga förskolan 

medvetet med att använda sig av flera uttryckssätt och gav barnen möjlighet att utforska och använda 

alla sina sinnen vid aktiviteter. På både den flerspråkiga och den tvåspråkiga förskolan nämnde 

förskollärarna att de satt upp lappar med bilder, bilder på stödtecken och text på väggar och hyllor för att 

tydliggöra var material hör hemma för att på så sätt underlätta kommunikationen. 
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Resultatet visar en skillnad i hur varierade arbetssätt förskollärarna använde för deras språkutvecklande 

arbete då de i olika stor utsträckning använde sig av varierande uttryckssätt. Förskollärarna på den 

enspråkiga förskolan använde endast det verbala språket på svenska. Förskolläraren på den tvåspråkiga 

använde det verbala språket på både engelska och svenska parallellt och såg även till att den fysiska 

miljön skulle kommunicera med barnen. Förskollärarna på den flerspråkiga förskolan använde sig av 

flertalet uttryckssätt. Det verbala språket med upprepning av ord och ord på barnens modersmål, att den 

fysiska miljön skulle kommunicera med barnen, konkret material, metoder med stödtecken. 

 

Sammanfattningsvis visar resultatet av temat Kommunicera med flera uttryckssätt, att arbetssätt som 

förskollärarna använde sig av var metoderna TAKK och Babblarna och konkret material som stöd för 

det verbala språket och att utforska begrepp med flera sinnen. Förskollärarna använde sig också av 

miljön som kommunikativt stöd genom bilder och texter som var uppsatta i omgivningen på förskolan 

för att på så sätt underlätta kommunikationen.  

 

6.3. Samtalets betydelse 

På den enspråkiga förskolan beskrev förskollärarna Kajsa och Mona att de hade ett språkligt medvetet 

arbetssätt, på så sätt att de hade ett samtalsperspektiv på allt de gjorde med barnen. De hade stort fokus 

på hur de samtalade med barnen vilket gjorde att barnen fick språkträning oavsett vad de pratade om 

eller var de befann sig. Ett exempel på detta var micromöten, som definierades av förskollärarna som 

spontana samtal mellan barnen i olika fysiska miljöer och situationer under dagen och i olika aktiviteter 

som pågår. I helgrupp beskrev Mona och Kajsa hur de mer språkligt kompetenta barnen kunde stötta 

och uppmuntra dem barn som ännu inte hade utvecklat språket lika mycket då barnen interagerar med 

varandra. Mona beskrev hur de arbetade: 

 

Däremot är vi överens om att samtalsmodell är en bra modell med micromöten 

och när barnen möts i olika situationer. Jag tycker det är så härligt att se de här 

blandade åldrarna, de verkligen tar sig ann och hjälper varandra, påklädning, 

avklädning och vid matbordet.  

(Mona 2016-10-25) 

 

Ett annat exempel på Kajsas och Monas samtalsperspektiv på språkutveckling var högläsningen som 

förskolläraren Kajsa på den enspråkiga förskolan beskrev som en mycket viktig språkutvecklande 

aktivitet, då förskollärarna kunde förstärka ord som var nya för barnen och samtala om vad orden hade 
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för innebörd. Högläsningsstunderna beskrevs av både Kajsa och Mona som ett tillfälle för barnen att 

också använda sin fantasi, uttrycka tankar och känslor om sagan som berättas genom att de reflekterar 

och ställer frågor tillsammans. Kajsa berättade att under högläsningen utmanas barnen av förskollärarna 

att resonera kring sagans innehåll eller vad de tror ska hända på nästa sida i sagan. Hon berättade att 

under högläsningen finns de där som stöd för barnen. Kajsa förklarar deras arbetssätt i intervjun:  

 

Att man förstärker att det är ett nytt spännande ord som man lär så det inte bara 

är det här vanliga att man sitter och läser och läser och sen är det ju också, 

barnen reflekterar ju. De kommer ju med frågor under tiden. Vi ställer ju också 

frågor, -Vad tror ni ska hända? Vad tror ni kommer hända på nästa sida? Det 

beror på lite hur boken är upplagd också. 

(Kajsa, 2016-10-25)  

 

Kajsa beskrev hur de under högläsningen ställde frågor som utmanade barnen språkligt genom 

reflektion i samtalen och att de uppmuntrade barnen att vilja och våga uttrycka sina tankar. Detta 

kopplar vi till det Palmérus lyfter fram, om att en förutsättning för att barn ska vilja kommunicera, är att 

de känner en trygghet i sin relation till de vuxna på förskolan (Palmérus m.fl., 1993 se Lindö 2009, 

s.82). Att reflektera under högläsning, som Kajsa och Mona på den enspråkiga förskolan gjorde skulle 

kunna tolkas som ett exempel på det Eriksen Hagtvets beskriver som här - och - nu dialogen, vilket 

beskrivs som en dialog där den vuxne tar sig tid till att lyssna till varje barn och ser till att barnen känner 

att de kan ta plats i samtalen (Eriksen Hagtvet 2006, s. 11-12).  

 

Vi tolkar förskollärarna Kajsa och Monas språkutvecklande arbetssätt med samtal i olika former i likhet 

med det som Lindö beskriver när hon ur ett sociokulturellt perspektiv lyfter fram betydelsen av att barn 

får höra andras perspektiv när de samtalar och reflekterar med varandra (Lindö 2009, s. 253). Lindö 

lyfter också fram Ekströms teori om att barn i reflekterande samtal utvecklas som språkligt kompetenta 

(Ekström 2002, s.15 se Lindö 2009, s. 72). 

 

På den flerspråkiga förskolan hade förskollärarna Mabella och Elsa tid att tala med varje barn 

individuellt och varje barn fick gott om tid att uttrycka sig och vara delaktig i samlingen eller aktiviteten 

som pågick. Detta noterades vid båda observationerna och vi tolkar det som att det var de små 

barngrupperna som gav dem den förutsättningen. 
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Mabella berättade att det fanns möjligheter för språkutvecklande samtal överallt och i alla situationer 

och hon beskrev också att hon erbjöd barnen språkutvecklande samtal även i de icke-språkplanerade 

aktiviteterna på förskolan som vid exempelvis blöjbyte för de allra yngsta på förskolan.  

 

Språk får de i allt. Språket genomsyrar alla de här ämnena, de som står i 

läroplanen. Till och med i omsorgsbiten, exempelvis när jag bytte blöja. 

Talspråket, kroppsspråket, ögonkontakt, tonläget. 

(Mabella 2016-10-27). 

 

I citatet beskrivs hur Mabella medvetet använde alla sammanhang som språkutvecklande genom att hon 

hela tiden benämnde i ord, i samtal, vad hon gjorde för barnen. Det Mabella beskrev är något som vi 

tolkar som det Svensson poängterar är viktigt för barn som lär sig flera språk, nämligen att orden får 

större mening för barnen när orden förankras i en konkret situation (Svensson 2009, s. 191). Barnen fick 

möta sitt modersmål och svenska språket i flera situationer under dagen på förskolan och Mabella 

menade att detta gjorde hon även för de yngsta barnen på förskolan, då hon såg möjligheter till samtal i 

de flesta situationer. Mabellas arbetssätt anser vi vara i linje med en teori som visar att om barnen får 

möjlighet att på förskolan möta sitt modersmål och svenska språket i tidig ålder, ger det dem en större 

chans att utveckla en bra språklig bas innan skolstart (Salameh 2012, s. 45).  

 

På den tvåspråkiga förskolan beskrev förskolläraren Hilma att barnen många gånger hade spontana 

samtal och interaktioner med andra barn men också med dem vuxna. Hilma menade att detta var en del i 

det språkutvecklande arbetssätt de hade, då hon menade att barnen får stöd av andra mer språkligt 

kompetenta, ibland en vuxen och ibland ett annat barn och på så sätt utvecklar barnen sitt språk. Stödet 

hon beskrev kan tolkas som scaffolding ur ett sociokulturellt perspektiv.  

 

Resultatet visade på likheter i arbetssätten då alla förskollärare beskrev att samtal och det sociala 

samspelet var viktiga för att barn ska utveckla ett språk. Utifrån ett sociokulturellt perspektiv kan det 

tolkas som att alla förskollärarna använde sig av det som kan förstås som scaffolding då de hade ett 

arbetssätt som innebar samspel och samtal med andra människor, vilka är viktiga förutsättningar för 

utveckling och lärande (Säljö 2011, s. 161). 

 

Det fanns också skillnader i arbetssätt då förskollärarna beskrev med vem eller vilka barnen samtalade 

med. På den enspråkiga förskolan såg förskollärarna att barnen utvecklades språkligt samtal i form av 

micromöten mellan barnen, men också samtal mellan vuxna och barn när de hade planerade aktiviteter 
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som exempelvis högläsningen. På den tvåspråkiga förskolan skapade förskolläraren på liknande sätt som 

på den enspråkiga förskolan samtal både mellan barn och mellan barn och vuxna. Däremot hade 

förskollärarna på den flerspråkiga förskolan endast samtal mellan dem vuxna och barnen som arbetssätt. 

Det var också en skillnad i hur mycket barnens modersmål förekom i samtalen med förskollärarna. På 

den flerspråkiga förskolan hade förskollärarna ett arbetssätt att lyfta in ord på barnens olika modersmål i 

deras samtal med barnen. På den tvåspråkiga förskolan talade förskollärarna båda språken parallellt med 

barnen. På den enspråkiga förskolan användes inte flera språk än svenska, om det inte kom på initiativ 

från barnen själva som hade annat modersmål än svenska. 

 

Sammanfattningsvis visar resultatet av temat samtalets betydelse att förskollärarna använde sig av 

språkutvecklande arbetssätt genom samtal då de stöttade barnen att vidareutveckla sina språkliga 

kunskaper på ett stimulerande sätt för barnen. Förskollärarna förde samtal och dialoger där barnen 

klarade av att tala och ge uttryck för sina resonemang med stöd av dem vuxna, exempelvis genom 

aktiviteter som högläsning. Förskollärarna talade om vikten av att barnen spontant samtalade med 

varandra i många situationer och lärde sig språk av sina kamrater, så kallade micromöten. Det förekom 

arbetssätt som utgick från perspektivet “språket finns överallt” där förskollärarna alltid hade ett 

språkutvecklande fokus i deras samtal med barnen, eller att de såg till att barnen fick möjligheter att 

möta varandra i samtal. Det förekom också arbetssätt där samtalen var en mer planerad aktivitet då den 

behövde förberedas, exempelvis vid högläsning. 

 

6.4. Sammanfattning 

Resultatet visar att de arbetssätt som förskollärarna använde sig av för att stimulera och utmana barnen i 

deras språkutveckling var många och vi fann både likheter och skillnader i förskollärarnas arbetssätt. 

Inom varje tema sammanfattas nedan vilka arbetssätt vi fann. 

 

Kommunikation med flera uttryckssätt: Olika kommunikativa språk förekom, exempelvis verbalt språk, 

kroppsspråk, tonläge, stödtecken utifrån metoden TAKK, hur den fysiska miljön kommunicerade genom 

bilder och tecken och böcker på barnens nivå, böcker på olika språk som barnen kom i kontakt med. 

Skillnaden var att det fanns förskollärare som använde sig av alla de nämnda uttryckssätten, men det 

fanns också de som endast använde sig av det talade språket. De som använde sig av många uttryckssätt 

arbetade med flerspråkiga barn och de menade att det var för att dessa barn behövde mer stöd, vilket 

barnen fick genom kombinationen av användandet av fler uttryckssätt. Även de som använde sig av 

miljön som kommunikativt medel arbetade med flerspråkiga barn. Likheten var att alla förskollärarna 
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använde sig av det verbala språket som ett uttryckssätt i sitt språkutvecklande arbetssätt. I samband med 

att vissa förskollärare hade som arbetssätt att använda sig av flera uttryckssätt lyfte de även in ord på 

barnens modersmål. 

 

Individanpassat arbetssätt: Att arbeta individanpassat med språkutveckling nämndes av alla 

förskollärare utom av dem på den enspråkiga förskolan. På de förskolor där förskollärarna arbetade med 

flerspråkiga barn, individanpassade förskollärarna sitt arbetssätt genom att använda ord på barnens 

individuella modersmål. Båda dessa förskolor hade som arbetssätt att ta in föräldrarna som språkliga 

resurser i de fall förskollärarna inte hade den kunskap om barnets modersmål som krävdes för att uppnå 

en god språkutveckling. På den enspråkiga förskolan hade de inte som arbetssätt att ta in resurser i de 

fall de inte hade kunskap om ett barns modersmål. Av denna anledning kunde de därför inte arbeta 

individanpassat med alla barns modersmål. Detta för att de beskrev att de endast kunde använda sig av 

dem språk de själva behärskade i deras språkutvecklande arbetssätt med barnen. 

 

På den tvåspråkiga förskolan arbetade förskolläraren individanpassat genom att varje barn skulle känna 

trygghet för att våga prata. Hon arbetade med att anpassa metod efter det individuella barnet då hon 

menade att alla barn lär sig olika och på så sätt utmanade hon barnen språkligt på deras nivå inom varje 

språk. 

 

Samtalets betydelse: Det talade språket tolkade vi vara av störst betydelse för alla förskollärarnas 

språkutvecklande arbetssätt. Språkutveckling genom samtal förekom på olika nivåer beroende på den 

språkliga kunskap de barn som samtalade hade. Det kunde vara samtal barn emellan eller mellan barn 

och vuxen. I samtalen var den mer kompetenta ett stöd för den mindre kompetentes språkutveckling. På 

vissa förskolor användes ord på barnens modersmål i samtalen, men inte på alla. 

 

Att lyfta in ord på barnets modersmål nämndes som arbetssätt både i temat samtalets betydelse, 

individanpassat arbetssätt och kommunikation med flera uttryckssätt. Att kommunicera med flera 

uttryckssätt förekom inom temat kommunikation med flera uttryckssätt och temat individuellt arbetssätt. 
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7. Diskussion och slutsats 

Syftet med denna studie har varit att undersöka och jämföra vilka språkutvecklande arbetssätt fem 

förskollärare använder för att stimulera och möjliggöra för barns lärande och utveckling av det svenska 

språket och deras modersmål i förskolan. Vi ville även undersöka om det fanns några likheter och 

skillnader i förskollärarnas arbetssätt.  

 

7.1. Flerspråkiga barn behöver ett större språkutvecklande stöd av förskolläraren i 

form av flera uttryckssätt 

Resultatet visade att förskollärarna på den flerspråkiga förskolan medvetet arbetade med 

språkutvecklande metoder såsom TAKK och Babblarna och använde flera uttryckssätt i samband med 

språkstimulering av barnens modersmål. Förskollärarna arbetade även med att låta barnen få utforska 

begrepp med alla sina sinnen. I jämförelse med förskollärarna på den enspråkiga förskolan, som inte alls 

nämnde några metoder de arbetade efter, tolkar vi det i denna studie som att det innebär att barnen som 

utvecklade fler språk behövde mer stöd av förskollärarna i sin språkutveckling. Forskning visar som vi 

redovisat tidigare, att barn som utvecklar fler språk riskerar att ha något mindre ordförråd och behöver 

erbjudas många möjligheter i tidig ålder att utveckla sitt ordförråd. Om barnen inte erbjöds den 

möjligheten, hade barnen mindre ordförråd när de senare började skolan, vilket då ledde till att de hade 

svårare att lära sig i skolan (Lervåg, A. & Aukrust, V.G. 2009, se Svensson 2012).  

 

Kulttis forskning visar att flerspråkiga barn behöver stöd i sin språkutveckling på så sätt att de får 

möjlighet att delta i aktiviteter där förskolläraren erbjuder flera uttryckssätt och att aktiviteten utgår från 

barnens intresse (Kultti 2014, s. 104). Babblarna användes till exempel medvetet av en förskollärare 

som arbetade med dem flerspråkiga barnen för att väcka barnens intresse och på så vis stimulera till 

språkinlärning. 

 

På den enspråkiga förskolan framkom att de inte använde sig av ett arbetssätt som innebar 

kommunikation med flera uttryckssätt. De arbetade istället med språkutveckling genom ett uttryckssätt, 

nämligen det verbala språket. Här tolkar vi det som att barnen på den enspråkiga förskolan hade en 

mycket god språklig förståelse då de reflekterade och samtalade i både grupp och enskilt med en vuxen, 

där de verbalt uttryckte tankar och åsikter. 

 

Det leder oss till slutsatsen, att för att dem flerspråkiga barnen inte skulle hamna efter i sin 

språkutveckling i jämförelse med de enspråkiga barnen, så tolkar vi det som att förskollärarna som 
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arbetade med dem flerspråkiga barnen i denna studie, behövde vara medvetna om vikten av att erbjuda 

dem flerspråkiga barnen möjligheter att utveckla deras ordförråd och att ge dessa barn möjligheter att 

använda sig av kommunikation med flera uttryckssätt på förskolan. Dessutom står det i läroplanen att 

förskollärare ska ansvara för att ge flerspråkiga barn möjlighet till att utveckla både sitt modersmål och 

svenska språket (Lpfö 98, s. 7).  

 

7.2. Samtalets betydelse i förhållande till gruppstorlek och det individanpassade 

arbetssättet 

Resultatet i denna studie pekar på att det fanns ett samband mellan storleken på barngruppen i relation 

till förskollärarnas individanpassade arbetssätt och kommunikation med flera uttryckssätt. Med detta 

menar vi att ett individanpassat arbetssätt och ett arbetssätt med kommunikation med flera uttryckssätt 

indikerar på att ha ett samband och såg ut att kunna påverka varandra i dessa förskollärares arbetssätt. 

Då de förskollärare på den flerspråkiga förskolan hade ett arbetssätt med flera sinnen och uttryckssätt 

också var de som arbetade med barn i mindre grupper. Vi tolkar det som att förskollärarna där hade 

större möjligheter ha tid för ett individuellt arbetssätt med varje barn.  

 

Detta tolkar vi som att kvaliteten på förskollärarnas arbetssätt kunde påverkas positivt om barngruppen 

var mindre, då förskollärarna då fick mer tid att förhålla sig individuellt och kunde då använda sin 

kompetens på rätt nivå för barnet. Vi finner stöd för detta i Pramling Samuelsson, Williams och 

Sheridans studie om gruppstorlek i förskolan, som visar att förskollärare upplever att de inte har lika 

mycket individuell tid och att uppmärksamma varje barn i en större barngrupp och att alla barnen inte 

får de utmaningar som de skulle behöva. Studien visar dessutom att att förskollärarna ser större 

möjligheter att arbeta utifrån läroplanens intentioner i grupper med färre barn (Pramling Samuelsson, 

Williams & Sheridan 2015, s. 11).  

 

Resultatet visade också att förskolläraren på den tvåspråkiga förskolan, trots att hon inte arbetade i 

smågrupper lyckades ha ett individanpassat förhållningssätt till varje barn. Hon utmanade barnen 

individanpassat, på en lämplig nivå för språklig utveckling när de samtalade på både engelska och 

svenska. På denna grund är det rimligt för oss att anta att också det motsatta ser ut att stämma. Att 

förskolläraren på den tvåspråkiga förskolan visade att det går att arbeta individanpassat även i grupper 

med många barn. Även detta resonemang anser vi relevant att koppla till Sheridans tidigare forskning 

om att en förskolas kvalité mer beror på förskollärarnas förhållningssätt och kompetens än storleken på 

barngruppen (Sheridan 2015, s. 231). 
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7.3. När förskollärarnas kunskaper inte räcker till 

Vi frågade oss inledningsvis hur förskollärare, i förhållande till sina egna språkkunskaper arbetar utifrån 

läroplanens mål. Det vill säga, att varje barn ska få utveckla både sitt modersmål och det svenska 

språket på förskolan. Samtidigt som förskollärare ska anpassa verksamheten utifrån varje enskilt barn 

oavsett om barngruppen består av barn med annat modersmål än svenska eller om barngruppen består av 

barn med enbart svenska som modersmål (Lpfö 98, s. 7). Dessutom menar Wedin att det är viktigt att 

barn lär sig ett lands dominerande språk för att kunna klara av det avancerade språk som de sedan möter 

i skolan (Wedin 2011, s. 33). Trots de nedskärningar som gjorts i modersmålsundervisningen under de 

senaste 25 åren (Svensson 2009, s. 200) som vi beskrev i inledningen, ska förskollärare klara av att 

uppfylla de mål som står beskrivna i läroplanen. 

 

I resultatet framgick att förskollärarna ibland upplevde att deras språkliga kunskap inte alltid räckte till 

och att förskollärarna på alla tre förskolor hade funnit olika metoder att lösa problemet med att de 

upplevde sina språkkunskaper otillräckliga. Antingen genom att be sina kollegor som hade andra 

språkkunskaper än de själva om hjälp, eller involvera barnens föräldrar.  

 

Genom att ta tillvara på den kunskap som barnens föräldrar hade kunde förskollärarna på den enspråkiga 

och den flerspråkiga förskolan utmana och stimulera barnen på deras modersmål i kombination med det 

svenska språket i förskolan. Det kan kopplas till Parzyks forskning som visar på betydelsen av 

föräldrasamarbete där föräldrarnas kompetenser tas till vara på för att stödja flerspråkiga barn i sin 

språkliga och sociala utveckling (Parzyk 2006, s. 120-122).  

 

Hur mycket man som förskollärare upplevde detta som ett problem, tolkar vi berodde på hur många barn 

förskollärarna arbetade med som hade annat modersmål än svenska. Men skulle också kunna tolkas som 

något som påverkas av gruppstorleken, då de förskollärare som arbetade med de mindre barngrupperna 

verkade ha mer tid för varje individuellt barn och barnets modersmål. Något som inte framkom av 

någon av dem förskollärare som arbetade på någon av de andra förskolorna, där man också arbetade i 

större grupper.  

 

Vi såg att det individuella arbetssättet påverkades av vilka språkkunskaper man som förskollärare hade 

och om de tog hjälp av alternativa resurser i de fall deras egna språkkunskaper inte räckte till. Vi tolkar 

det i denna studie, som att en liten barngrupp kunde ha sina fördelar för ett individuellt arbetssätt, men 

att det inte nödvändigtvis behövde vara så. 
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7.4. Att utveckla ett eller fler språk  

Resultatet visade att de arbetssätt förskollärarna på den enspråkiga förskolan hade, tolkar vi som att det 

förutsatte att barnen hade en bra grundkunskap i det svenska språket. Resultatet anser vi ha likheter med 

Scheele,A,F;Leseman P.P.M och Mayo, A.Y.s studie om flerspråkighet, där det framkommer att barn 

som endast har ett språk, har bättre förutsättningar att utveckla sitt språk eftersom det enda språket då 

tränas i alla språkliga sammanhang (Scheele,A,F;Leseman P.P.M & Mayo, A.Y. 2010 se Svensson 

2012). Vi menar, med koppling till den ovan nämnda studien, att det skulle kunna tolkas så att de barnen 

på den enspråkiga förskolan skulle kunna ha bättre förutsättningar att få ett bättre språk då de endast 

hade svenska att fokusera på.  

 

På den flerspråkiga förskolan och på den tvåspråkiga förskolan behövde förskollärarna erbjuda barnen 

möjlighet att utveckla alla sina språk. Med koppling till Scheele,A,F;Leseman P.P.M och Mayo, A.Y.s 

studie om flerspråkighet, tolkar vi det som att de flerspråkiga barnen på den två- och flerspråkiga 

förskolan då hade sämre förutsättningar för att utveckla sina språk. Enligt studien så exponeras nämligen 

inte barn med flera språk lika mycket för vartdera språket, då barnet så fort det utvecklar det ena språket, 

inte tränar på och utvecklar det andra (Scheele,A,F;Leseman P.P.M & Mayo, A.Y. 2010 se Svensson 

2012).  

 

Dock så fick de förskollärarna som arbetade med de flerspråkiga barnen in barnens modersmål parallellt 

med det svenska språket och barnen där fick på så sätt möjlighet att höra och tala båda, eller alla 

språken. Förskollärarnas sätt att arbeta skulle då istället kunna tolkas som att dessa flerspråkiga barn 

trots allt inte hade sämre förutsättningar att utveckla sina språk då de tränades parallellt och inte ett 

språk i taget. Dessutom så visade resultatet av studien att de förskollärare som hade ett individuellt 

arbetssätt också var de som lyfter in ord på barnens modersmål och var också de förskollärare som 

arbetade med kommunikation med flera uttryckssätt.  

 

Om vi tolkar resultatet i denna studie utifrån det sociokulturella perspektivet så kunde de barn med fler 

än ett språk, rimligtvis haft fler psykologiska redskap (språket) att använda sig av, och därmed fler 

resurser som gav möjlighet att mediera, det vill säga som kunde hjälpa barnet att förstå, tolka och agera i 

sin omvärld. Det kan då tolkas som att det var en fördel för dessa barn att lära sig flera språk, för deras 

inlärning. Dessutom visade resultatet att de förskollärarna som arbetade med flerspråkiga barn, hade 

som arbetssätt att ta in fler uttryckssätt, kommunikation med flera uttryckssätt. Detta kopplar vi till 
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Kulttis forskning som visar att ett arbetssätt där fler uttryckssätt används skapar en likvärdig 

förutsättning för alla barn att kunna delta i aktiviteter på förskolan (Kultti 2014, s. 104).  

En slutsats vi drar utifrån de arbetssätt som framkommit i vår studie om flerspråkiga barns 

språkutveckling, antyder att dessa barn var i behov av mer stöd i sin språkutveckling och att de 

förskollärare som arbetade med de flerspråkiga barnen utformade detta stöd genom att använda sig av 

kommunikation med flera uttryckssätt och att förskollärarna där använde ett individanpassat arbetssätt, 

arbetssätten påverkade varandra. 

 

Resultatet indikerar att det finns ett samband mellan storlek på barngruppen i relation till förskollärarnas 

individanpassade arbetssätt och kommunikation med flera uttryckssätt. Med detta menar vi att ett 

individanpassat arbetssätt och ett arbetssätt med kommunikation med flera uttryckssätt såg ut att kunna 

ha ett samband i förskollärarnas arbetssätt som framkom i vår studie och såg ut att kunna påverka 

varandra.  

 

Resultatet utifrån våra teman om förskollärarnas arbetssätt, att kommunicera med flera uttryckssätt, 

individanpassat arbetssätt och samtalets betydelse, vill vi benämna som en del av den miljö som barnen 

befinner sig i på förskolan. Vi tolkar det som att denna miljö har en avgörande betydelse för barnens 

språkutveckling. Vi har valt att benämna denna del av miljön för språkmiljön. Språket ses som ett viktigt 

redskap, ett verktyg, för att förstå sin omvärld i ett sociokulturellt perspektiv där sammanhang och 

kultur vi befinner oss formar oss erfarenhetsmässigt. Människor från liknande sociala miljöer får 

liknande erfarenheter och på så sätt får de även en liknande repertoar av språkformer (Bjar & Liberg 

2003, s. 20). 

 

Med nedanstående bild (figur 2) vill vi illustrera hur de olika delarna och de bakomliggande arbetssätten 

är en del av varandra och är en del av språkmiljön. Det är med andra ord en visuell illustrering av dem 

fem medverkande förskollärarnas språkutvecklande arbetssätt och hur deras arbetssätt påverkar 

varandra. Begreppet språkmiljö, så som vi valt att definiera det, utesluter inte att det är mer som spelar 

roll för barns språkutveckling på förskolan. 
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(Figur 2 illustrerar hur vi definierar begreppet språkmiljö utifrån våra resonemang i denna studie.) 

 

Resultatet visar att de medverkande förskollärarna använde sig av olika arbetssätt för att stimulera och 

utmana barnen i deras språkutveckling och att dessa arbetssätt som vi tolkat in i olika teman många 

gånger såg ut att höra ihop och ibland påverka varandra och tillsammans utgjorde barnets språkmiljö. 

 

7.5. Slutsatser 

Vår slutsats är att kvaliteten på arbetssätten hos dem förskollärare som deltagit i den här studien, blev 

bättre om barngruppen var mindre, då förskolläraren fick mer tid att förhålla sig individuellt till barnen 

och kunde då använda sin kompetens på rätt stödjande nivå för barnet. Vi konstaterade även att 

barngruppens storlek i denna studie såg ut att kunna påverka hur förskollärarna arbetade på ett 

individanpassat sätt, men att det samtidigt inte behövde göra det då det även kunde handla om 

förskollärarens kompetens hur individanpassat förskolläraren arbetade för vilken kvalité 

språkutvecklingen fick. 

 

I resultatet framgår att förskollärarna ibland upplevde att deras språkliga kunskap inte räckte till och att 

förskollärarna på alla tre förskolorna hade löst problemet med att de upplevde sina språkkunskaper 

otillräckliga. Antingen med att be sina kollegor om hjälp då de hade andra språkkunskaper än dem 

själva, eller involvera barnens föräldrar om hjälp.  

 

Det ovanstående resonemanget indikerar att det individuella arbetssättet påverkades av vilka 

språkkunskaper som förskollärarna hade och om de tog hjälp av alternativa resurser i de fall deras egna 
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språkkunskaper inte räckte till. Utifrån det drar vi slutsatsen att det i vår studie kan tolkas som att en 

liten barngrupp kan ha sina fördelar för ett individuellt arbetssätt, men att det inte behöver vara så. 

Exempelvis i de fall som förskollärarna i studien hade ett mer individanpassat arbetssätt så hade de 

också en annan syn på samtalets betydelse där dialogen mellan vuxna och barn lyftes fram som viktigt, 

vilket inte framkom som arbetssätt för dem förskollärare i de förskolor där de inte hade ett 

individanpassat språkutvecklande arbetssätt.  

 

Resultatet i denna studie indikerar att samtalet hade stor betydelse för barns språkutveckling enligt de 

medverkande förskollärarna och deras arbetssätt för att samtala med barnen kunde variera. En del av de 

intervjuade förskollärarna lade vikten av samtalet i dialogen mellan den vuxne och barnet medan några 

andra av dem intervjuade förskollärarna såg dialogen mellan barn lika betydelsefull för barns 

språkutveckling. Vi drar slutsatsen att storleken på barngrupp som förskollärarna i vår studie arbetade 

med kunde ha betydelse för vilken sorts samtal förskollärarna valde att lägga tonvikt på. Men resultatet 

indikerar också att det fanns undantag för detta resonemang och att det inte behövde vara så. 

Sammanfattningsvis skulle det kunna finnas ett samband mellan att samtala på det svenska språket 

samtidigt som vissa av dem intervjuade förskollärarna lyfte in ord på barnens modersmål med hur 

individanpassat dessa förskollärare arbetade. 

 

Enligt tidigare forskning så kan det ta längre tid för flerspråkiga barn att utveckla sina språk eftersom de 

har flera språk att lära sig på samma tid som enspråkiga barn lär sig ett språk. Men i den här studien 

indikerar resultatet att det fanns språkutvecklande arbetssätt där både det svenska språket och barnens 

modersmål användes parallellt i några av de medverkande förskollärarnas arbetssätt.  

 

Utifrån våra resultat och slutsatser som vi ser i denna studie, anser vi att det skulle vara av intresse att 

fördjupa sig i forskning kring förskolebarns övergång till förskoleklass. För att undersöka hur barnen 

bäst kommer rustade i sitt språk från förskolan till förskoleklassen. Med en sådan studie tänker vi skulle 

ge en djupare insikt i hur man som förskollärare bör arbeta med barns språkutveckling på förskolan. 

 

7.6. Metoddiskussion 

Vi hade som avsikt att intervjua två förskollärare från varje förskola då vi tänkte oss en mer rättvis bild 

av förskolans arbetssätt med lika många intervjuer per förskola, men fick endast tag i en från den 

tvåspråkiga förskolan. Detta skulle kunna medföra en tunnare empiri från den förskolan. Studiens 

generaliserbarhet skulle ha ökat om fler förskollärare hade medverkat i studien. Att intervjua 6-8 
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personer ur en särskild grupp för en kvalitativ studie ökar säkerheten att materialet inte färgas av 

personliga uppfattningar i fråga om exempelvis trivsel på en arbetsplats (Eriksson-Zetterguist/Ahrne 

2015, s. 42).  

 

Vi hade också tänkt oss att intervjua förskollärare som arbetar med barn i ålder 3-5 år då vi inte ville att 

barnens ålder skulle kunna vara en orsak till förskollärarnas varierande arbetssätt. Men den knappa tiden 

vi hade på oss att genomföra intervjuerna och observationerna och för att hinna färdigt med 

examensarbetet i tid, gjorde att vi var tvungna att intervjua de förskollärare som hade möjlighet att 

medverka i studien. Detta medförde att vi har intervjuat förskollärare som arbetar med barn i åldern 2-5 

år.  

 

Trots dessa variationer som vi från början inte tänkte oss, valde vi att ha med alla de intervjuer och 

observationer vi genomfört i resultaten och analysen, då vi utgår från att alla förskollärare ändå ska 

kunna variera sitt arbetssätt utifrån barnet som individ oavsett ålder då även kunskaper i svenska kan 

variera oavsett ålder hos dem barn som förskollärarna i vår studie arbetar med. 

 

Den forskning vi använder oss av i denna studie handlar om flerspråkiga barns språkutveckling i 

förskolan och forskning kring storlek på barngrupper i förskolan. Allmänt om språkutveckling på 

förskolan som vi har ansett vara relevant för denna studie har vi dock haft svårigheter att finna.  
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9.  Bilagor 

9.1. Intervjuguide 
Språk 

 Vilka språk talas på avdelningen mellan barn och vuxna? 

 Vilka språk talas på avdelningen mellan vuxna? 

 Vilka modersmål finns bland de vuxna? 

 Vilka språk talas på avdelningen mellan barn? 

 Vilka modersmål finns bland barnen? 

 Vilka av dessa språk används oftast av alla? Det vill säga, vilket eller vilka av dessa 

språk är normen på avdelningen? 

 

Lärande/ Arbetsmetod/ arbetssätt/ samspel 

 Hur arbetar ni just här på denna förskola med barnens språkutveckling? 

 Exempel? 

 Hur arbetar ni språkutvecklande med barnens modersmål? 

 Hur arbetar ni språkutvecklande med det svenska språket? 

 Vad skulle kunna hindra att arbeta språkutvecklande på er förskola? 

 

 Arbetar ni (arbetslaget? Hela verksamheten?) efter någon viss metod/ modell?  

 Exempel? 

 Tänker du att det är något speciellt som är av betydelse för språkinlärning? Exempelvis 

miljön, leken, sociala interaktionen…. 

Fysiska miljön 

 Använder ni (arbetslaget?) den fysiska miljön på ett språkutvecklande sätt? Material, böcker, 

inredning osv. 

 Vad i miljön? 

 Hur? Exempel? 

Varierat arbetssätt 

 Hur arbetar just ni i er verksamhet för att integrera barnens olika språk i verksamheten? 

 Hur upplever du att du kan variera ditt arbetssätt för att möta barngrupper med olika modersmål? 
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9.2. Samtyckesbrev 
Informationsbrev till förskollärarna 

Bakgrund till studien 

Enligt läroplanen ska förskolan ge barnen möjlighet att utveckla både sitt modersmål, som kan vara 

svenska eller ett annat språk, och svenska som andraspråk för dem som har ett annat modersmål än 

svenska. Förskolan ska dessutom vara så likvärdig som möjligt. Men hur gör förskollärare detta undrar 

vi? Som snart nyutbildade förskollärare förväntas vi klara av att erbjuda barnen vi möter i vårt yrke en 

kvalitativ språkutveckling oavsett vilket modersmål de har. Enspråkiga med svenska som modersmål, 

flerspråkiga med annat modersmål än svenska eller kanske enspråkiga med annat modersmål än 

svenska. 

 

Syftet med studien 

Denna kvalitativa studie syftar till att ur ett förskollärarperspektiv, undersöka och jämföra vilka 

språkutvecklande arbetssätt förskollärare använder för att möjliggöra för barn att utveckla det svenska 

språket och, eller barnens modersmål.  

Med den här studien hoppas vi öka kunskapen om hur förskollärare praktiskt arbetar med barns 

språkutveckling i förskolan. För vår egen skull, men också för andra blivande förskollärare, pedagoger 

och verksamma inom yrket. 

 

Genomförande 

Vi kommer att intervjua och observera totalt sex förskollärare på tre olika förskolor. En flerspråkig 

mångkulturell förskola, en förskola med tvåspråkig profil samt en förskola där endast ett språk/ svenska 

är vanligast att tala. 

Intervjuerna kommer att ta ca 45 min och observationerna en till två timmar där vi observerar 

förskollärarens arbete och hur miljön är utformad på avdelningen. Vid intervjun kommer vi att använda 

oss av röstinspelning, om medgivande ges av den som ska intervjuas, och skriftliga anteckningar. 

 

Det insamlade materialet 

Det insamlade materialet kommer endast att bearbetas av Kristin Röjne och Julia Holegård. Materialet 

kommer inte att spridas vidare via andra medier utan kommer endast att användas till denna studie och 

därefter raderas. Personer och förskolor som medverkar i studien kommer att vara anonyma och fiktiva 

namn kommer att användas. 
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Undersökningen kommer att presenteras i form av ett examensarbete vid Södertörns Högskola och det 

kommer att finnas möjlighet att ta del av resultatet när examensarbetet är färdigt och granskats av 

ansvarig lärare. 

 

Ditt deltagande 

Vi följer vetenskapsrådet forskningsetiska principer inom humanistisk- samhällsvetenskaplig forskning 

och ditt deltagande i undersökningen är därför helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt 

deltagande utan närmare motivering. Detta beslut kommer inte att på något sätt medföra några 

konsekvenser för dig. Om det skulle behövas ytterligare följdfrågor och förtydligande hoppas vi att få 

kunna kontakta dig även efter intervjun. 

 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning.         

Tack! 

 

Tack för att du tar dig tid och vill medverka i studien! 
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