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Abstract 

The aim of this study was to investigate teachers’ experiences of children’s language 

development in multicultural preschools. The study included the following research 

questions: 1.How do teachers work  in multicultural preschools to help children with their 

language development; 2. What do teachers in multicultural preschools think about the 

possible influence of native language on learning the Swedish language?; 3 What is the 

significance of educators skills for working with childrens language development? .4 What 

are the obstacles for helping preschool children in multicultural preschools with their 

development of the Swedish language?  

 

A qualitative approach was used that included semi-structured interviews with four teachers 

in two separate multi-cultural preschools. The interviews were transcribed and analyzed with 

relevant theories and concepts (the sociocultural perspective of Leo Vygotskij). 

 

The informants were positive to working with bilingual children. There were differences in 

opinions related to level of competence and training, but they all agreed that the teaching 

approach used and the degree of involvement was of great importance. They had experiences 

of how the child’s native language influenced the development of their skills in the Swedish 

language.  

Children’s’ learning of the Swedish language was dependent both on knowledge of their 

native language, but also on  teachers’ skills and knowledge in how to create learning 

opportunities. 

 

 

Keywords: Multicultural, language development, monolingualism, bilingualism, native 

language 

Nyckelord: Mångkulturell, språkutveckling, enspråkighet, tvåspråkighet, modersmål. 
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1. Inledning 

För att kunna göra sig förstådd och förstå sin omvärld behövs ett språk. Att kommunicera 

skapar mening och utvecklar våra tankar, det är även ett sätt att socialiseras in i samhället. Ett 

barns språkutveckling ligger därför till grund för många delar av barnets möjligheter till 

fortsatt utveckling inom andra områden.  

Strömqvist lyfter fram vikten av samspelet med sin omgivning för att barn ska lära sig ett 

språk. Språkutvecklingen är förankrad i ett sociokulturellt sammanhang. Språket utvecklas 

och formas av biologiska sätt att processa information men även det kommunikativa mönstret 

som barn möter i sin omgivning och befinner sig i (Strömqvist 2003 s.57). Det vardagliga 

språket som berör det vi ser, det vi hör och det vi gör har en förankring i sinnet, hjärnan och 

kroppen. Språket behöver dock utvecklas så barnet kan lära sig att förstå. Behärskar barnet 

begrepp på ett språk så blir det lättare att förstå på det andra språket. Barn som får möjlighet 

att ställa egna frågor och få dem besvarade samt berätta om sina upplevelser utvecklar sitt 

språk (Ladberg 2003 s. 99). 

 

I dagens samhälle bor människor från många olika länder i Sverige, alla har inte svenska som 

sitt förstaspråk och möjligheten att bruka det hemma kanske inte ens finns. Förskolan spelar 

då en viktig roll i barnens liv och för deras språkutveckling. Förskolan ska vara den plats som 

ger alla barn lika förutsättningar för att klara sig i skolan och samhället.  Med tanke på den 

viktiga roll en pedagog har vill vi undersöka hur pedagogerna i mångkulturella förskolor 

arbetar på ett språkutvecklande sätt.  

Med läroplanens mål i åtanke vill vi på detta sätt förhoppningsvis öka medvetenheten hos 

förskollärarare som kan vara till nytta för vårt blivande yrke. 

 

Barnets språkliga bas ska vara det språk som talas hemma där barnet känner en trygghet och 

en tillhörighet. Familjens språk kan aldrig ersättas av ett annat språk men kan och bör 

definitivt kompletteras med ett språk som barnet behöver ute i samhället för att klara sig 

(Ladberg 2003 s.127). Tyvärr är en vanlig föreställningen att fler språk skulle stjälpa barnet. 

Det som snarare stjälper barnet är de möjligheter som inte ges barnet, dvs att inte få ta del av 

fler språk och utveckla dem (Ladberg 2003 s.126-127). 

Ladberg belyser vikten av kunskapen i det egna modersmålet som barnet behöver för att 

utveckla sitt andraspråk och sin tankeverksamhet. Hon menar på att de hänger ihop. Barn som 
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fastnat i en lägre nivå än andra barn vad gäller språkutvecklingen kan bero på att barnet 

behöver utveckla sitt modersmål mer, för när modersmålet lossnar så lossnar andraspråket. 

Barn tänker bäst på sitt förstaspråk, så hindrar vi dem att tala sitt modersmål så hindrar vi 

barnet indirekt att tänka (Ladberg 2003 s.101). Modersmålets betydelse är något som vi 

kommer återkomma till senare i denna studie. 

 

Enligt en rapport från Skolinspektionen (2010) får barn med annat modersmål än svenska 

sämre förutsättningar att nå de nationella målen i grundskolan (Skolinspektionen, 2010 s.6).  

Ett starkt modersmål och möjlighet att utveckla sitt andraspråk till ett starkt språk är en 

förutsättning för flerspråkiga barns lärande (Lpfö98, reviderad 2010) 

 
 “Barn med utländsk bakgrund som utvecklar sitt modersmål får bättre möjligheter att lära sig 

svenska och även att utveckla kunskaper inom andra områden. Förskolan ska medverka till att 

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

modersmål” (Lpfö 98, reviderad 2010 s.7). 
 

 

 

2. Bakgrund 

Vi har båda arbetat inom förskolan tidigare och har erfarenhet av mångkulturella förskolor, så 

det föll sig naturligt för oss att vi valde att skriva om språkutveckling. Vi anser att det är 

viktigt för barnen att integreras i samhället och i förskolan. Befinner man sig i en miljö där ett 

visst språk dominerar så faller det sig naturligt att man talar just det språket. Det är just av 

den anledningen vi valt att lyfta denna fråga i vår uppsats. De områden i Stockholms förorter 

vi valt att ta vårt empiriska material ifrån är områden som domineras av många kulturer. På 

förskolorna i vår studie är svenska språket inte en naturlig del av barnets vardag förutom när 

de befinner sig på förskolan. Vad vi ville undersöka är vad förskolan har för roll för just dessa 

barn. Den tiden barnet befinner sig på förskolan är det förskollärarens och övriga pedagogers 

ansvar att skapa ett språkutvecklande arbetssätt och miljö för barnen. Därav kom detta att bli 

en inriktning för vårt examensarbete. 
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2.1 Läroplanen Lpfö98 reviderad 2010  

Förskolan har ett uppdrag att lägga grunden för ett livslångt lärande. Läroplanen för förskolan 

beskriver tydligt de olika målen. Förskolan ska vara en social och kulturell mötesplats. 

Genom en medvetenhet i barnets egna kultur och delaktighet i andras ska det bidra till att 

barnet utvecklar en förmåga att förstå andras värderingar. Förskolan ska se till och stimulera 

barnen till att utveckla sin förmåga att iaktta och reflektera, fördjupa sig i frågor och söka 

svar på lösningar (Lpfö98 reviderad 2010 s.8).  

En del av förskolans uppdrag är: 

 
Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling. Förskolan 

ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och upp muntra och ta till vara 

barnets nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen. Barn med utländsk bakgrund som 

utvecklar sitt modersmål får bättre möjligheter att lära sig svenska och även utveckla kunskaper 

inom andra områden (Lpfö98 reviderad 2010, s.7). 

 

Barnets språkutveckling ska stimuleras och uppmuntras. Läroplanen för förskolan säger: 

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

utveckla det svenska språket och sitt modersmål  (Lpfö98 reviderad 2010 s.9) 

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn… 

● utvecklar sin identitet och känner trygghet i den. 

● känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra 

kulturer.  

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

förmåga att kommunicera på såväl svenska som på sitt modersmål. 

 

Förskollärarens riktlinjer.... 

arbetet i barngruppen genomförs så att barnen… 

● stimuleras och utmanas i sin språk- och kommunikationsutveckling 

ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och 

kunskaper (Lpfö 98, reviderad 2010). 
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3. Syfte och frågeställningar 

 

3.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka på vilka sätt pedagoger i mångkulturella förskolor 

strävar efter att nå ett lyckade resultat i arbetet med barns språkutveckling. 

 

3.2 Frågeställningar 

* Hur arbetar pedagogerna i mångkulturella förskolor med språkutvecklingen hos barnen? 

* Hur upplever pedagogerna att barnens modersmål kan påverka deras inlärning av det 

svenska språket?  

* Vilken betydelse har pedagogernas kompetens för arbetet med barnens språkutveckling? 

* Vilka hinder finns i arbetet med barnens språkutveckling i förskolan enligt pedagogerna? 

 

 

3.3 Begreppsdefinitioner 

 

Mångkulturell-  I vår studie så är begreppet mångkulturell vår definition där förskolan består 

av barn som inte har svenska som modersmål och kommer från olika kulturer. 

Språkutveckling-  I vår studie har vi utgått ifrån tanken om ett barn som inte har svenska 

som modersmål och hur det barnet tillgodogör sig det svenska språket. 

Enspråkig-  Här menar vi de barn som enbart har svenska som modersmål. 

Tvåspråkig- Vi menar här de barn som har ett annat modersmål än svenska och använder 

svenska som andraspråk. 

Flerspråkig-  I vår studie har vi utgått från att begreppet flerspråkig är när barnet kan tala 

fler språk än två. Barn som inte har svenska som modersmål utan använder sig av två eller 

flera språk utöver svenskan. 

Modersmål- Det språk som som barnet talar i hemmet. 

Litteracitet- Ett begrepp som betyder att man har en förmåga att kunna skapa olika former 

av texter och förstå och tolka de. 
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4. Teoretisk referensram 

  

Språket anses vara det viktigaste kulturella redskap vi människor har, det är det redskap vi 

använder för att beskriva, förklara, förstå och tänka om världen. Språket får sin mening 

genom interaktion med andra. Barn befinner sig ofta långa dagar på förskolan och därför sker 

en stor del av interaktion med andra där. Med det i åtanke valde vi därför att utgå ifrån Lev 

Vygotskijs (1896-1934) sociokulturella perspektiv, tankar om språk och det sociala 

samspelet. Vår teoretiska utgångspunkt i denna studie kommer vila på Vygotskijs 

sociokulturella perspektiv som står för en interaktion med andra människor (Vygotskij 1978, 

1982, se Williams, 2006 s.40). Vygotskij betonar vikten av interaktion för barnens 

begreppsbildning och språkutveckling. Barn behöver få vistas i social samvaro med andra 

barn för att kunna upptäcka språket. Orden har ingen innebörd i sig själva för ett litet barn, 

utan det är i samvaro med vuxna och andra mer kompetenta barn som språket får en innebörd 

och kan utvecklas. Det utrymme som ligger mellan barnets egen kunskap och den kunskap 

barnet kan få med hjälp av andra kallade Vygotskij den närmaste utvecklingszonen. Det är i 

den zonen den största utvecklingspotentialen finns (Vygotskij 1978, se Williams 2006 s.43). 

Vygotskij hade en tanke, för kunna förstå en människa måste man se till hens sociala 

relationer, erfarenheter och de kulturella redskap hen använder. Med kulturella redskap 

menas flera olika saker som konst och musik men framförallt språket. Det kulturella 

redskapet språk skapas och utvecklas i grupper av människor och används som hjälp för att 

kunna tänka och reflektera över sina handlingar (Smidt, 2010 s.25). 

 

 

4.1 Sociokulturellt perspektiv  

Wertsch (1998) och Säljö (2000) menar att ur ett sociokulturellt perspektiv i barns lärande är 

språkutvecklingen ett resultat av barnets språkliga socialisation i förskolan såsom hemmet 

(Nauclèr, 2013 s.459). Vidare belyser hon hur forskare har undersökt vilka konsekvenser det 

kan innebära för barnets skolgång när man besitter olika erfarenheter (Nauclèr, 2013 

s.459-461). Barn med en positiv språkutveckling visade på vuxna som lyckats upprätthålla 

kontakt och uppmärksamma barns initiativ till samtal och även att kunna vidareutveckla 
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ämnet. Nauclèr och Andersson (1987) framhåller även hur viktigt dessa samtalsstrategier och 

interaktionen är för andraspåksinlärare och mellan förskollärarna (Nauclér, 2013 s 462 ).  

Nauclèr (2000) tillsammans med Boyd (1997, 2001) belyser en studie förankrad i en 

sociokulturell modell som utfördes på en förskola där syftet var att undersöka barnens 

läsinlärning. Genom observationer undersökte man hur interaktionen skedde i familjen i 

turkiska och svenska hem vid sagoläsning och måltider. Man fann tydliga skillnader i de 

vuxnas interaktion med barnen i både hem och på förskolan. De turkiska barnens roll blev 

främst som lyssnare. Berättandet stod de vuxna för och barnen blev sällan inbjudna till 

interaktion i berättandet för att lyfta deras tankar och funderingar. Till skillnad från de 

svenska barnen som hade ett krav på att delta i berättandet (Nauclèr  2013 s.469). Barnen 

socialiserades in i sagoläsningen på olika sätt vilket i sin tur genererade till olika 

förhållningssätt i relationen till läsandet och det blev en skillnad i meningsskapandet och 

möjligheten för barnen att visa upp sin kunskap (Nauclèr 2013 s.469-470). Resultatet från 

denna studie belyser skillnaden i barnens språkanvändning. Man fann att förskollärarna 

gjorde skillnad på barnen genom att ge de svenska barnen mer utrymme än de turkiska. 

Orsakerna till detta kan vara många, men man tar upp att det kan bero på bristande 

förväntningar på de turkiska barnen att de inte hade något att bidra med. Motsatsen bevisades 

dock, i vissa avseenden hade de turkiska barnen bättre sagoberättande. Vad som inte var 

utvecklat i större utsträckning var de turkiska barnens lexikala och grammatiska kunskap och 

det var en anledning till att berättarförmågan brast (Nauclèr 2013 s. 471-472). 

Andraspråksbehärskningen var varierad trots lika lång tid på förskolan. Man tror att det var 

barnens begränsade möjlighet att bidra till samtalen med förskolläraren. Vikten av muntlig 

interaktion är sedan länge erkänd. Nyare forskning visar även på talet som en viktig roll i 

barns skrivutveckling lite senare i livet.  Vygotskijs sociokulturella perspektiv  bygger på 

interaktionen och dialogen som en central faktor för lärandeprocessen. Forskare belyser att 

kvaliteten på samtal med barn spelar stor roll. Man har olika namn för det men samtalen 

beskrivs väldigt lika och man kallar dem utforskande samtal. Med det menar man att barnet 

kan reda ut begrepp eller pröva en tanke exempelvis genom att ställa frågor eller reagera på 

andras idèer (Wegerif & Mercer 1996, se Gibbons 2016 s.50). 
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4.1.1 Närmaste utvecklingszonen 

Många forskare utgår ifrån Vygotskijs-närmaste utvecklingszon, interaktionen mellan en mer 

kompetent talare och en mindre kompetent talare (Abrahamsson, Bylund 2012 s.191). 

Forskningen har utvecklats i nära anslutning till Vygotskijs centrala begrepp vad gäller 

exempelvis språkutveckling och litteracitet. Man menar att språkutveckling bla rör sig om 

delaktigheten i olika gemenskaper som delar språkbruk, värderingar och förståelse. I 

pedagogiken kan man återspegla det i stöttning (Axelsson, Magnusson 2012 s. 257). För ett 

litet barn så är omgivningen viktig vad gäller språket och hur barnet deltar i nya relationer 

och nya sammanhang och med andra barn på förskolan. De tvåspråkiga barnens första 

kontakt med det språk som samhället använder sker oftast vid kontakt med 

majoritetssamhället eller lärandet i förskolan. 

 

 

5. Teoretisk bakgrund 

 

I ett demokratiskt samhälle och enligt Läroplanen för förskolan som är ett styrdokument som 

bygger på förskolans grundläggande värden ska alla barn ha rätt till undervisning som bygger 

på de kunskaper och de erfarenheter de har med sig från sin bakgrund och kultur. Pedagoger 

som arbetar i en mångkulturell förskola behöver få mer kunskap om detta och sedan hitta 

verktyg för att kunna möta dessa barn. Pedagogerna måste ta till vara barnens tidigare 

kunskaper samtidigt som barnen måste få lära sig det standardspråk som gäller i samhället för 

att kunna lyckas i skolan (Wedin, 2011 s.23).  

 

 

5.1 Tvåspråkighet 

Håkansson har under många år forskat om språkutvecklingen hos en-och tvåspråkiga barn. 

Håkansson menar på att det finns skilda uppfattningar i forskningen om definitionen 

tvåspråkighet. Det kan vara att använda mer än ett språk i hemmet eller att som barn vara 

uppvuxen med två språk i hemmet. Men även att man som barn enbart har en begränsad 

kunskap i två olika språk (Håkansson 2003 s.13-15). Håkansson tar upp Skutnabb- Kangas 

olika kriterier för hur man kan definiera tvåspråkighet och modersmål. Skutnabb-Kangas 
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identifierar fyra typer som vi tar upp i nedanstående text (Skutnabb-Kangas 1981, se 

Håkansson 2003 s.15). 

 

Ursprungskriteriet 

Modersmålet är det man lär sig först, den som är tvåspråkig är den som lärt sig två språk från 

början. Här anser man att om man besitter två språk från början från hemmet så är båda 

klassade som modersmål. 

 

 

Kompetenskriteriet 

Det språk man behärskar bäst är ens modersmål men behärskar man två språk lika bra så 

anses man vara tvåspråkig. Det är dock en svårtolkad definition då man inte vet vad det 

innebär att behärska ett språk. Tvåspråkiga individer har en tendens att använda båda språken 

i olika situationer, därav blir det svårt att jämföra hur man behärskar de två olika språken. 

 

Funktionskriteriet 

Enligt detta kriterium så är modersmålet det språk man använder mest och en person som är 

tvåspråkig kan använda båda språken i olika sammanhang utefter sina egna önskemål 

 

Atittydkriteriet 

Här baserar man sin identitet på sitt modersmål. Detta kriterie baseras på att den tvåspråkiga 

individen identifierar sig själv och även av andra identifieras som en tvåspråkig person. 

 

Vidare tar Håkansson upp en undersökning som gjorts om tvåspråkiga personer av Veli 

Tuomela (2001), att de har en möjlighet att göra ett språkval utefter vilken situation de 

befinner sig i eller med vilka de umgås med. Det som var vanligt förekommande var att man 

föredrog att använda sitt hemspråk när man samtalade med sina föräldrar i hemmet. Svenskan 

var ett språk man valde att tala med sina syskon i och utanför hemmet, samt sina vänner. En 

del av resultatet visade på att åldern hade stor betydelse för utvecklingen av barnens 

ordförråd, men även att modersmålsundervisning har en stor betydelse för barnens utveckling 

av svenska. Däremot är det ingen garanti för en utvecklingen av det svenska språket 

(Tuomela 2001, se Håkansson 2003 s. 80-84). Effekten av modersmålsundervisning gör att 
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dessa barn använder och besitter en god kunskap i sitt modersmål. Ska man jämföra med 

enspråkiga svenska barn så har dessa barn naturligtvis ett försprång då de använder sitt 

modersmål mer timmar totalt (Håkansson 2003 s. 84-85). Det kan i vissa fall vara så att barn 

som växer upp i Sverige med föräldrar från ett annat land utvecklar svenskan parallellt med 

det språk som man talar hemma. Detta är beroende av vilket område barnen växer upp i och 

vilka de leker med, samt hur mycket tid barnen pratar med sina föräldrar (Håkansson 2011 

s.165). 

Prognosen för en hög språklig nivå hos en andraspråksinlärare är inte lika stor som för en 

förstaspråksinlärare då man kan se skillnad i ordförrådet, ordböjningar, satsbindning samt 

situationsanpassning av språket. En del andraspråksinlärare kommer inte upp i en hög 

språklig nivå, dock är det lättare för barn än för vuxna. Håkansson tar upp hur inlärningen 

skiljer sig från förstaspråket och andraspråket, exempelvis så gör man inte samma språkliga 

misstag i sitt förstaspråk som man gör i det andra språket ( Håkansson 2011 s.166). 

 

En del barn som växer upp i Sverige och har ett annat förstaspråk än svenska uppnår ingen 

vidare hög kompetens i  svenska språket. Istället utvecklar man svenskan som det starkaste 

språket trots att det är andraspråket. Exempel på det kan vara barn som tidigt kommer i 

kontakt med det svenska språket i förskolan, som sedan blir det dominanta språket. Sedan 

finns en kategori av barn som trots att de är födda i Sverige inte utvecklar svenska som 

förstaspråk pga av att de inte vistas tillräckligt mycket i miljöer där språket används och får 

därmed inte någon stimuli för utvecklingen av svenska språket (Wedin 2011 s.48). Barnen 

som går på de förskolor vi valt ut för denna studie bor i områden där chansen att få stimuli i 

svenska språket är knapphändig utanför förskolans väggar. 

  

5.2 Pedagogernas förhållningssätt och den språkliga miljön på förskolan 

Svensson lyfter forskning som visar att vidareutbildning av förskollärare i syfte att höja 

förskollärarnas medvetenhet och att utöka förskollärarens kunskap om flerspråkiga barns 

situation, leder till ökade möjligheter att utveckla barnens modersmål och svenska språket. 

Studier visar att invandrare lever i mer socialt utsatta områden i förhållande till den övriga 

befolkning i Sverige och det är en av flera bidragande faktorer som påverkar 

språkutvecklingen hos tvåspråkiga barn. 
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Som tvåspråkigt barn får man inte använda det svenska språket så ofta som ett barn som 

enbart behärskar det svenska språket. Ordförrådet utvecklar språkutvecklingen men det tar 

tid, därav har barn ett behov att möta ett variationsrikt språk i tidig ålder (Svensson 2012, s 

29-30). 

Språkmiljön är en viktig del av barnets vardag och för barnets språkstimulans. Svensson tar 

upp forskning som visar på hur kommunikationsmönstret kan inverka positivt eller negativt 

på barnet. Vilka möjligheter förskolan erbjuder eller inte erbjuder, har inverkan på barnets 

utforskande och utveckling av det svenska språket (Harms, Clifford och Cryer 1998; Pianta, 

La Paro och Hamre 2006, se Svensson 2012 s.30). Förskolor som arbetar med ett 

språkstimulerande arbetssätt karakteriseras av förskollärare som använder sig av ett 

varierande ordförråd och möter upp barnen i kommunikationen och utefter deras 

utvecklingsnivå, som öppna frågor, upprepningar och utvecklande av barnens frågor. En 

förskollärare som hämmar barnets språkutveckling avbryter och tillrättavisar barnet i deras 

språk och ställer frågor som kan besvaras med ja eller nej. På så vis så avslutas samtal som 

inte ens har påbörjats. Förskolans uppgift är bla att utveckla barnets språk och ordförråd inför 

skolstarten. Det kan vara heltt avgörande speciellt för barn som är två-eller flerspråkiga för 

att kunna hänga med i samma takt som svensktalande barn. Barn med god språklig kvalite 

kan härledas till förskollärare som ger synonymer, utvecklande förklaringar till ord så de kan 

få in orden i ett förståeligt sammanhang (Svensson 2012 s.30-31). 

 

Lervåg och Aukrust (2009) gjorde en undersökning där man kunde se tvåspråkiga barns 

utveckling av sin läsförståelse vilket var kopplat till ett sämre ordförråd. Man kom till en 

slutsats att dessa barn tidigt måste få en möjlighet att utveckla ordförrådet och att de har svårt 

att komma ifatt och vidareutveckla språket till skillnad från andra barn, nya ord blir för 

mycket att ta in och kunskapsutveckling överlag försämras (Lervåg & Aukrust 2009, se 

Svensson 2012 s.31) . 

Mötet med skriftspråket har en stor betydelse för barnets språkutveckling. Genom att läsa 

böcker med barnen har betydelse för språkutvecklingen, men även här finns det en positiv 

och negativ aspekt. Som förskollärare eller pedagog är inställningen ett aktivt val för 

utgången av barnets språkutveckling. Att läsa en bok och stanna upp och diskutera men även 

att ställa frågor till barnen, är en metod som utvecklar barnens ordförråd och språkutveckling. 

Måste barnen vara tysta och får då inte en möjlighet att fråga eller undra om innehållet blir 
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det obegripligt och barnen tappar intresset och slutar lyssna. Ett samtalsklimat som möjliggör 

alla barns tankar och åsikter är av stor vikt för barnens språkutveckling. Svenssons 

konklusion av sin egen och andras forskning är att förskolan har en ytterst viktig roll för 

barns språkutveckling, speciellt det barn som har svenska som andraspråk. Pedagoger kan 

påverka genom den pedagogiska miljön så även sitt eget förhållningssätt så barn kan utveckla 

sitt intresse och därmed sin språkutveckling. Man bör uppmuntra barnens första och 

andraspråk. Barn kan på några år lära sig andraspråket för att klara sin vardag men det tar 

längre tid för barnet att lära sig det mer abstrakta kunskapsrelaterade språket (Svensson 2012 

s 34-35). 

 

För att lyckas i barnens språkutveckling är det av största vikt att pedagogerna är 

uppmärksamma på barnens tidigare erfarenheter för att kunna motivera och engagera barnen i 

deras språkutvecklingsprocess (Barton, 2007 se Norling, 2015 s.28). Ett sätt att främja att 

barn pratar och kommunicerar är att pedagogerna erbjuder frågor om sådant som intresserar 

barnet och på så sätt får igång ett samtal ( Björklund, 2008 & Magnusson, 2013 se Norling, 

2015 s.24). 

 

 

 

6. Tidigare forskning  

I den tidigare forskningen har vi utgått från två svenska avhandlingar och en 

forskningsrapport som gjorts inom området språkutveckling i förskolan hos tvåspråkiga barn. 

Ann-Katrin Svensson- Språkstimulerande miljöer i förskolan- En utvärdering av-Att läsa och 

berätta - gör förskolan rolig och lärorik  (2011) 

Anne Kultti- Flerspråkiga barn i förskolan: Villkor för deltagande och lärande  (2012) 

Martina Norling- Förskolan- en arena för social språkmiljö och språkliga processer  (2015) 

 

I ett samarbetsprojekt mellan 60 förskoleavdelningar och bibliotek i fem olika kommuner i 

Jönköpings län mellan åren 2008-2010 ville man utveckla barns språk och deras intresse för 

böcker och berättande (Svensson 2011 s.1). 

Syftet med projektet var att ta reda på om man kunde öka medvetenheten om läsning, 
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barnlitteratur och språkmiljöer i förskolan. En annan del av syftet var att utröna om 

förskollärarna ändrat sitt tänkande kring arbetet med språket och litteratur i förskolan. 

Projektet löpte i två år. En del i denna studie var även att se hur samarbetet mellan förskolan 

och bibliotek kunde gynna barnens litteracitetserfarenheter (Svensson 2011 s.81). Vårt 

intresse ligger dock i hur förskollärarna arbetat med språkmiljön och därför har vi valt att 

fokusera på den delen av studien. I projektet ville man kartlägga den fysiska miljön. 

Resultatet visade att förskollärarna hade utvecklat den språkliga miljön för att öka tillfällen 

för högläsning och utvecklat det fria berättandet (Svensson 2011 s.1). Studiens empiriska 

material grundades på intervjuer med deltagarna och utefter ett formulär hade man kartlagt 

och värderat den språkliga miljön. Intervjuerna bestod mestadels av öppna frågor. 

Frågeställningarna som man ställde förskollärarna rörde sig om deras tankar och handlande 

kring språk och lärandemiljöer samt hur läs och berättartekniker hade förändrats vid val av 

litteratur (Svensson 2011 s.81). 

Resultatet var att språkmiljön hade utvecklats. Man hade lagt ned energi på att göra miljön 

mer tilltalande, pedagogerna läste oftare och planerade lästillfällen bättre (Svensson 2011 

s.30-31). Förskolorna hade arbetat med barn som har svenska som andraspråk och fokuserat 

på berättande och samtal. Barnen hade samlats i hemspråksgrupper och läst böcker med 

konkret material till (Svensson 2011, s.41). Förskollärarna hade funnit en plats på förskolan 

där man kunde utveckla läshörnan till en intressant miljö. Man hade tidigare haft svårigheter 

att hitta en plats för läsningen vilket bla berodde på stora barngrupper och få lärare. Genom 

att påvisa vilken betydelse läsningen har för barnet så menar Svensson att läsningen inte ska 

sättas in i väntan på en annan aktivitet som exempelvis lunch eller utelek. Signalen man ger 

då är att läsningen blir obetydlig. En förändring som påvisar läsningens betydelse för barnen 

är att läsa vid andra tillfällen än vid väntan på maten (Svensson 2011 s 81-82). Förskollärarna 

i studien ansåg att samtal om böcker hade ökat pga av projektet. Misstanke om att samtalen 

om böcker inte föreföll vara genuina berodde på att frågor ställdes om vad boken handlade 

om och att boken enbart blev återberättad. Tankar uppstod att det blev mer som ett förhör än 

utbyte av tankar om det man läst. En del förskollärare i studien hade inte förstått vikten av att 

samtala om en bok med barnen. För barn som inte får en litteracitetupplevelse i hemmet är 

det extra viktigt att de får möjligheten på förskolan. Barnen behöver många tillfällen för att 

utbyta sina tankar och resonera om texten de lyssnat på utan krav och inte genom att bli 
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förhörda. Fler tillfällen av läsning i förskolan och diskussioner bidrar till en större förståelse 

för vad texter kan förmedla (Svensson 2011 s. 83-84). Bibliotekarierna ökade sin 

medvetenhet om hur de kunde utveckla sin relation till förskolorna för att komma fram till 

böcker som var anpassade efter barnens ålder, intresse och språkförmåga (Svensson 2011 s. 

88). Man hade ökat medvetenheten hos förskollärarna när de läste för barnen och 

pedagogerna hade fått andra tankar om hur man kan arbeta med språket och utveckla sin egen 

och barnens berättarförmåga. En positiv utveckling av språkmiljön hade skett. Denna 

information stöds av en enkät som delades ut innan projektet startades till förskolorna. 

Svensson belyser att på de förskolor med en majoritet av barn som har svenska som 

andraspråk kommer barnen att börja skolan med en mindre litteracitetserfarenhet än andra 

barn, trots hårt arbete och kännedom om deras bakgrund (Svensson 2011 s. 93-95). 

 

I Kultttis (2012) avhandling var det övergripande syftet att analysera vilka villkor som ges till 

de flerspråkiga barnens utveckling inom språk och kommunikation, samt deras deltagande i 

olika aktiviteter. Studien tittar på flerspråkiga barns språkutveckling genom att man studerat 

de deltagande förskolorna som språkmiljöer och som miljöer för lärande och utveckling. Man 

har använt sig av en etnografiskt inspirerad ansats som bygger på deltagande observationer 

och interaktionsanalys. Där fokuserar man på frågor som handlar om hur människor i samspel 

konstruerar mening och sammanhang. Avsikten var att få fram material om vad som upptar 

barns engagemang, uppmärksamhet samt hur språket kommer till uttryck i 

förskoleverksamheten ( Kultti, 2012 s.15-18). 

Studien rör förskolan som en kulturell och social miljö där fokus ligger på lärande. Fokus i 

studien handlar om hur de flerspråkiga barnen utvecklas språkligt och kommunikativt samt 

deras möjlighet till deltagande i förskolans aktiviteter (Kultti 2012 s.23-24). De delar av 

studien som varit intressanta för oss visar att det ligger en stor betydelse i barnens språkliga 

resurser. Det är det som möjliggör för samspel och deltagande med andra barn. Kultti lyfter 

att det är en svår gränsdragning vad som ses som modersmål, första- och andraspråk. En del 

barn använder sina olika språk i många sammanhang obehindrat och det blir inga 

motsättningar mellan språken. Därmed blir det heller inte nödvändigt att benämna språken 

som första- eller andraspråk. Sen finns de barn som inte har möjlighet eller kunskap att 

använda sina språk. Kultti lyfter att det kan bli problematiskt att använda termerna första- och 
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andraspråk då det kan göra att det ena språket värderas högre än det andra. Man har även sett 

betydelsen av bekanta samtalsämnen och erfarenheter för att få delta i diskussionen och 

aktiviteter. 

Under observationerna kunde man se att lekmaterialet är en viktig resurs i leken. Det skapas 

en leksituation runt materialet som bidrar till samtal och diskussioner. Barnen har en 

gemensam nämnare i leken och ett gemensamt språk är inte nödvändigt för deltagande (Kultti 

2012 s.82-83). 

Under sångsamlingarna ser man en rad olika aktiviteter som samtal om sångtexter, 

användandet av rörelser och konkret material. Detta möjliggör att alla barn kan delta på sina 

villkor oavsett språklig nivå. Här får barnen stöttning av pedagogerna genom frågor och 

förklaringar av ord. Här ges även möjlighet till utveckling i det svenska språket (Kultti, 2012 

s.153). I de lärarledda läsaktiviteterna finns många lärtillfällen och barnen stöttas av 

pedagogerna med frågor och förklaringar. Här får barnen chans att med egna ord berätta och 

på så sätt möjlighet att utveckla sitt språk (Kultti, 2012 s.157-158). 

 

I en utvärdering som gjordes efter den s.k storstadssatsningen- ett åtgärdspaket där målet var 

att minska segregationen i de mest socialt utsatta förorterna i Sverige under åren 2000-2006, 

hittade man en rad olika faktorer som hade en central roll för de barn som inte hade svenska 

som modersmål gällande deras språkutveckling i förskolan. Några av faktorerna är att barnen 

börjar förskolan vid tidig ålder, vårdnadshavarens önskan om att barn ska lära sig både 

svenska och modersmålet, lärarnas tolkning av att föräldrarna endast vill att svenska talas i 

förskolan, dominansen av svenska barnboks texter, modersmålets marginella roll i tal och 

skrift m.m (Axelsson, Rosander, Sellgren, 2005 se Kultti, 2012 s.45). Enligt utvärderingen 

kom man också fram till att storstadssatsningen bidragit till att förskolan kan stödja 

flerspråkiga barn i deras utveckling av det svenska språket. Man ser dock att barns 

modersmål används väldigt lite i förskolans verksamhet. Studien framhåller att många 

pedagoger har en positiv inställning till användandet av modersmål i förskolan. Trots det ser 

verkligheten annorlunda ut (ibid s.45). 
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Norlings övergripande syfte med studien var att ta reda på hur den sociala språkmiljön i de 

undersökta förskolorna ser ut, utifrån kvalitetsfrämjande dimensioner som personalens 

engagemang, strategier och förhållningssätt. Avhandlingen består av fyra delstudier där man 

utgått från ett empiriskt material som samlats in från enkäter till personal, 

skattningsobservationer gällande social språkmiljö, gruppintervjuer samt videosekvenser av 

personal. Man lyfter att barns engagemang är beroende av vilka strategier pedagogerna väljer 

att använda för att stödja barnens motivation och initiativ, kommunikation och samspel. 

Delstudie fyra i Norlings avhandling synliggör vilka händelser som skapar motivation till 

expansiva samtal i lekaktiviteter. Studien visar även på den stora betydelse pedagogernas 

engagemang och aktiva deltagande har i lekaktiviteter när det gäller att uppmuntra samspel 

och begreppsutveckling. Andra viktiga aspekter var att bli bekräftad i processen gällande 

bearbetning av begrepp, samt att pedagogerna var lyhörda under barnens process och tog sig 

tid till expansiva samtal. Avhandlingens resultat synliggör framförallt tre dimensioner av 

strategier som har betydelse för barnens utveckling och lärande i sociala språkmiljöer - 

lekstrategier, emotionella strategier och kommunikativa strategier. Ytterligare ett viktigt 

resultat i studien var att pedagogernas samspel med barnen är av stor betydelse i den sociala 

språkmiljön. Men det behövs även aktiviteter och multimodala verktyg som möjliggör barns 

meningsskapande i språkprocessen (Norling, 2015 s. 12-15 ).  

 

 

 

 

7. Övrig litteratur 

 

Att använda mer än ett språk har oftast att göra med vilka kulturella och sociala sammanhang 

man befinner sig i. Man tillägnar sig ett andraspråk, som den nya omgivningen kräver för ett 

väl fungerande socialt liv i samhället (Hyltenstam, M.Milani 2012,  s.21). Forskare anser att 

språkbegåvning till största del är medfödd. Språkbegåvning behöver nödvändigtvis inte leda 

till att andraspråksinlärningen blir framgångsrik. Det finns flera aspekter som tillkommer 

såsom interaktion, motivation och goda möjligheter (Abrahamsson, Bylund 2012 s.202). 
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7.1 Kritisk period ? 

Sedan slutet av 1960-talet har diskussionerna varit många bland andraspråksforskare om det 

finns en kritisk period i en människas liv där du har bättre förutsättning att lära in ett 

andraspråk. Penfield och Roberts (1959) var de första som formulerade en vetenskaplig 

formulering av detta begrepp, de framhöll att barn har en speciell kapacitet för språkinlärning 

och hjärnan styrs av en biologisk klocka som gör att ett barn har en större förmåga till 

andraspråksinlärning fram till nio års ålder. Detta har under senare år varit ett omdiskuterat 

ämne bland språkforskare men man är dock överens om att språkinlärning i alla former 

gynnas på lång sikt av att börja tidigt i barndomen (Abrahamsson, Hyltenstam 2013 s. 221). 

 

Lennebergs (1967) formulering av hypotesen om en kritisk period (eng, the critical period of 

hypothesis, CPH) går ut på att inlärning enbart utifrån språkligt inflöde dvs att enbart höra 

andra prata ett språk verkar försvinna efter puberteten. Därefter krävs det undervisning, en 

stor ansträngning och målmedvetenhet för att tillgodogöra sig ett nytt språk. Det centrala i 

Lennbergs hypotes gick ut på vilken möjlighet en person har att utveckla ett språk, både 

första- och andraspråk till en nivå likvärdig en infödd person ( Abrahamsson, Hyltenstam 

2013 s.223-225 ). 

Senare forskning inom ämnet har antingen valt att utgå från Lennebergs faktorer om den 

kritiska perioden i språkinlärningen eller att helt bortse från dessa. På 1970-talet försökte man 

i olika studier bevisa att vuxna inlärare var bättre än barn om de gavs samma förutsättningar. 

Snow och Hoefnagel-Höhle (1977, 1978) gjorde en studie där man jämförde amerikanska 

inlärare i olika åldrar som skulle lära sig nederländska som andraspråk. Tonåringarna och de 

vuxna visade sig vara bättre på många områden som tex uttal, översättning och förståelse, 

trots detta passerar de yngre barnen ganska snabbt de äldre inlärarna i inlärningsprocessen 

och når i slutänden en högre nivå, jämförbar med infödda talare (Abrahamsson, Hyltenstam 

2013 s.224).  
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7.2 Modersmål och andraspråksinlärning 

I en svensk studie av Margret Hill (1995) där 42 stycken tvåspråkiga gymnasieelever 

intervjuades,  lägger Hill fram vilken påverkan modersmålsundervisningen resulterade i. Det 

visade sig att de elever/barn som hade haft modersmålsundervisning längst hade bättre 

resultat i bla det svenska språket. Sambandet mellan modersmålsundervisning i tidiga 

förskoleår gav även ett positivt resultat i barnens identitet (Axelsson, Magnusson, 2012 s. 

306-307). 

Forskning visar på att andraspråksutveckling tar tid och att resultaten i skolan inte blir 

densamma som enspråkiga barns. Långsiktigt arbete i reformer är av stor vikt och att det 

genomförs med omsorg och kompetens (Axelsson, Magnusson, 2012 s. 346). 

 

Stärk Språket Stärk lärandet  är en bok som utgår från aktuell forskning och ger konkreta tips 

på hur man kan arbeta med språket främst i förskoleklass och skolan. Tillvägagångssättet går 

även att koppla till hur man förhåller sig till arbetet med språket i förskolan. För att nå en 

framgångsrik språkutveckling så krävs en begriplig undervisning. Krashen (1982)  menar att 

detta kan ske genom praktiska demonstrationer med ett välbekant språk. Barnets modersmål 

kan användas inför ett nytt nyckelbegrepp innan man använder det i barnets andraspråk. 

Andra sätt kan vara att bygga upp samtal efter en bok som man läser, förklara och förtydliga 

samt diskutera med barnen för att locka fram orden och språket. Pedagogen kan i sitt arbete 

försöka anknyta till det barnet redan har kunskap om, exempelvis genom att använda bilder 

(Krashen 1982, se Gibbons 2016 s.42). 

Gibbons skriver om Merrill Swain (2000, 2005) som menar att barn som får använda språket 

för att göra sig förstådda i ett syfte att nå ett mål bearbetar sitt språk på djupet. Genom det får 

barnet inte bara tänka på vad det ska säga utan också på vilket sätt (Swain 2000, 2005 se 

Gibbons 2016 s.43). Vidare tar Swain upp ett begrepp om att “stretcha” språket då hon menar 

att vissa situationer kräver att man måste anstränga sig och använda sig av ett språk trots 

bristande vokabulär för att göra sig förstådd och att använda sitt språk som man inte är van 

vid att göra. Dessa tillfällen är betydelsefulla för språkutvecklingen och speciellt om det finns 

en samtalspartner som hjälper till. Man gör nya försök att för att lyckas och det är det Swain 

syftar med begreppet “stretcha” språket. Viktigt är att som pedagog erkänna barnets insats 
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och att den stöttas, att aldrig tillåta barnet att bli generad eller tappa självförtroendet (Swain 

2000 2005 se Gibbons 2016 s.45). Ju starkare modersmålet är dvs förstaspråket så är 

sannolikheten att lyckas i sitt andraspråk större. Därav är det viktigt att barnets språkliga 

identitet inte dränks i processen att lära sig svenska (Cummins 2000, se Gibbons 2016 s.47). 

När man pratar om andraspråkselever så är det viktigt att man kan relatera till något man 

känner igen. Böcker kan ofta vara skapade utefter förutsättningen att barnet är bekant med 

kulturen och behärskar språket. Förförståelsen är rätt avgörande (Gibbons 2016 s.161). 

 

Catherin Snow har i ett projekt som kallades Bostonprojektet undersökt hur språket i hem och 

förskola hänger ihop med läsutvecklingen senare i skolan. Snow ville ta reda på hur det 

kommunikativa erfarenheterna från hem och förskola hängde ihop med en lyckad skolgång. 

Det hon kom fram till var att det fanns stora variationer inom en given social grupp (Snow 

1991, se Hyltenstam, Lindberg 2004, s 462-463). Barn som får möjligheten att beskriva och 

förklara samt berätta om påhittade men även verkliga berättelser blir bättre läsare. 

Färdigheterna att kunna koppla ihop yttranden till längre sammanhängande diskurser tillägnar 

sig barnen främst i förskoleåldern (Ninio & Snow 1996, se Hyltenstam, Lindberg 2004, s 463 

).  

 

Hyltenstam och Tuomela (1996) menar att det inte alltid är givet att barn får den stimulans 

och inflöde för att fullt utveckla ett fungerande talspråk så även skriftspråk senare i skolan, 

varken på sitt första-eller andraspråk (Nauclèr 2013 s 466). Viberg (1996), Boyd & 

Arwidsson (1997) menar att en orsak till att andraspråkselever har svårigheter är att dessa 

barn inte behärskar språket och ställs inför en svår situation i skolan där de till viss del ska 

lära sig ett nytt språk samt läsa och skriva (Nauclèr 2013 s.466). Andersson & Nauclèr 

(1987), Gustavsson (1988) Lindberg (1996) framhåller att studier visar på att interaktionen, 

initiativ och bidrag från förskolläraren är en viktig aspekt till andraspråksinlärningen 

(Nauclèr, 2013 s.472).  
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8. Metod och material 

 

Vi kommer nedan att beskriva hur vi har gått tillväga med vår studie och hur vi delat upp 

arbetet mellan oss. Vi kommer även redovisa urvalet av informanter och val av förskolor som 

är underlaget till studiens empiriska material. Vi beskriver hur vi har genomfört intervjuerna 

och transkriberingarna och hur vi förhåller oss till de forskningsetiska principerna. 

Avslutnngvis redovisar vi vilken metod vi har valt att använda samt hur materialet bearbetats 

och analyserats.  

 

8.1 Urval 

Vår studie är genomförd på två olika förskolor som ligger i Stockholms län men tillhörande 

olika kommuner. Deras gemensamma faktor är att de är mångkulturella förskolor, och ligger i 

förorter till Stockholm där befolkningen till en stor del är invandrare. 

Vi valde förskolorna pga mångfalden bland barnen på förskolan, vilket är viktigt för just vår 

studie och studiens syfte. 

 

Vi kontaktade förskolorna i förväg via mejl och vi fick ett positivt bemötande och frivilliga 

som ville ställa upp. Vi intervjuade totalt fyra personer individuellt, blandat förskollärare och 

barnskötare, tre kvinnor och en man.Vi har i studien valt attge dem fiktiva namn för att 

behålla deras anonymitet,  “Shirin” har arbetat i 18 år totalt, av de åren ca 5 år som 

förskollärare. “Anna” har arbetat som barnskötare i 16 år och båda har svenska som 

modersmål. “Hamide” har arbetat i 12 år och är sedan sju år tillbaka förskollärare. “George” 

har arbetat sedan 2012 som förskollärare. Både “Hamide och George” har svenska som 

andraspråk. 

 

Den ena förskolan består av 5 avdelningar med 16 pedagoger och totalt 78 barn som är 

åldersindelade och pedagogerna har “fasta barn” som de följer från 1 till 5 år och flyttar med 

vartefter de byter avdelning. På denna förskola är det 100 % barn med svenska som 

andraspråk. 

 

Den andra förskolan består av 9 avdelningar med 25 pedagoger och totalt 140 barn. 

Förskolan har ett barn som har svenska som modersmål. 
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8.2 Genomförande 

Vi valde att skicka en del frågor i förväg för att informanterna skulle vara förberedda när vi 

kom. Vi övervägde om det var positivt eller negativt för studien, men vi valde att göra det 

efter diskussion och reflektion tillsammans. En anledningen till det grundade sig i att en av 

oss blev testintervjuad innan av två studenter som skrev en annan c-uppsats. Vi märkte att det 

ibland var svårt att svara på frågorna och komma på konkreta exempel. Svar och exempel 

kom i efterhand vilket var olyckligt, därav tyckte vi att en viss förberedelse skulle gynna oss, 

med förhoppning om ett mer genomtänkt och utförligt svar från informanterna. En negativ 

aspekt som vi diskuterade med att skicka iväg frågorna i förväg var risken att pedagogerna 

skulle samtala med varandra och att svaren kanske blev detsamma. Men vi valde att ta den 

risken då vi starkt trodde på att det enbart skulle gynna oss och underlätta för informanterna. 

 

När vi kom till förskolan fick vi en rundtur för att titta på den pedagogiska miljön. Ett enskilt 

rum var avsatt för intervjun. Vi valde att ha fönstret i rummet i ryggen så informanterna 

skulle kunna blicka ut och inte känna sig inträngda och att ha någonstans att fästa blicken vid 

reflektion. Vi gjorde detta val för att pedagogerna skulle känna sig bekväma under intervjun. 

Vi valde att spela in intervjun med två mobiler för att säkerställa att vi fick med allt ifall det 

skulle bli något fel under intervjuns gång. 

Vi förberedde informanterna på att intervjun skulle börja och vi informerade återigen utöver 

det informationsbrev vi skickat ut via mail, om att det var frivilligt och att de kunde dra sig ur 

närsomhelst samt att allt skulle komma att hanteras med konfidentialitet. Intervjun flöt på bra 

då vi fick utförliga svar vi lyssnade noggrant utan att avbryta. Vi fick även möjlighet att ställa 

följdfrågor som kom upp under intervjuns gång. Intervjuerna var av varierande längd. 

Transkriberingen skedde utan transkriberingsprogram. Vi lyssnade på inspelningen från våra 

mobiltelefoner och skrev ned ordagrant vad informanterna berättade. Vi använde sedan vårt 

transkriberade material tillsammans med den teoretiska referensramen, tidigare forskning och 

övrig litteratur som redovisats som underlag för vår analys och diskussion. 

 

 

 

23 



8.3 Val av metod 

Vi valde att använda oss av en kvalitativ studie där vi intervjuade pedagoger på två olika 

förskolor. En kvalitativ studie bygger oftast på intervjuer och/eller observationer. Kvalitativ 

data går ej att mäta, utan grundar sig mer i hur situationer fungerar och i vilka situationer de 

förekommer i, exempelvis intervjupersonens livsvärld (Ahrne, Svensson 2015 s.10-12). 

Intervjun ska ha en viss grad av strukturering, vilket innebär hur mycket svarsutrymme man 

vill ge informanten. Vi valde en semistrukturerad intervju, vilket innebär att forskaren utgår 

från en intervjuguide men ändå är flexibel för tillkommande följdfrågor om samtalet leder in 

på ett annat spår än planerat, samt att  informanten har fritt utrymme att svara. Vi anser att 

svaren från informanten bör vara så “fria” som möjligt för att få en så klar och tydlig bild som 

möjligt för studien och datainsamlingen (Patel, Davidson 1991 s.76-77). En positiv  aspekt i 

en kvalitativ studie är att forskaren har en roll där man får möjligheten att komma nära de 

miljöer och individer som forskningen handlar om (Ahrne, Svensson 2015 s.17). En negativ 

aspekt kan vara att informanten vill ge ett gott intryck och anstränger sig och kan ge svar som 

hen tror att intervjuaren vill höra. Vidare kan det vara viktigt att som intervjuare kunna 

samtala med informanten så hen inte känner sig hämmad (Patel, Davidson 1991 s.82). För att 

kunna registrera informanternas svar valde vi att göra ljudinspelningar för att inte missa något 

som sades under intervjun. Detta material transkriberades sedan.  

 

 

8.4 Forskningsetiska överväganden 

Enligt Vetenskapsrådets principer har vi utgått från följande krav: 

  

Informationskravet  

Som forskare har vi en skyldighet att informera informanten om följande: 

*Studiens syfte och hur den ska genomföras. 

*Deltagandet är frivilligt och informanten har rätt att dra sig ur närsomhelst.  

 

Samtyckeskravet 

Deltagaren har rätt att bestämma över sin medverkan. 

 

Konfidentialitetskravet 
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All information om personen ska behandlas med största konfidentialitet. Informantens 

identitet ska inte kunna avslöjas. Används citat ska man vara försiktig så informationen inte 

kan avslöja personens identitet. 

 

Nyttjandekravet 

Den information man samlar in för studien får endast användas för forskningsändamålet, och 

deltagarna har rätt att veta hur uppgifterna ska användas. 

(Vetenskapsrådet u.å. ) 

 

Utifrån de forskningsetiska regler har vi använt oss av fiktiva namn i intervjuerna för att 

bevara anonymiteten hos informanterna. 

 

8.5 Ansvarsfördelning 

När vi valde att skriva tillsammans bestämde vi oss för att ha en daglig dialog och en 

planering som vi utgick ifrån. Datum bokades i förväg för att alltid ha framförhållning i vårt 

arbete. För ett smidigare samarbete har vi skrivit i Googledocs som är ett dokument man kan 

skriva i tillsammans över nätet. Båda har haft tillgång till allt material och kunnat lägga till 

och ändra i texten under arbetets gång. Vi har delat upp att skrivandet av varje kapitel till 

hälften var för en jämn arbetsfördelning. Insamlingen av vårt empiriska material, dvs 

intervjuerna bestämde vi att göra tillsammans för att båda skulle få tillgång till all information 

som vi sedan skulle kunna diskutera om tillsammans. Transkriberingen av intervjuerna delade 

vi upp så att vi gjorde hälften var. Sökning av forskning och litteratur har vi delat upp för ett 

effektivare arbete och alltid rådfrågat om vad den andra skribenten tycker i en ständig dialog. 

Analys och diskussionsdelen har vi tillsammans genomfört genom diskussion och reflektion. 

 

 

 

9. Analys och resultatredovisning  

Vår tolkning av denna undersökning är att det finns ett mönster som visar hur viktigt arbetet 

med språket i mångkulturella förskolor är för att utveckla barnens språk. Barnen i dessa 

förskolor bor i mångkulturella områden. Tiden man ägnar utanför förskolan är i sitt 
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bostadsområde med familj och släkt som oftast talar modersmålet, därför får inte svenskan 

det fotfäste som sig bör.  

Vi kommer i detta stycke sammanfatta materialet från våra intervjuer. Informanternas svar 

har vi jämfört med relevant litteratur. Syftet med analysen är att undersöka hur och på vilka 

sätt pedagoger i mångkulturella förskolor arbetar för ett lyckat resultat i barnens 

språkutveckling på förskolan. Detta kommer vi att göra med att svara på våra 

frågeställningar: 

 

 

9.1 Pedagogernas arbete med barnens språkutveckling på förskolan 

 

Hur arbetar pedagogerna i mångkulturella förskolor med barnens språkutveckling? 

Hur man engagerar och utmanar barnen och vad som är viktigt för barnens språkutveckling är 

enligt exempelvis Shirin: närvarande pedagoger som kan utmana med konkret material. De 

andra anser också att val av pedagogiskt material är viktigt men även att fånga barnens 

intresse. Man framhåller hur viktigt modersmålet är för språkutvecklingen, bla genom att ta 

tillvara på barnens språk. Håkansson tar upp Vygotskijs tankar om vikten av interaktion för 

barnens begreppsbildning och språkutveckling. Genom den sociala samvaron med andra barn 

upptäcker barnet språket (Håkansson 1998 s 17).  

Vygotskijs centrala begrepp om vad gäller språkutvecklingen hos barn handlar om hur 

delaktiga barn får vara i gemenskaper där man delar språkbruk, värderingar och förståelse. 

Det kan visas genom pedagogernas stöttning i det dagliga pedagogiska arbetet (Axelsson, 

Magnusson 2012 s. 257). Vi ser en koppling mellan pedagogernas arbete och tankesätt och 

Vygotskijs tankar om interaktion för en positiv språkutveckling. Genom att barnen får vara 

delaktiga i en miljö där pedagogen skapar möjligheter och stöttar barnen i processen. 

 

 

George har en stark tro på att pedagoger måste besitta en kompetens för att kunna skapa 

pedagogiska aktiviteter och kunna fånga de spontana tillfällena på ett pedagogiskt sätt. Det 

gör man för att kunna vidareutveckla med utgångspunkt från barnens intressen. George 

förklarar: 
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Eh ja det behövs annars hur ska man säga, titta det finns förskollärare som är jättebra på det som 

de gör och det finns förskollärare som inte är bra. Men eftersom och  det finns barnskötare som är 

jättebra på det som de gör och tvärtom men grejen är att barnskötare saknar alltid det här som har 

med pedagogik att göra den pedagogiska delen men eftersom vi pratar om språkutveckling just nu 

som så ska vi utgå från det där så jag självklart det krävs kompetens och kunskaper om på vilket 

sätt man ska bemöta barnen när det gäller själva språkutvecklingen så att det blir på ett 

pedagogiskt sätt så det är det jag vill komma fram till, så ja det krävs. (George 2016-10-26) 

 

Möjligheterna som ges i den sociala språkmiljön i förskolan samt pedagogernas 

förhållningssätt har enligt Norling en stor inverkan på barnens språkutveckling (Norling 2015 

s.24-25) I det dagliga arbetet på förskolan utmanas barnen språkligt genom olika aktiviteter 

och konkret material. Anna ger några exempel, såsom böcker med tillhörande material som är 

kopplat till den aktuella boken. På denna förskola har man ett ”sagotek”, ett eget bibliotek där 

böcker finns i olika kategorier där man arbetar mycket med ett tillhörande konkret material. 

Det gör man för att konkretisera sagan i praktiken men även för att skapa en dialog och 

förståelse hos barnen. Det ger barnen en annan dimension av sagan där olika sinnen kan 

utmanas och utvecklas. Tanken är att skapa situationer för att vidareutveckla språket hos 

barnen. Shirin tar upp exempel på hur man kan använda de digitala verktygen som iPad. 

Språket utmanas och utvecklas genom sång, musik och böcker. Man leker gärna med språket 

och varandras språk. Hamide uttryckte: 

 
  ...vi försöker ta tillvara på allas olika språk, på bästa möjliga sätt försöker vi bemöta dem och 

lyfta fram och uppmuntra att prata. Vi är nyfikna och att dem ska lära oss och vi har ju många 

pedagoger som pratar ett annat språk än svenska. Så det sker även ett utbyte där så det är något vi 

är positiva för det är inte så att vi har låst dörrarna för ett annat språk än svenska och enbart vill 

prata svenska, utan vi leker gärna med språket, och språken dem pratar gärna varandras språk ( 

Hamide 2016-10-26) 

 

Möjligheten till att arbeta med konkret materiel i exempelvis samtal och sångsamlingar gör 

att barnen kan vara delaktiga utifrån den språkliga nivå barnen har. Materialet har en viktig 

funktion i barnens lek då det skapar en leksituation som bidrar till samtal och diskussioner. 

Kultti lyfter vikten av pedagogernas närvaro för stöttning och vidareutveckling av samtalen. 

Dessa samtal ger barnen chans att berätta med egna ord och det ger en möjlighet att utveckla 

det svenska språket (Kultti, 2012 s. 82-83). Gibbons menar att en begriplig undervisning 
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krävs för att göra språket begripligt och det kan man göra genom praktiska demonstrationer 

på ett välbekant språk speciellt inför nya nyckelbegrepp (Gibbons 2016). Anna talar om att i 

det dagliga arbetet försöka använda synonymer. Man kan se enligt Svensson att ett barns 

ordförråd och språkliga kvalitè är beroende av hur pedagogerna använder sig utav synonymer 

i alla sammanhang i verksamheten på förskolan (Svensson 2012). 

 

 

 

9.1.1 Pedagogens roll  

Här kommer vi in på förskolläraren/pedagogens roll för barnets språkutveckling där alla var 

av samma åsikt. Det egna språket är viktigt att tänka på, att man använder det korrekt och har 

ett rikt ordförråd. Hamide ansåg att pedagogernas roll i förskolan är till för att lägga en bra 

grund för barnen och deras vidareutveckling. Man ger barnen tid och utrymme till att tala, 

utan att man själv tar upp för mycket utrymme. Istället stöttar man barnen och 

vidareutvecklar samtalen tillsammans och visar ett intresse för barnens tankar och 

erfarenheter. Som pedagog bör man ställa följdfrågor som automatiskt inte har ett ja eller nej 

svar. Visa intresse för barnens tankar och erfarenheter och ställa följdfrågor som inte 

automatiskt har ett ja eller nej svar. Norling skriver om den språkliga miljön som ger barnen 

möjligheter till samtal och diskussioner som väcker deras tankar och funderingar (Säljö, 2005 

se Norling 2012 s.23). 

George tog upp hur man försökte dela upp barngrupperna utefter deras språkkunskap som 

tidigare nämnt, så att de barn med ett rikare ordförråd kan bidra med kunskap till de barn som 

har ett mindre rikt ordförråd och inte lika starkt språk. Återigen kan vi se en koppling till 

Vygotskijs teori om den närmaste utvecklingszonen. Barnen behöver en interaktion med 

andra mer kompetenta för att språket ska få en innebörd och kunna utvecklas (Håkansson 

1998 s.17).  

 

 

9.2 Modersmålets betydelse för det svenska språket 

Vår tolkning av hur pedagogerna upplever modersmålets betydelse för barnets utveckling i 

det svenska språket presenteras nedan. 
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Hamide, Shirin och George var alla överens om att de såg en skillnad på barn som hade en 

stark grund i sitt modersmål till skillnad från de barn som inte hade det. Barn med stark grund 

i sitt modersmål blev starka i sitt andraspråk dvs svenskan. Shirin och Hamide tar upp som ett 

exempel att de kan se föräldrar som konsekvent kommunicerar med sina barn, att de barnen 

får en bra grund i sitt första-och andraspråk. Båda pedagogerna hade reflekterat över att 

föräldrar som inte behärskar svenska språket kan ge sina barn en bristfällig grund i det 

svenska språket. Hamide förklarar det på följande sätt: 

 
Nej men jag tänker nog lika där det är otroligt viktigt att för har man en förälder som själv pratar 

en halvknagglig svenska så blir det ju inte, barnen lär fel och dessutom är det ju stor risk att barnen 

blir halvspråkiga men kan du ge en grund för, lägga grunden för ett bra, korrekt adekvat språk så 

får ju barnen en grund att utgå ifrån och lär dom sig ett språk alltså från grunden ordentligt så är 

det lättare att ta till sig ett annat språk tänker jag, annars blir det ju vi har ju gärna föräldrar som 

vill ju gärna prata svenska jag försöker uppmuntra dom till att i samtal med mig självklart och 

ibland tar jag hjälp av kollegor som får liksom översätta och så där men men i samtalen med 

barnen så tycker jag anser jag att det bästa för barnet vore  om man pratar det språket man är 

starkast i det behöver ju inte vara i modersmålet men det ger en bra grund. (Hamide 2016-10-26) 

 

I forskningsöversikten om Flerspråkighet tog man upp en studie genomförd i Sverige om vad 

modersmålsundervisningen hade haft för inverkan på svenska språket. Resultatet visade att de 

som gått längst på modersmålsundervisning hade bäst kunskaper inom svenska språket 

(Axelsson, Magnusson s. 306-307). Stroud förklarar att modersmålet spelar en helt avgörande 

roll för individens utveckling. George lyfter även att det viktigaste för att utveckla ett annat 

språk är att vara stark i sitt modersmål, han ger exempel på hur man genom konkreta exempel 

kan göra det abstrakta mer förståeligt. Som att benämna tex en stol på modersmål och på 

svenska samtidigt som du visar det konkreta objektet. På det sättet får barnet en större 

förståelse för ett ords innebörd.  

 

Hamide förklarar att de arbetar med att ge barnen nya begrepp och synonymer. Exempel på 

det är när man läser en bok på förskolan. Möjligheten finns på förskolan för barn och 

föräldrar att låna hem samma bok på sitt egna modersmål. George berättade om ett barn som 

haft svårt med språkutvecklingen och då främst uttalet. Man tog tillvara på tekniken och 

iPaden som hjälp och en språk-app som hjälper barnet att öva på själva uttalet, genom att 
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lyssna på ord på barnets modersmål och svenska. Utifrån de tidigare nämnda kriterierna från 

Skutnabb-Kangas hur man definierar tvåspråkighet och modersmål, så kan vi se i vår studie 

att barnen på förskolan befinner sig inom ramen av vissa kriterier. Eftersom majoriteten av de 

här barnen talar enbart sitt modersmål i hemmet så får de kontakt med svenska språket först i 

förskolan. Därför anser vi att de inte går under ursprungskriteriet  där man besitter två språk 

från början från hemmet. Däremot tycker vi att funktionskriteriet  som bygger på att man kan 

använda både sitt modersmål och svenska i olika situationer och sammanhang passar in på 

majoriteten av barnen i vår studie (Skutnabb-Kangas 1981, se Håkansson s15). 

 

George berättar hur man medvetet delar in barngrupperna utefter olika språkliga nivåer för att 

barn med lägre språknivå ska kunna lära av mer kunniga barn. Här ser vi kopplingen till 

Vygotskijs närmaste utvecklingszon vilket innebär att samvaron med vuxna och mer 

kompetenta barn ger språket en innebörd och kan utvecklas. Utrymmet mellan barnets egna 

kunskap och den kunskap som barnet kan få med hjälp av andra, är den zon där största 

utvecklingspotentialen finns (Håkansson 1998, s 17). Hamide berättar om hur man medvetet 

arbetar med mindre barngrupper för att få en större möjlighet att se och bekräfta varje barn. 

 
Vi jobbar tex alltid i smågrupper det är ju för att stärka språket och det har ju också med att då har 

man tid att lyssna och ta in, det tror jag är jätteviktigt att få befinna sig i en liten grupp, för då har 

man alltid tid med dem. Då kan man även lyfta saker som kommer upp på ett annat sätt. Jag har ju 

tid att se varje individ än att jobba i en stor grupp… (Hamide 2016-10-25) 

 

 

 

  9.3 Betydelsen av pedagogernas kompetens 

Vi ställde frågan om speciell kompetens och utbildning krävs för att möta barn från andra 

kulturer. De fyra informanterna tyckte att kompetensen från utbildning var viktig medan två 

av informanterna tyckte att kunskapen om olika kulturer är viktig av praktisk skäl, och att ett 

empatiskt förhållningssätt även är en fördel. Den teoretiska kunskapen man får genom 

förskollärarautbildningen tyckte alla tre förskollärare var av betydelse. Vi kunde se att 

grundinställningen var ganska lik mellan pedagogerna trots olika längd på deras 

arbetserfarenhet inom förskolan. Anna betonade vikten av speciella kompetenser hos sig 

själv. Med det menade hon att ha ett öppet sinne, empati och kunskap om olika kulturer. 
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Shirin ger ett exempel: 

 
Ja ur ett teoretiskt perspektiv tänker jag men, sen kan man även bemöta barn från andra kulturer 

rent praktiskt om man har erfarenheter av att umgås med barn från andra kulturer eller träffa 

mångkulturella barn i andra sammanhang ( Shirin 2016-10-25). 

 

Vi tolkar Svenssons text att det kan vara avgörande hur pedagogernas förhållningssätt och 

utbildning påverkar barnens språkutveckling. Finns ingen teoretisk kunskap bakom dina 

handlingar så är det svårt att göra medvetna val (Svensson 2012, s 29). Vi kan även se i 

Norlings studie hur viktigt det är med pedagoger som väljer att vara aktiva och engagerade i 

samspelet med barnen för expansiva samtal och utveckling av begrepp. Vidare så menar 

Norling att pedagogerna måste vara lyhörda och bekräfta barnen i språkprocessen (Norling 

2015). Vår tolkning av pedagogernas tankar och den forskning vi lyft fram, är att besitter man 

en teoretisk kompetens så har du en djupare kunskap om hur du kan ta tillvara på planerade 

och spontana situationer för att gör dem lärorika och lustfyllt för barnen. 

 

9.4 Hinder i arbetet 

Två av informanterna såg inga hinder alls i arbetet med barnens språkutveckling, men 

menade på att det handlar om pedagogens inställning och vad man vill ge till barnen. 

De andra två informanterna hade samma åsikt, att hindret låg inte hos barnen i sig utan hos 

kollegor som inte behärskar det svenska språket. George tar upp exempel på pedagoger som 

utgår ifrån sina egna intressen istället för barnens behov och intressen. Han anser att där finns 

det en stor brist i pedagogens kompetens.  

Skutnabb-Kangas kompetenskriterie bygger på om man behärskar sitt modersmål lika bra 

som sitt andraspråk så anses man vara tvåspråkig (Skutnabb- Kangas 1981, se Håkansson 

2003 s.15). Detta är dock svårt att definiera. Vi tror att pedagoger som har teoretisk 

kompetens har en större möjlighet och kunskap att stötta barnet i språkutvecklingen. Vi tror 

även att det kan vara svårt att avgöra barnets kunskapsnivå i de båda språken. Med det menar 

vi exempelvis att en pedagog som har svenska som förstaspråk har svårt att avgöra om barnet 

behärskar sitt förstaspråk. Likväl en pedagog som har svenska som andraspråk kan ha svårt 

att avgöra om barnet behärskar svenska. 
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Svensson lyfter forskning som visar  att vidareutbildning av pedagoger leder till en ökad 

medvetenhet och kunskap om barn med flera språk. Det i sin tur ger en större chans att 

utveckla modersmålet och det svenska språket hos barnet (Svensson 2012, s 29). 

 

 

10. Diskussion och slutsats  

Syftet med denna studie var att undersöka hur pedagoger i en mångkulturell förskola arbetar 

med barnens språkutveckling. I denna del presenterar vi vår slutsats av vårt empiriska 

material som vår studie bygger på. 

Vi har utgått från ett sociokulturellt perspektiv och genom kvalitativa intervjuer tagit del av 

pedagogernas arbetsmetoder inom området språkutveckling i förskolan. 

 

För att skapa meningsfulla och lärorika tillfällen krävs det av pedagogerna att möjliggöra 

tillfällen och förutsättningar för barnen där man kan arbeta för att hela tiden vidareutveckla 

barnens språk. Svensson lyfter att förskollärare som arbetar språkstimulerande gör det genom 

att använda ett varierande ordförråd, ställa öppna frågor, utveckla och utmana barnens egna 

frågor och skapa förutsättningar för en ständig dialog (Svensson 2012. s 30). Vår tolkning av 

pedagogernas svar var att en gemensam syn på ett språkutvecklande arbete innefattar 

närvarande pedagoger, mindre barngrupper för att få en större översikt av barnens olika 

kunskapsnivåer och för att bättre kunna möta upp varje enskilt barn i arbetet. När 

pedagogerna talar om mindre barngrupper menar de att den befintliga barngruppen delas in i 

mindre grupper. Det gör man för att hinna med och kunna få en bättre möjlighet att lyssna 

och ta in samt se varje individ och stärka barnens språk. Valet av pedagogiskt material utgår 

från barnens intressen och något man försöker arbeta utifrån. Konkret material ses som en 

viktig del i att fånga barnens intresse. Kultti lyfter vikten av konkret material vid exempelvis 

sångsamlingar för att barnen ska få möjlighet att delta utifrån sina egna språkliga villkor 

(Kultti ,2012 s.82-83). Förskolorna i denna studie arbetar aktivt med böcker som en del i 

språkutvecklingen. Böckerna används tillsammans med konkret material för att öka barnens 

förståelse. Litteraturen finns även att tillgå på barnens modersmål. En av pedagogerna tyckte 

att det dagliga arbetet med att använda synonymer var viktigt. Svensson skriver i sin studie 

om Aukrust (2007) som gjorde en studie om barns utveckling av ordförrådet att man kan se 
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ett samband mellan användandet av synonymer på förskolan och ett barns språkliga kvalite 

(Aukrust 2007, se Svensson 2012 s. 31). 

 

 

Svensson ger exempel på samtal mellan pedagoger och barn som inte gynnar barnets 

språkutveckling. Genom att ställa frågor som barnet endast kan besvara med ja eller nej samt 

att avbryta barnet i samtalet och tillrättavisa barnen, uppmuntrar inte till en fortsatt dialog 

eller en utveckling i barnens språk (Svensson 2012, s 30). Frågor som stimulerar barnens 

tankar och möjligheten att resonera kring en bok bidrar till en större förståelse om vad texten 

handlar om (Svensson 2011, s. 5,84). Efter vi analyserat vårt empiriska material är vår 

tolkning att den uppmuntrande dialogen gynnar barnets språkutveckling. Frågor med färdiga 

svar stimulerar inte barnen till vidareutveckling av sina egna tankar och åsikter. Vi tror att 

pedagoger som inte reflekterar över sitt tillvägagångssätt kan hämma barnets möjligheter för 

en positiv språkutveckling. Samtalet mellan barn och pedagog ska ske i ett utbyte av tankar, 

åsikter, reflektioner och barnets egna erfarenheter och intressen. 

Förskolan ska enligt Läroplanen se till att barnen får reflektera och fördjupa sig i frågor, 

iaktta och söka svar på lösningar där samspelet mellan vuxen och barn ligger till grund för 

lärandet (Lpfö 98, reviderad 2010). 

 

I den presenterade tidigare forskning har vi sett att de flesta språkforskare är eniga om att en 

god kunskap i modersmålet är grundläggande för inlärningen av andraspråket. Majoriteten av 

pedagogerna hade erfarenhet av att de barn som var starka i sitt modersmål sedan även blev 

starka i sitt andraspråk. Det framgår även tydligt i Läroplanen: 

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

svenska och även att utveckla kunskaper inom andra områden. Förskolan ska medverka till att 

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

modersmål  
(Lpfö 98, reviderad 2010 s.9). 

 

Vår uppfattning är att pedagogerna är kunniga om hur man ska arbeta språkutvecklande, men 

vi är samtidigt medvetna om att det ställs höga krav från styrdokument och att det inte alltid 

finns förutsättningar i verksamheten att förverkliga arbetet i praktiken. 
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Hamide förklarar att man satt upp klockor i matsalen som representerar de kontinenter som 

barnen kommer ifrån. Det är ett sätt att bekräfta barnens identitet och bakgrund men skapar 

även tillfällen för diskussioner där man kan samtala om vad olika släktingar kan tänkas göra 

vid det aktuella tillfället. Shirin tog upp som exempel att lyfta kulturer genom att engagera 

föräldrar som kan bidra med instrument, kläder och musik till förskolan. Det anordnas även 

familjemiddagar där alla barn får bidra med mat från sin egen kultur. Vi tänker att allt detta 

bidrar till att barnen får känna en trygghet i sin identitet som tvåspråkiga barn, där det språk 

som talas på förskolan oftast inte är deras modersmål.  

Forskning visar på att modersmålsundervisning i tidiga förskoleår gav ett positivt resultat i 

språket såväl som barnets identitet (Axelsson, Magnusson, 2012 s.306-307). Svensson ger ett 

exempel på från sin studie där man hade arbetat med barn som har svenska som andraspråk 

och fokuserat på berättandet och samtal i bla barnens modersmålsgrupper där man hade sett 

en positiv utveckling (Svensson 2011, s 93). Vi kan se en koppling mellan pedagogernas 

ambition och läroplanens mål och riktlinjer för arbetet med att stärka barnens kulturella 

identitet och språkutveckling. Läroplanen säger: 

 

 

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn… 

● utvecklar sin identitet och känner trygghet i den. 

● känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra 

kulturer.  

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

förmåga att kommunicera på såväl svenska som på sitt modersmål. 

 

Förskollärarens riktlinjer.... 

arbetet i barngruppen genomförs så att barnen… 

● stimuleras och utmanas i sin språk- och kommunikationsutveckling 

ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och 

kunskaper (Lpfö 98, reviderad 2010). 
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Svensson lyfter betydelsen av att höja förskollärarnas medvetenhet och kunskap för att kunna 

utöka möjligheterna till barnets utveckling i det svenska språket. Vad förskolan har att 

erbjuda hänger ihop med vad pedagogerna besitter för kunskap (Svensson 2012 s 29). 

Vygotskijs teori om den närmaste utvecklingszon bygger på en interaktion i olika 

gemenskaper där man i pedagogiken kan återspegla det i stöttning. För att språket ska få en 

innebörd för barnen så måste det ske i ett socialt samspel med andra (Axelsson & Magnusson 

2012 s.257). Vi kan se att av våra resultat från vårt empiriska material och av tidigare nämnd 

litteratur styrker att betydelsen av kompetens är viktig för att du som pedagog ska kunna sätta 

teori i praktik och vara medveten om varför och till vilket syfte du gör dina val för barnens 

språkutveckling. 

Vi frågade hur man kunde ta tillvara på barnens olika kulturer i arbetet med 

språkutvecklingen. George förklarade och lyfte återigen pedagogens kompetens och att man 

måste veta vad man ska göra och hur man kan ta tillvara på dem spontana pedagogiska 

tillfällena. Pedagogen måste kunna bidra till aktiviteter som är pedagogiska och besitta en 

kunskap om språket och hur man kan lyfta det på bästa sätt. Han förklarar att det är viktigt att 

skapa en miljö där barnen kan skapa en identitet och lyfta den man är och vart man kommer 

ifrån. Han berättar hur vidareutvecklingen av modersmålet kan ske genom att benämna objekt 

på barnets modersmål. Genom att exempelvis säga vad stol heter på grekiska och sedan på 

svenska gör det saken lättare för barnet att förstå innebörden av objektet. 

 

 

Vi ville ta reda på om det fanns några hinder i arbetet med språkutvecklingen. Pedagogerna 

berättade att hindret ligger hos andra pedagoger som inte besitter en teoretisk kunskap och 

utgår från sina egna intressen istället för barnets. På ena förskolan berättade pedagogerna att 

det finns pedagoger som inte behärskar svenskan fullt ut och den aspekten påverkar barnets 

språkutveckling enligt pedagogen. När man som pedagog inte behärskar det svenska språket 

så blir det svårt att befästa ord eller ge barnen en språklig utmaning som de behöver för att 

kunna utvecklas. Pedagogerna underströk betydelsen av att föräldrarna bör koncentrerar sig 

hemma på att stärka modersmålet och i förskolan ska förskollärarna med sin kompetens 

stärka och stimulera svenskan. Nauclèr och Andersson (1987) framhåller att interaktionen 

mellan förskollärare och barn är viktig. De menar att vuxna som uppmärksammar barns 

initiativ till samtal gör att barnen utvecklas positivt i sitt språk ( Nauclèr, 2013). 
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Vi kan se att förskollärarna är väl medvetna och har en kunskap om hur de ska arbeta och 

bemöta, samt förhålla sig till barnen i arbetet med språkutvecklingen. Utifrån våra 

informanter kunde vi se att den pedagog som inte besatt samma teoretiska kunskap som de 

övriga pedagogerna inte hade samma tankar gällande hinder i arbetet med språkutvecklingen. 

Förskollärarna betonade vikten av kompetens i sitt arbete där de har teorin som grund och 

kan göra medvetna val i arbetet för en vidareutveckling. Pedagogen ansåg att det inte fanns 

några hinder utan hänvisade till möjligheterna och tillgången till det pedagogiska materialet. 

Vår tolkning är att pedagogen inte är lika medveten om de hinder som finns i det 

språkutvecklande arbetet och inte besitter samma teoretiska referensram som hon kan koppla 

till. För övrigt var arbetsmetoderna lika trots geografiska skillnader. Enligt Norling har 

pedagogernas förhållningssätt och engagemang och vad de erbjuder stor inverkan på barnens 

språkutveckling. Viktiga aspekter för barns begreppsutveckling var beroende av 

pedagogernas deltagande och bekräftelse i barnens språkliga process. Även den språkliga 

miljön samt lek-och emotionella strategier och kommunikativa strategier påverkade (Norling 

2015 s.28).  

 

 

I en studie från slutet av 1980-talet såg man att pedagoger hade bristande förväntningar på 

turkiska barns språkkunskaper och vilken förmåga de hade att återberätta en saga 

jämförelsevis med svenska barn (Naucler, 2013 s 469-472). Vår tolkning är att det skulle 

kunna vara fördomsfullhet från pedagogernas sida. Vi är medvetna om att denna studie inte är 

baserad på det samhälle och kompetens som vi har idag. Vi tror och kan se utifrån vårt 

empiriska material att kunskapen och medvetenheten finns hos pedagogerna att lyfta barnens 

tankar och ge dem tid att förklara. Den ena förskolan hade uteslutande barn med svenska som 

andraspråk medans den andra endast hade ett barn med svenska som modersmål. Vi ställer 

oss frågan om det hade sett annorlunda ut om det fanns flera barn med svenska som 

modersmål? Pedagogernas referensram ser inte likadan ut i jämförelse med en förskola där 

det finns fler barn med svenska som modersmål.  

 

Sammanfattningsvis ser vi en röd tråd både i tidigare forskning och i pedagogernas tankar om 

hur man kan arbeta med barnens språkutveckling. Några av de mest framträdande och 

viktigaste aspekterna handlar om pedagogernas kompetens, engagemang, lyhördhet, och att ta 
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tillvara på barnens upplevda och kulturella erfarenheter. Vi har även lyft frågan om vikten av 

modersmålets betydelse. För att kunna utveckla svenska språket krävs en bra grund och stöd 

i det egna modersmålet från hem och förskola.  

Vi vill i denna studie öka medvetenheten hos pedagoger i arbetet med barns språkutveckling i 

mångkulturella förskolor. Vi är samtidigt medvetna om att vår studie är en tolkning av hur vi 

uppfattar forskningen och vårt empiriska material samt läroplanens mål för förskolan. Vi vill 

förtydliga att detta inte är en total sanning utan en tolkning av oss.  

 

 

Efter denna studie har vi insett att det finns fortsatta möjligheter att fördjupa sig och få ny 

kompetens om hur man kan fortsätta arbetet med tvåspråkiga barn. Vi tror därför att 

forskningen inom detta område ständigt behöver uppdateras för att vi som förskollärare ska få 

den kunskapen vi behöver för att arbeta med språkutvecklingen hos barnen på förskolan. 
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