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ABSTRACT 

 

The aim of our study is to examine preschool teachers' attitudes to multilingualism in 

preschool, especially in relation to the preschool's internal environment. Our study is based on 

the socio-cultural perspective and consists of six interviews with pedagogues and observations 

at two preschools in different parts of Stockholm. We are certain of that our study is important 

for pedagogues, since a high proportion of children in Swedish preschools are multilingual. A 

high level of awareness and recurrent work to promote children’s multilingualism has 

tremendous importance for children's language development. 

 

The result of our study demonstrates that multilingualism is the norm in the preschools. Based 

on the interviews, we have seen that pedagogues are aware of the fact that both the children's 

home language and the Swedish language are equally important for children's language 

development. For children to develop good language skills in the Swedish language, it is 

important that the mother language is promoted and is a point of departure in preschool 

activities.  

 

Pedagogues, who constantly communicate with children, contribute to children's language 

development. Children must be offered ample opportunity for language use and interaction in 

different contexts. The study demonstrates that pedagogues consciously work with 

multilingualism, aiming for creating a language stimulating internal environment that 

encourages kids to play, learn and develop their language skills. Similar to a majority of 

pedagogues, we are certain that play has an important role for children's language 

development; because play is something pleasurable that often comes naturally and it is very 

important for children. 
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1. Inledning  

Sverige är i dag en mötesplats för människor från olika länder och kulturer. Flera olika 

traditioner och språk utövas. Det vardagliga språket som vi använder oss av varierar med 

vår sociala bakgrund och tillhörighet, var vi har vuxit upp, vad vi har studerat och vad vi 

arbetar med. Vårt språk varierar också beroende på vilka sammanhang vi befinner oss i. 

När vi arbetar på förskolan, studerar kemi, småpratar med vänner eller samtalar med 

chefen utrycker vi oss på olika sätt.  

 

Språk är en oskiljbar del av identiteten. Det är vårt redskap för att kommunicera och dela 

information med andra. Individens språkliga resurser hjälper individen att skapa sin egen 

världsbild och reflektera kring den. ”Språket finns mellan människor och det finns där 

redan när individen föds. Språket är en levande, dynamisk och vibrerande väv som bär 

upp mänskliga praktiker och som skapar kontinuitet” (Säljö 2007, s.43). 

 

I dagens samhälle läser vi i tidningar, ser på TV och får information även via sociala 

medier om vad som händer i världen. Ute träffar vi även på flyktingar som kommit till 

Sverige för att överleva den svåra tiden i sitt hemland. Att komma till ett nytt land och 

möta en ny kultur med ett nytt språk är en oerhört stor upplevelse och omställning, som 

kräver ett stort tålamod och ett hårt arbete av individen för att anpassa sig till det nya 

landet. Det vet vi själva utifrån våra och våra föräldrars livserfarenheter. Vi har lärt oss 

det svenska språket på olika sätt. Utifrån vår erfarenhet vet vi att kunna landets 

majoritetsspråk hjälper individen att fungera i den kultur och det samhälle som man 

befinner sig i.  

 

På förskolorna där vi arbetar har vi många barn och vuxna som pratar flera olika språk. 

Det anser vi som en tillgång och vi har ett gemensamt intresse för att undersöka och 

analysera pedagogers synsätt och deras arbetssätt med barnens flerspråksinlärning i 

förhållande till förskolans miljö. 

 

Läroplanen synliggör hur arbetet med barnen ska utföras, planeras och utvärderas. 

Läroplanen är ett nationellt styrdokument med riktlinjer och mål, som samtliga förskolor i 

Sverige ska utgå ifrån i arbetet med barn. Kunskapsutveckling och ett livslångt lärande 

med barnens individuella förutsättningar står i centrum. Barnens olika språk ska ses som 
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en tillgång i verksamheten och det pedagogiska arbetet ska bidra till att lära barnen det 

svenska språket och förstärka barnens flerspråkighet och identitet (Skolverket 2010).   

Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och 

identitetsutveckling. Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns 

språkutveckling och uppmuntra 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. Av skollagen framgår att förskolan ska medverka till att 

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

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

 

En språklig och kulturell mångfald i dagens samhälle speglas i förskolors miljö. 

Förskolans verksamhet kräver att förskolepersonal har kompetens om barns 

flerspråksutveckling. Pedagogerna måste hjälpa barnen att hitta ett harmoniskt sätt att 

trivas med flera språk och bilda en positiv flerkulturell identitet i förskolans sammanhang. 

Pedagogiskt arbete på en medveten nivå är viktigt för att vägleda barnen i lärande och 

uppmuntra dem till ett forskande och skapande lärosätt i verksamheten. I vårt yrke 

befinner vi oss dagligen i den flerspråkiga miljön och det fascinerade och inspirerade oss 

till att välja vårt ämne för vår studie.  
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2. Studiens syfte  

Det övergripande syftet med vårt arbete är dels, att undersöka pedagogers synsätt på 

barns flerspråkighet i förskolan, dels att undersöka pedagogers arbetssätt när det gäller 

flerspråkighet, och särskilt i förhållande till förskolans inre miljö.  

 

2.1. Frågeställningar: 

Hur ser pedagoger på barns flerspråkighet i förskolan? Ses flerspråkighet som en tillgång 

eller en begränsning i arbetet? 

Hur arbetar pedagoger för att främja barns flerspråkighet i den dagliga verksamheten? 

Hur ser pedagoger på betydelsen av förskolemiljön för barns flerspråkighetsutveckling? 
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3. Teoretiska utgångspunkter  

I vårt arbete har vi valt att utgå från det sociokulturella perspektivet på lärande och den 

sociokulturella synen på barns språkutveckling, eftersom det illustrerar hur individen 

utvecklas i samhället och i samspelet med andra individer. Språket anses vara ett redskap 

för individens lärande och utveckling. Det har en avgörande roll för hur individen bildar 

sitt tänkande och använder sitt intellekt i förhållande till sin omvärld.  

 

I ett sociokulturellt perspektiv, och genom dess fokus på hur människor tillägnar 

sig samhälleliga erfarenheter, föregår lärande därmed utveckling. Att lära är att 

tillgodogöra sig delar av samhällets samlade kunskaper och färdigheter (att läsa, 

skriva, räkna, snickra, utöva olika fritidsintressen och så vidare), och det är just 

genom att tillägna sig sådana färdigheter som individen utvecklas till att bli en 

kulturvarelse med vissa förmågor (Säljö 2007, s. 22).  

 

I detta avsnitt presenterar vi den sociokulturella teorin och begreppet den proximala 

utvecklingszonen och utifrån dessa utgångspunkter diskuterar vi språkets betydelse för 

barns sociala utveckling. Vi anser att den sociokulturella teorin med grundtanke, att 

individen formas som tänkande varelse genom språk, kommunikation och interaktion i ett 

sociokulturellt och historiskt sammanhang. Teorin kommer vara ett hjälpmedel och 

användas som redskap för att belysa pedagogers synsätt på barns flerspråkighet i 

förskolan, samt pedagogers arbetssätt när det gäller flerspråkighet, och särskilt i 

förhållande till förskolans inre miljö (Säljö 2007, s. 41). 

  

3.1. Det sociokulturella perspektivet  

Det sociokulturella perspektivet har sina rötter i Lev Vygotskys forskning som verkade 

under Sovjetunionens tid i Vitryssland och Ryssland. Vygotskys sociokulturella 

perspektiv bygger på att mänsklig kognition främst är sociokulturellt betingad och att den 

intellektuella utvecklingen därmed varken i sitt förlopp eller i sitt innehåll är lika för alla. 

Gibbons skriver att  

 

Den sociokulturella teorin ser mänsklig utveckling som en i sig social 

företeelse, inte individualistisk. En individs utveckling är såldes i hög grad en 

produkt av undervisningen, inte en förutsättning för den, och den ses som 
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resultatet av individens sociala, historiska och kulturella erfarenheter. (Gibbons 

2013, s. 36). 

 

Säljö anser att utgångspunkterna för ett sociokulturellt perspektiv ligger i individens och 

gruppens utveckling och hur de utnyttjar sina kroppsliga och kognitiva resurser (Säljö 

2014, s. 18). Varje individ utvecklas i ett samhälle som har sina givna förutsättningar, 

lagar, normer och föreskrifter. Den kognitiva utvecklingen hos barn är ett resultat av 

samspel och samarbete med andra individer i ett socialt och historisk sammanhang. 

Tänkandet kan ses som en kollektiv process, som sker mellan individer men även som en 

individuell process som sker inom individens inre värld. För att tolka och förstå 

individens beteende och handlingar måste vi se på individen utifrån ett historisk och 

kulturellt perspektiv. Genom att i ett socialt samspel utforska världen och företeelser lär 

sig barnen efterhand att göra saker självständigt. 

 

Den sociokulturella teorin hävdar att inlärningsprocessen inte beror på barns ålder, utan 

på social interaktion och ett samspel med andra. Det innebär att människor tillhör olika 

sociala grupper och olika sociala sammanhang som påverkar deras tolkning och förståelse 

av världen. De flesta av livets viktigaste kunskaper som bygger på individens tillhörighet 

kommer från familjen. Den socialisationen, som enligt Säljö, kallas för den primära 

socialisationen, sker i en mindre gemenskap. I familjen lär sig barnen ett eller flera språk, 

sociala regler och att ta hänsyn till sin kultur och till samhället: 

 

Barnet agerar och lär i samspelet med människor – föräldrar, syskon, släktingar 

och nära vänner – till vilka man har en mångsidig relation som också är starkt 

emotionell och existentiell till sin karaktär. De anhöriga känner oftast barnets 

hela historia och kan påminna barnet om vad det varit med om (Säljö 2014, s. 

40).  

 

Familjens och hemmets pedagogik är mer osynlig och skiljer sig åt från den andra typen 

av socialisation som kallas för den sekundära socialisationen. Den sekundära 

socialisationen sker i institutionella miljöer, som till exempel förskola, skola eller 

gymnasiet. Pedagoger och lärare har begränsade kunskaper om barns utveckling och 

lärande, eftersom att de endast är delaktiga i förskolan och skolans kontext. Här lär sig 

barnet genom att delta i olika aktiviteter, pedagogernas handledning och observationer. 
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”Instruktioner och förklaringar ges i nära samband med de färdigheter och kunskaper man 

ska bekanta sig med. Man lär sig matlagning och hur man spelar ett spel just när dessa 

aktiviteter pågår” (Säljö 2014, s. 41).  

 

Barnens aktiviteter i olika institutioner är ofta beroende av ett schema, tidmässig press 

och har sällan psykologiskt samband med barnens behov och upplevelser. Denna process, 

enligt Säljö, kallas för dekontextualisering och är en förutsättning för utbildning och 

lärande i ett sociokulturellt sammanhang (Säljö 2014, s. 41). 

 

3.2. Språkets betydelse för barns sociala utveckling  

Enligt Säljö spelar språket en avgörande roll för utvecklingen av barnets psykologiska 

processer. Individens språkutveckling är beroende av sociala sammanhang och 

kommunikativa processer som sker runtomkring individen. Med hjälp av språket skapar 

individen kontakt med omgivningen och utvecklar olika former av interaktion. Via 

kommunikation och genom att höra hur andra talar och hur de föreställer sig världen, lär 

sig individen att urskilja vad som är intressant och värdefullt för hens utveckling (Säljö 

2014, s. 37).  

 

Säljö betonar att språket är ett socialt fenomen och att lärandet hela tiden sker inom 

ramen för de lokala sammanhang där individen befinner sig. Språket är ett levande 

instrument som skapar förståelse för andra människors handlingar och dess konsekvenser. 

Med språkliga uttryck kan vi förstå verkligheten och förklara abstrakta begrepp. Språket 

ger oss möjligheter att analysera och förstå företeelser som finns i den omgivningen som 

individen lever i (Säljö 2014, s. 83-84).  

 

Språket är ett kollektivt, interaktivt och individuellt sociokulturellt redskap, eftersom det 

fungerar som ”en länk mellan kultur, interaktion och individens tänkande”.  Det vill säga 

att individen är både en biologisk och en sociokulturell varelse som utvecklas genom 

interaktion i ett visst sammanhang och i en viss kultur (Säljö 2014, s. 87).    

 

Bjar och Liberg anser att barnets lärande och språkutveckling är beroende av den kultur 

och det handlingssammanhang som barnet lever inom. Med det menar de att individen är 

en aktiv medskapare av den kultur som hen befinner sig i. Barnen skapar aktivt det 

sociokulturella sammanhanget som de utvecklas inom. Ömsesidig kommunikation och 
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samspel mellan barn och andra varieras i olika sammanhang. Dessa sammanhang 

konstruerar barnen på olika sätt och hjälper barnen att förstå och agera i deras omvärld 

(Bjar & Liberg 2009, s. 25-26). 

 

3.3. Den proximala utvecklingszonen  

Håkansson hävdar att interaktionen med barn har den viktigaste rollen för individens 

begreppsbildning och språkutveckling. Barnen lär sig språket genom interaktion och 

samspel mellan både barn och vuxna. Barnens omgivning med lyhörda pedagoger spelar 

en avgörande roll för barns språkutveckling. För att barnens språk ska utvecklas behöver 

barnen vuxnas stöd i form av samtal och dialog med en högre språklig nivå än den barnen 

har. Enligt Vygotskys teori kallas ”avståndet mellan barnets eget språkliga nivå och den 

nivån som är närmast över” för den proximala utvecklingszonen (Håkansson 2014, s. 25). 

I den proximala utvecklingszonen utvecklas barnets potential och barnet skapar förståelse 

kring olika begrepp. Denna process lockar fram barnens språk och barnen får utmaningar 

i att kommunicera och reflektera kring sitt tänkande. 

 

Bråten förklarar den närmaste utvecklingszonen som ett pedagogiskt begrepp utifrån 

Vygotskys teori och skriver ”Zonen för den närmaste utvecklingen betecknar som nämnts 

utrymmet mellan den nivå barnet redan har nått och den nivån det är på väg mot” (Bråten 

1998, s.108). Arbete och samspelet med mer kompetenta vuxna eller kamrater har en 

avgörande betydelse för barns potentiella utveckling och lärande, eftersom barnen 

presterar mer i samspelet med andra än vad de gör på egen hand. 

 

Bråten kallar den närmaste utvecklingszonen för ”en arbetsplats där det ständigt pågår en 

konversation mellan personer med olika kompetens att utföra ett visst arbete” (Bråten 

1998, s. 118). Vidare poängterar han att vuxnas interaktion med ett rikt språk och tydliga 

språkliga instruktioner och tanken på att kommunicera med barnen utifrån barnets 

tankesätt utvecklar barnets potential och når en ännu högre språklig repertoar hos 

individen. Han menar att språk och kommunikation är centrala begrepp för barns lärande. 

 

Enligt Askland och Sataøen är språket en självreglerande process som hjälper barnen 

samverka med andra och lösa problem. Språk och tänkande är sammanvävda och är en 

form av individens medvetande, det vill säga att individen inte kan använda språket utan 
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tänkandet och samtidigt tänker hen med hjälp av språket (Askland & Sataøen 2003, s. 

247). 

 

Askland och Sataøen skriver att begreppet den proximala utvecklingszonen siktar på  

 

Det avstånd som finns mellan den nivå barnet befinner sig på när det gäller 

individuell problemlösning, och den nivå barnet kan klara att nå om det får 

vägledning och hjälp från en vuxen eller av en kompetent jämnårig (Askland & 

Sataøen 2003, s. 249). 

 

Med det menar de att den proximala utvecklingszonen är barnens potential för ny 

utveckling och lärande som utvecklas genom samspel, imitation, identifikation och 

internalisering. Genom interaktion med andra får barnen utvecklas och ta till sig nya 

kunskaper, språk, färdigheter och de kollektiva normer som andra representerar. I den 

proximala utvecklingszonen sker barnens utveckling successivt. Först lär sig barnen i 

interaktion med andra individer och sedan kan barnen utföra olika aktivitet självständigt.  

 

Lärande är en social process som uppstår i själva kommunikationssituationen i olika 

sociokulturella sammanhang. Barnen måste få tydliga språkliga instruktioner om hur de 

ska lösa olika uppgifter och utmaningar som de står inför för att sedan klara det på egen 

hand. Barn lär sig att reflektera över sina gamla kunskaper och utveckla vidare de till en 

högre potentiella nivå (Askland & Sataøen 2003, s. 250-251). 

 

Enligt Kultti, innebär begreppet den proximala utvecklingszonen ”en relation mellan 

individ och social kontext i lärande och utveckling ”(Kultti 2012, s.29). Hon menar att 

barnen redan har vissa färdigheter inom ett visst område innan de börjar använda de på ett 

medvetet sätt i ett visst sammanhang. Barns aktuella utvecklingsnivå är barnens 

erfarenheter och färdigheter som de redan har lärt sig, som utvecklas vidare genom den 

proximala utvecklingszonen till en högre nivå. Den processen sker i interaktion med 

andra mer erfarna människor, vilket kan vara både med vuxna eller med jämnåriga där det 

finns möjligheter till utveckling och lärande. Imitation av andras handlingar är ett viktigt 

redskap för barns utveckling och lärande, eftersom den hjälper barnen vid ett annat 

tillfälle att klara något som de tidigare inte har gjort i samspelet med andra på egen hand 

(Kultti 2012, s. 29-30). 
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4. Tidigare forskning  

I det här avsnittet introducerar vi några definitioner som är viktiga för språkforskningen, i 

synnerhet med avseende på barn med flera språk. Dessa definitioner är modersmål, 

flerspråkighet och dess former; simultan flerspråkighet, successiv flerspråkighet, additiv 

och subtraktiv tvåspråkighet. Under denna rubrik kommer vi även undersöka språkets 

betydelse för barns identitetsbildning, samt förskolans roll för barns flerspråksutveckling.    

4.1. Modersmål  

Ladberg särskiljer modersmål som familjens språk som hjälper barnen att kommunicera 

med släktingar. Detta språk är viktigt för att barnen ska kunna tänka, reflektera och ta till 

sig nya kunskaper från sin omgivning (Ladberg 2000, s. 180). 

Abrahamsson definierar modersmål som förstaspråk. Han anser att modersmål eller första 

språk är det språk som individen lär sig först i livet, genom naturligt samspel och 

interaktion med barnens vårdnadshavare, syskon och andra familjemedlemmar eller 

vuxna i sin närhet (Abrahamsson 2009, s. 258).  

Enligt Björk-Willén, Puskás och Bylund kopplas begreppet modersmål till individer med 

ett annat ursprung än svenskt. Individerna behärskar ett eller flera andra språk än det 

svenska språket, redan i början av sina liv (Björk-Willén, Puskás & Bylund 2013, s. 9). 

När barn lär sig sitt modersmål lär de sig något mer än grammatik och ordförråd. 

De lär sig också normer, värderingar och regler – även språkliga sådana, som 

tillhör den familj de växer upp i. De socialiseras in i en kultur, ett sätt att leva 

och att förhålla sig till inom familjen och till omvärlden (Skolverket 2006, s.18). 

Det innebär att barn lär sig att använda språket för att hämta kunskaper och förstå normer 

och värderingar som finns i det sociokulturella sammanhang de lever i. 

Rosander skriver följande om språk:  

 

Språk är grunden för lärande och nyckeln till kunskapsutveckling och framgång. 

Medvetenhet i skolan om språkutvecklingens betydelse i alla ämnen är 

avgörande för att skapa förutsättningar för elevernas lärande. Att utveckla 
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språket hos elever med svenska som sitt andraspråk, innebär att aktivt stödja 

modersmålet och att utveckla det andra språket, svenska (Rosander 2005, s. 

101). 

 

Även i förskolan är det centralt att som pedagog ha kunskaper om språkutvecklingen och 

barnens modersmål för att kunna skapa förutsättningar för barns lärande och utveckling. 

4.2. Flerspråkighet  

Språk är som tidigare nämnts ett sätt att kommunicera, en social funktion men är även en 

grundläggande faktor för vårt tänkande. Svensson menar att språk får tankar att existera, 

barn som har språkfärdigheter i flera olika språk har också flera olika världsbilder, vilka 

innefattar olika traditioner, kulturer, normer och tankesätt. Att vara flerspråkig och inneha 

olika tankesätt bidrar till det intellektuella kunnandet. Med flerspråkighet tillkommer en 

större mental rörlighet, vilket innebär att flerspråkiga barn kan välja vilket språk de ska 

använda i sitt tänkande och lösa sina problem utifrån. Svensson menar även att socialt 

deltagande är grundläggande för språkinlärningen. Flerspråkiga barn kan utnyttja sina 

språkerfarenheter maximalt genom att i interaktion med andra använda sig av kodväxling 

(Svensson 2014, s. 195). 

Björk-Willén, Puskás och Bylund skriver att barn som utvecklar färdigheter i flera olika 

språk är flerspråkiga barn.  Det betyder att barn kan tala flera språk flytande som de möter 

i sin omgivning. Flerspråkiga barn utvecklar sin språkliga kompetens i olika 

sociokulturella kontexter och det skapar goda förutsättningar för att utveckla och behålla 

en flerspråkig kompetens. Språk har en unik betydelse för barns utveckling och lärande 

(Björk-Willén, Puskás & Bylund 2013, s. 11).   

Enligt Abrahamsson är flerspråkighet ”En individs eller ett samhällens frekventa 

användning av två eller flera språk” (Abrahamsson 2009, s. 257). Han betonar att man 

inte behöver ha en full kompetens i de språken som man behärskar för att vara 

flerspråkig, det ena språket kan vara starkare än det andra. De språken som individen 

behärskar kan ha olika status i samhället. 
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4.3. Flerspråkighet och dess inlärningsprocess  

Håkansson diskuterar två termer för att skildra barns flerspråkighet: simultan och 

successiv flerspråkighet. Simultan flerspråkighet är en språkinlärningsprocess som 

utvecklas hos barnen parallellt från tidig barndom. Barnen får stimulering i flera språk 

tidigt i sina liv och oftast är det för att föräldrarna behärskar olika modersmål. Barn 

utvecklar sina språk samtidigt och har lätt att växla mellan de olika språken (Håkansson 

2014, s. 150). Vidare betonar Håkansson att simultan flerspråkighet kan utvecklas i en 

familj som talar ett minoritetsspråk i ett samhälle med ett annat majoritetsspråk. Det kan 

vara en vanlig förmåga för barn i invandrarfamiljer, som börjat gå på 

majoritetsspråkförskolan innan treårsåldern (Håkansson 2014, s. 152). 

Successiv inlärning av språket betyder att barn lär sig först ett språk, och det andra 

språket efter att hen redan har utvecklat och behärskar det första språket. Det är viktigt att 

uppmärksamma att om ett barn har lärt sig det andra språket fram till tre årsåldern då har 

flerspråkigheten utvecklats simultant och om barnet etablerat det andra språket efter 

treårsåldern då har flerspråkigheten utvecklas successivt (Håkansson 2014, s. 165). 

En annan form av flerspråkighet är additiv och subtraktiv tvåspråkighet. Benckert, 

Hålland och Wallin poängterar att additiv tvåspråkighet innebär att olika språk samspelar 

och på så sätt kompletterar varandra. Den additiva tvåspråkigheten påverkas av många 

faktorer, som till exempel är samhällets, förskolans, skolans förhållningssätt till 

flerspråkighet. Familjesituation och familjens socioekonomiska nivå spelar också en 

viktig roll för utvecklingen av additiv tvåspråkighet. Subtraktiv tvåspråkighet är 

motsatsen till additiv tvåspråkighet och innebär att andraspråkinlärningen utvecklas på 

bekostnad av det första, så att det försämras (Benckert, Hålland & Wallin 2008, s. 63). 

4.4. Flerspråkighet och barns identitetsutveckling  

Ett annat ämne, som vi anser är starkt förknippat med språk och individens 

sociokulturella sammanhang, är individens identitet. I det här avsnittet presenterar vi 

forskning om språkets avgörande betydelse för barns identitetsbildning.   

Björk-Willén, Puskás och Bylund betonar att flerspråkighet hos individen leder till 

flerkulturell identitet. För att definiera begreppet identitetsutveckling måste vi skilja 

mellan social och personlig identitet. Både den sociala och den personliga identiteten 
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utvecklas tidigt i barndomen och kan förändras genom livets gång. Språk anses vara ett 

redskap som skapar och återskapar individens både sociala och personliga identitet. Den 

personliga identiteten kan betraktas som individens medvetenhet om sig själv. Personliga 

identiteten formas parallellt med barns tidiga språkutveckling som utvecklas i samspelet 

med andra. På så sätt lär sig barn att förstå att det finns en gräns mellan det personliga 

jaget och resten av världen. Den sociala identiteten handlar om individens självbild i 

relation till den sociala gemenskap som hen tillhör. Social identitet är en 

identifikationsprocess som socialt konstruerad och utvecklad i den sociala kontexten som 

individen befinner sig i. Barn med ursprung i en annan kultur och ett annat språk än 

svenska formar en egen mångkulturell svensk identitet. Barnen befinner sig inte mellan 

flera kulturer och byter inte mellan olika kulturella identiteter. De formar en flerkulturell 

identitet som hjälper de att känna sig bekväma i olika sociokulturella sammanhang(Björk-

Willén, Puskás & Bylund 2013, s. 17, 18).  

Ladberg anser att språk och identitet är oskiljbart kopplade till varandra. Enligt Ladberg 

handlar identitet om vem jag är och vilka grupper jag tillhör och hur jag bemöts i dessa. 

Vidare fortsätter hon att barn som talar ett eller flera språk skapar olika förhållanden till 

olika språk. Barn som inte vill använda och tala sitt språk behöver ofta stöd i sin 

identitetsbildning. Hon menar att det är väldigt svårt för barnet att uttrycka sig om hen 

känner sig otrygg och inte får någon bekräftelse från sin omgivning. Barnet behöver bli 

sett för att få sin identitet bekräftad och kunna visa vem hen är och vad hen kan (Ladberg 

2003, s. 106-107).  

Enligt Borgström utvecklar barn sin identitet i relation till andra och språket är det 

viktigaste redskapet för tänkandet och kommunikationen. Barnens identitetsbildning är 

beroende av samhällets majoritetskultur och minoritetens hemkultur. Barnen söker sin 

identitet hela tiden. De prövar olika roller och positioner i relation till de andra. De 

utforskar hur andra ser på dem och hur de själva ser på de andra. Identitetsbildning är en 

relation mellan personen som identifierar och den person som identifieras. Det är en 

process där barnen ömsesidigt samspelar för att definiera sig och andra som någon.  

Den sociokulturella identiteten utvecklas i ett socialt samspel, i vilken 

individen internaliserar kulturen, formar och utvecklar sin självbild i 

identifikation med andra. I denna process är det viktigt att studera de yttre 
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sociala och kulturella villkor som har inflytande på barns utveckling 

(Borgström 2002, s. 13).  

Med det menar Borgström att identiteten avspeglar barns förhållande till sin omgivning, 

det kan vara relationen i en familj eller en relation i det stora samhället som kan utvärdera 

och bedöma en person genom sina egna föreställningar, erfarenheter och attityder. I 

denna process har språket den viktigaste funktionen för barns identitetsbildning och 

handlingar (Borgström 2002, s. 13). 

Arnberg refererar till flera undersökningar som har visat att barn från 

språkminoritetsgrupper i majoritetssamhällen har svårare att skapa sin identitet. Barnen 

upplever svårigheter att befinna och anpassa sig till flera kulturer som de lever i. Arnberg 

betonar att barnet måste få hjälp av föräldrarna och lyhörda pedagoger redan under 

förskoleåldern för att undvika identitetsproblem i framtiden (Arnberg 2009). 

 

4.5. Förskolans betydelse för barns språkutveckling  

4.5.1. Pedagogernas förhållningssätt och arbetssätt  

Riddersporre och Persson skriver om hur viktigt det är att pedagogerna på förskolan är 

lyhörda, fångar upp barnen till samtal och bekräftelse så fort tillfälle finns och visar sig 

engagerade i samtalen. För att ge barnen de bästa förutsättningarna för utveckling i 

språket betonar författarna att pedagoger bör ha förkunskaper kring hur barnens lärande 

och utveckling sker bäst (Riddersporre & Persson 2012, s. 110).  

Björk-Willén, Puskás och Bylund betonar att för språkutvecklingen är det grundläggande 

att barnen i förskolan ges tillfällen till att praktisera språket, detta bl.a. genom att i 

verksamheten ha utrymme för varje barn att komma till tals. Det är även centralt att som 

pedagog ta reda på vilka språk barnen talar utanför förskolan för att uppmärksamma dessa 

och uppmuntra barnen till att använda sina andra språk även i förskolan. Pedagogerna ska 

lyssna till barnen, synliggöra och stimulera alla barn till att prata och uttrycka sig. För att 

det ska bli meningsfullt och språket ska ha en tydlig innebörd är det viktigt att utgå från 

barnens intressen och erfarenheter i samtalen, och utifrån de vardagliga händelserna 

utmana barnen i språket. Pedagoger bör i samtal med barn se över barnens språkliga 



 

14 

 

kunskaper även i andraspråket och utifrån dessa färdigheter hela tiden i samtal utmana 

barnens språkliga nivå (Björk-Willén, Puskás & Bylund 2013, s. 26). 

Att pedagogerna har högläsning inplanerat i schemat är betydelsefullt, då högläsning är 

ett optimalt tillfälle för barn att utveckla sina språkfärdigheter. Genom högläsning får 

barnen ta del av nya ord, vilket bidrar till ett bredare ordförråd, alternativa uttryckssätt, 

förståelse för textens betydelse och meningsbyggnad. Högläsning för barn i 

förskoleåldern främjar även till gott resultat i läs- och skrivfärdigheter i högre skolålder. I 

kombination med läsningen kan barnen erbjudas att titta på bilder vilket kan underlätta 

förståelsen för innehållet och stärka upplevelsen (Björk-Willén, Puskás & Bylund 2013, 

s. 68). 

Det krävs att pedagoger ska vara nyfikna och intresserade av andra kulturer, för att skapa 

trygga relationer med barnen. Att låta barnen komma till tals genom att lyssna på dem 

och vara lyhörda skapar goda förutsättningar för barns flerspråksutveckling. Barns språk 

utvecklas genom samtal. Pedagoger måste bygga upp samtal utifrån barnens tankar, 

kunskaper och intressen. De kan använda sig av konkret material, till exempel små figurer 

och föremål som förstärker muntliga berättelser och litteraturens innehåll. Det är viktigt 

att pedagoger tillsammans med barnen diskuterar kring abstrakta företeelser och tar till 

vara på de vardagliga situationerna som barnen befinner sig i. Öppna frågor med 

följdfrågor får fram barnens tankar och uppmuntrar barnen till att reflektera och resonera 

kring olika ämnen (Skolverket 2006, s. 39-41). 

Svensson skriver om hur viktigt det är för språkutvecklingen att ge barnet stimulans, 

gensvar och respons. Hon menar att språket lärs in genom imitation och social 

förstärkning. Det är viktigt att som pedagog alltid vara närvarande och erbjuda barnen 

nya ord för vad som händer, sätta ord på saker och ge respons när barnen talar för att 

barnets språk ska utvecklas och förstärkas (Svensson 2014, s. 24).  

Svensson betonar även vikten av bokläsning för barnen i förskolan. Genom att läsa och 

sedan tillsammans med barnen samtala kring berättelsen görs dess innehåll personligt och 

språket lärs att använda i fler kontexter än endast här-och nu. ”Högläsning för barn där 

man samtalar om texten anses ha starkare effekt på språkutvecklingen än om man läser 

utan att diskutera innehållet” (Svensson 2014, s. 151). 

 



 

15 

 

För att barn ska förstå språket i vidare kontexter, är det viktigt med språklig medvetenhet, 

genom att vara språkligt medveten har man skapat sig en kunskap och ett tänkande kring 

strukturen i språket. I sitt arbete kan pedagoger uppmuntra och bidra till att barnen 

reflekterar kring språket och skapar språklig medvetenhet. Detta genom att planera 

verksamheten och olika aktiviteter där språk används i olika förfaranden, t.ex. 

dramatisering, rim - och sång, bokläsning och återberättande. När barnen 

uppmärksammas till att använda språket på olika sätt, i olika situationer och kontexter 

skapas en förståelse för att språk inte behöver vara situationsbundet och kan användas till 

att hantera abstrakt fakta eller kunskap (Svensson 2014, s. 87, s. 170). 

Kultti betonar att förskolan idag betraktas som det första steget i Sveriges 

utbildningssystem och att det är förskolan som lägger grunden för barnens livslånga 

lärande. Barn lär sig språket i samspelet med pedagoger och andra barn. Pedagoger måste 

ha en bra utbildning och kompetenser i det pedagogiska arbetet som de utför, eftersom de 

ansvarar för kvalitet och formar lärandemiljön på förskolor. Bara professionella 

pedagogers förhållningssätt skapar en ömsesidig kommunikation och interaktion i 

barngrupper (Kultti 2012, s. 40). 

 

Vidare anser Kultti att pedagogers arbetssätt med flerspråkiga barn kan skapa svårigheter. 

Det kan medföra begränsningar i arbetet när pedagoger inte synliggör och inte belyser 

barnens modersmål i gruppen. ”Förskolan anses speciellt stå för förmedling av det 

svenska språket och den svenska kulturen. Ett interaktivt perspektiv betonar samspelet 

mellan lärare, barn och föräldrar som viktigt för språkutveckling” (Kultti 2012, s. 46).  

Hon menar att pedagoger behöver ha kunskaper om barnens ursprungskultur och 

modersmål. Interaktivt samspel med familjer och kunskaper om barnens liv bidrar till att 

skapa lärandesituationer för barnen i förskolan. Ett starkt modersmål och ett starkt 

andraspråk är viktiga förutsättningar för barns flerspråkutveckling. 

 

4.5.2. Lekens betydelse för språkutvecklingen  

I detta arbete belyser och framhäver vi lek som någonting lustfyllt och meningsfullt, som 

oftast sker utifrån barns intressen och initiativ. Riddersporre och Persson skriver om 

lekens betydelse för barns språkutveckling. De beskriver leken som ett mellanting, en 

förbindelse mellan den inre världen, tankarna och känslorna, som frigörs i den yttre 
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världen då artefakter får symbolisera något betydelsefullt. I leken finns varken ramar eller 

riktlinjer att följa, allting är möjligt så länge fantasin tillåter. Med hjälp av leken vidgar 

barn sina perspektiv, och har möjligheten att inta olika roller, det medför att barn blir mer 

rustade i samspelet med andra människor och i att skapa relationer (Riddersporre & 

Persson 2012, s. 103-104). 

Riddersporre och Persson redogör för hur barn i leken med varandra prövar och utvecklar 

sina språkförmågor, tempusformer, maktrelationer och styrkor. I fantasins värld tar sig 

barn från kontexten här och nu, till där och då. Barn lär sig förhållandet mellan framtid, 

nutid och dåtid, leken är gränsöverskridande. Språkförmågan är en resurs, med hjälp av 

språket kan barnen förhålla sig till abstrakta händelser och upplevelser, vilka inte konkret 

går att redogöra för. Språket kan ge leken en djupare mening och förståelse om sin 

omvärld, samtidigt som det ger barn en möjlighet till förhandling, fördelning av roller, 

vändning, tolkning och konfliktlösning. Författarna skriver även om hur språkkunskaper 

både kan vara inkluderande och exkluderande för den sociala gemenskapen och leken. 

Med kunskapsbrister i det gemensamma språket är det svårare att delta i leken, då det tar 

längre tid att föra dialoger och komma till uttryck, förstå lekens uppbyggnad och regler 

(Riddersporre & Persson 2012, s. 108-109). 

 Barn kan leka enskilt, bredvid andra eller tillsammans med andra. Leken är en central 

aspekt för barns språkinlärning, det är i leken som det blir betydelsefullt för ett barn att 

förstå de andra barnen och även att barnet själv har viljan göra sig förstådd, vilket medför 

att språket får en betydelse i ett meningsfullt sammanhang.  

Genom att i verksamheten ge utrymme för barnens ”fria lek” ges utrymme för barnen att 

interagera med varandra, som tidigare talats om, utvecklar barn sitt språk bland annat i 

samspel med andra barn. Barn med begränsade språkkunskaper kan i leken med andra 

barn som har ett mer utvecklat språk ta del av nya begrepp, meningar och ställa frågor 

och på så sätt utveckla språkkunskaper i det gemensamt talade språket. Björk-Willén, 

Puskás och Bylund nämner tre relevanta faktorer som bör utgöra en lek för att barn med 

begränsade språkkunskaper ska kunna delta i leken:1) att det finns ett intresse för att delta 

i leken, 2) barnet känner igen strukturer i leken, 3) att språket är kopplat till 

leksammanhanget (Björk-Willén, Puskás & Bylund 2013, s. 42). 
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Barn som inte har kunskaper i ett gemensamt språk använder sig i leken av artefakter, 

kroppsspråk och sång för att kunna samspela och göra sig förstådda. Oavsett 

språkkunskaper så kan barn inkluderas i leken genom att läsa av varandra, se mönster och 

turas om. Samtidigt som barn kan inkluderas i gemenskapen och leken, så kan det 

förekomma exkludering, vilket gör det ännu viktigare för pedagogerna att vara 

närvarande och uppmärksamma på det sociala samspelet som sker mellan barnen (Björk-

Willén, Puskás & Bylund 2013, s. 44). 

Enligt Kultti är lek en arena för lärande, eftersom leken utvidgar barnens emotionella och 

kognitiva utveckling. I förskolan anses lek som en central aktivitet för barns utveckling i 

sociala och kulturella gemenskaper. Förskolans sammanhang måste motivera barnen till 

leken och pedagogers uppdrag är att organisera verksamheten så den uppmuntrar barnen 

att leka. 

Barns talutveckling är viktig för lekens struktur och utveckling, eftersom barns uttalade 

idéer formar leken till en meningsfull lek. Barns fantasi och kreativitet är viktiga 

utgångspunkter för barns lek. Fantasin utvecklas utifrån barnens olika verkligheter. Ju 

rikare barnens verklighet är desto mer utvecklas barnens fantasi. Barn lär sig att använda 

olika föremål i leken utan att vara påverkade av dess egenskaper eller funktioner 

”Exempelvis kan en käpp användas som en häst i leken” (Kultti 2012, s. 47). 

Kultti skriver i sin studie om hur barn med olika språkkompetenser främjar varandras 

andraspråksutveckling genom lek och interaktion. Genom ett samspel blir barnen 

tillgångar och resurser för varandras kommunikationsutveckling, de stöttar varandra med 

hjälp av att förklara begrepp och händelser via bl. a kroppsspråk, översättning och 

upprepning (Kultti 2012, s. 52). 

Leken har stor betydelse för barns lärande. I leken lär sig barnen om livet, världen och om 

sig själva. Kommunikation i leken har en oerhört viktig betydelse för barns sociala, 

intellektuella och motoriska utveckling. Barn kommunicerar med varandra genom 

rörelser, gester, ljud, tonfall och röstläge. Genom leken lär sig barn med olika modersmål 

att kommunicera med varandra och förstå varandras upplevelser, känslor och åsikter. Det 

är bra att barnen med olika nivåer av språkutveckling är tillsammans, eftersom de barnen 

som kommit längre i sin språkutveckling kan hjälpa de andra barnen att formulera sig så 

att kamraterna förstår. Lyhörda pedagoger måste finnas i barnens närhet för att stödja 
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barns lek och komma med nya idéer för att leken ska utvecklas vidare (Skolverket 2006, 

s. 41-42).s.41-42).  

4.5.3. Förskolans innemiljö  

Majoriteten svenska barn vistas i förskolans miljö en stor tid av sitt vakna dygn. Den 

fysiska förskolemiljön kan ses som en relevant aspekt för utvecklingen av språket. Men 

Svensson menar att det inte är helt klart hur stor påverkan miljön i sig har. Hon menar på 

att miljöns betydelse har att göra med faktorer utifrån bland annat det individuella barnets 

mottaglighet, intresse för miljön och sociala situation. Det innebär att förskolans miljö 

bör utformas med utgångspunkt ifrån samtliga barns individuella mottaglighet och 

intressen för att varje individ ska ha de bästa förutsättningarna för lärande och utveckling 

och för att miljön ska ha en positiv och främjande påverkan på varje individs 

språkutveckling (Svensson 2014, s. 164). 

Riddersporre och Persson lyfter vikten av att ha en språkstimulerande miljö, anpassad 

utifrån barns intresse med mycket material och anpassade stora ytor. Det bör finnas 

inbjudande mötesplatser, rum eller områden i rummen där barn kan få vara ostörda och ha 

möjlighet till fördjupade samtal och dialoger (Riddersporre & Persson 2012, s. 110). 

Björk-Willén, Puskás och Bylund beskriver förskolemiljön som viktig för 

språkutvecklingen.  Verksamhetens miljö bör vara utformad så att den uppmuntrar och 

stimulerar till vardagliga samtal och kommunikation både mellan barn och vuxna och 

barn emellan. Det bör finnas språkliga kontaktytor på förskolan som stimulerar barn till 

flerspråkigt utövande så att barnen kan få användning av sina andra språk i förskolan 

(Björk-Willén, Puskás & Bylund 2013, s. 46, 64).  

För att utveckla barns språkutveckling gäller det att aktivt arbeta med barnens modersmål 

och samtidigt stimulera det svenska språket (Skolverket 2006, s. 35). Att skapa en 

mångkulturell miljö på förskolan är viktigt för barn och föräldrar från olika kulturer. Det 

är bra om flera kulturer speglas i förskolans miljö, till exempel kan det vara alfabetet från 

olika länder, ordlistor på barnens språk, musik och böcker från olika delar av världen. 

Pedagoger kan arbeta med flaggor och kartor, skapa hörnor med olika föremål från olika 

länder. En flerkulturell miljö är en viktig utgångspunkt för lärorika samtal med barn om 

människors olika ursprung.  När pedagoger arbetar med en mångkulturell miljö, är det 

viktigt att inte bara koncentrera sig på barnens kulturtillhörighet. Vissa föräldrar är måna 
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om att deras barn ska betraktas som svenskar och att dem växer i majoritetskulturen. 

Pedagogerna måste alltid ta reda på vad föräldrarna tycker om förskolans arbetssätt, vilket 

gör det viktigt med en bra föräldrakontakt (Skolverket 2006, s. 54). 

Gibbons skriver om situationskontexten, där hon förespråkar vikten av att använda språk i 

olika sammanhang för att inlärningen på de olika språken ska utvecklas så bra som 

möjligt. Genom att få möjlighet till att använda hemspråket även på förskolan och inte 

endast i hemmet tillgodoses barnen med nya begrepp som används i förskolan, det kan 

ske med hjälp av modersmålsläraren eller pedagoger med kunskaper inom samma språk 

som barnen (Gibbons 2013, s. 18).  

För att barn ska ha möjlighet att utveckla och förstärka sin flerspråkighet krävs en 

kontinuerlig stimulering av språken. Eftersom att det svenska språket är majoritetsspråk 

och används i de flesta sammanhang och institutioner i Sverige, behöver modersmålet 

stimuleras för att inte hamna i skymundan. Hyltenstam förespråkar för vikten av att barn i 

interaktion med andra vuxna än sina föräldrar och i samspel med andra jämnåriga får 

använda sitt minoritetsspråk för att det ska kunna utvecklas. Hyltenstam menar även att 

barn väljer att tala det svenska språket eftersom att det är majoritetsspråket, då de gärna 

vill passa in i den sociala gruppen (Hyltenstam 2007, s. 47).  

Fast poängterar att en god lärmiljö på förskolan bör locka barnen med ett rikt varierande 

material av olika slag till exempel leksaker, konstruktionsmaterial, målarfärger, pennor 

och papper. Även annat material som uppmuntrar barnen att fantisera är viktigt. Det kan 

vara olika föremål som barnen kan gå fram till och vända och vrida på för att titta och 

undersöka. För att barnen ska bekanta sig med skriftspråket måste det finnas böcker på 

olika nivåer som barnen känner igen och sådant som skapar möjligheter till nytt 

utforskande. Små snäckor, glasstenar, affischer inspirerar barnen att fantisera och 

reflektera om det som de upptäcker i förskolans inomhus miljö. Dokumentationsväggarna 

skapar förståelse för barnen kring att språket har en funktion i det dagliga livet och att 

läsandet är viktig för alla. Vidare fortsätter Fast, att det är viktigt att både vuxna och barn 

har en daglig interaktion och ett bra samspel med varandra för att barnen ska känna sig 

delaktiga i förskolans miljö. Det utvecklar barnens förmåga till empati och omtanke. 

Samtidigt, betonar Fast, att det måste finnas möjligheter för barnen att vända sig inåt, ett 

ställe där barnen kan vila och koppla av från de andra (Fast 2015, s. 37-39). 
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5. Metod 

Studiens metodavsnitt behandlar arbetsprocessens tillvägagångssätt. Under denna rubrik 

ska läsaren få ta del av hur vi som forskare systematiskt gått tillväga för att finna svar på 

de inledande frågeställningarna i studien. Här presenteras val av metod, hur datainsamling 

skett och utförts. Thomassen definierar metod på följande sätt  

 

Enkelt uttryckt är en metod det tillvägagångssätt vi väljer för att inhämta och 

pröva kunskap om verkligheten: för att besvara frågor om hur saker och ting 

hänger ihop och pröva om våra antaganden stämmer med de erfarenheter vi gör 

(Thomassen 2008, s. 67).  

 

Vår studie består av två delar, en teoretisk del och en empirisk del.  

 

5.1. Val av metod och motivering  

Utifrån studiens forskningsproblem och frågeställning har vi valt att använda oss av 

kvalitativ forskningsmetod. För att få data kring hur pedagoger förhåller sig till 

flerspråkighet i förskolans kontext, och hur arbetet med flerspråkiga barn sker valde vi att 

utföra kvalitativa intervjuer. I de utförda intervjuerna använde vi oss av öppna frågor för 

att få de intervjuades personliga åsikter och uttryck (Bilaga 1). Vi valde även att ha öppna 

frågor för att ha möjlighet till att ställa följdfrågor vid behov. Vårt syfte med intervjuerna 

var att belysa pedagogernas förhållningssätt och åsikter kring arbetet med flerspråkighet i 

förskolan. Patel och Davidsson menar att i kvalitativa intervjuer finns det inga rätta svar 

och inte heller några svar som är fel då man via dessa intervjuer söker förståelse för den 

intervjuades tankar, uppfattningar och värderingar, därför anser vi intervjuer vara 

lämpligast i vår studie (Patel & Davidsson 2008, s. 82). Under intervjuerna ville vi skapa 

ett förtroendefullt samtal med pedagogerna för att belysa teman och ställa frågor som 

täcker vår frågeställning. Mindre fältobservationer genomfördes på respektive förskolor 

som ett komplement till intervjuerna. Observationerna gjordes för att se hur den inre 

miljön i verksamheterna är utformad. Vi var intresserade av att se hur ytorna är 

konstruerade och vad för material som är synligt och tillgängligt för barnen. 

 

Genom att använda kvalitativa metoder bör man utgå med förståelsen för att de i detta fall 

intervjuade personerna utgår ifrån sina egna praktiker och förkunskaper i sina svar 
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(Olsson & Sörensen 2011, s. 100). Att samla in data genom kvalitativa intervjuer innebär 

både för- och nackdelar. Till fördelarna hör att forskare kan få en djupare insikt och 

förståelse kring hur fenomen uppfattas och de intervjuades åsikter och tankar kring 

ämnet. Till nackdelarna kan vi lista att risken finns för att respondenten svarar det dem 

tror att vi som forskare vill höra istället för vad de egentligen tänker och har för 

värderingar. Även möjligheten för att kunna generalisera resultaten till en större 

befolkning är begränsad, då det endast är ett fåtal personer som intervjuas. 

 

 

5.2. Urval och genomförande  

Den kvalitativa undersökningen är grundad på intervjuer med tre pedagoger på en 

kommunal förskola i Norra Stockholm och tre pedagoger på en kommunal förskola i 

Södra delen av staden. Förskolan i Norra Stockholm har vi valt att kalla Förskolan 

Lejonet och förskolan i Södra Stockholm har vi valt att kalla den för Blommans förskola. 

Båda förskolorna ligger i bostadsområden i mindre förorter. Vi har valt dessa förskolor 

eftersom att de har en hög andel barn och pedagoger som är flerspråkiga. Ingen av de 

valda förskolorna har någon specifik språkprofil. Av de pedagoger som valde att delta i 

intervjuer från Lejonet var två utbildade förskollärare och en barnskötare, och från 

Blommans förskola var två barnskötare och en förskollärare. 

 

Genom intervjuerna ville vi skapa oss en djupare förståelse för hur pedagogerna ser på, 

och förhåller sig till flerspråkighet i förskolan samt hur arbetssättet med flerspråkiga barn 

utförs i verksamheten. Relevant att få reda på i både intervjuerna och genom 

observationerna var även hur stor betydelse pedagogerna ansåg att förskolans inre miljö 

har för flerspråksutvecklingen. Före intervjutillfällena formulerade vi en intervjuguide 

som skulle kunna ge oss underlag som bidrog till svar på frågeställningarna. 

Pilotintervjuer genomfördes med några av våra kollegor för att pröva frågornas ordning 

och struktur. Det resulterade i att vi behövde formulera om våra frågor och ta bort några 

som vi ansåg vara irrelevanta. 

 

Ett samtyckesbrev skickades ut till båda förskolorna (se bilaga 2 & 3). I brevet 

introducerade vi oss som studenter vid Södertörns högskola och presenterade vårt syfte 

med studien. Vi bad om att få intervjua pedagoger och att få göra observationer av 
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verksamhetens inre miljö. I brevet fick förskolorna även ett datum för när vi ville göra ett 

besök för datainsamlingen och hur vi tänkt gå tillväga. 

 

Intervjuerna gjorde vi tillsammans för att en av oss skulle ha möjlighet att föra 

fältanteckningar under tiden och den andra skulle ha mer fokus på dialogen och den 

intervjuade. Intervjuerna utfördes med pedagogerna på respektive förskolor och varje 

intervju tog ungefär 40 minuter. Ljudinspelningar via mobiltelefoner gjordes och kortare 

anteckningar fördes, för att vi skulle kunna ge fullt fokus och närvarande till 

intervjupersonen under samtalets gång.  

 

5.3. Bearbetning  

De flesta intervjuer höll på i ungefär 40 minuter, samtliga spelades in. Ljudinspelningarna 

på mobiltelefonerna fungerade bra och vi lyssnade på dessa vid flera tillfällen. Alla 

intervjuer transkriberades i sin helhet och lästes igenom flera gånger för att inte missa 

något relevant och viktigt för studien. Att kunna återgå till inspelningarna och lyssna på 

dessa vid flera tillfällen hjälpte oss att skapa en mer levande bild av det som 

intervjupersonerna berättade under intervjuernas gång. Genom att jämföra våra 

anteckningar med ljudinspelningarna kunde vi säkerställa att vi har fått med all relevant 

data i transkriptionerna.  

 

Fältanteckningarna och transkriptionerna sammanställde vi och delade in i teman. Dessa 

teman grundades på intervjupersonernas nyckelord för vad dem betonade var av störst 

betydelse för flerspråksinlärningen. Nyckelorden var interaktion, förskoleaktiviteter, 

utmaningar, arbetssätt /förhållningssätt och miljö. Utifrån dessa teman kunde vi urskilja 

både likheter och skillnader i pedagogernas svar, vilket gjorde det lätt att plocka ut det 

som var relevant och av störst vikt för vårt arbete. Det insamlade materialet valde vi att 

avgränsa och kategorisera utifrån vår studies frågeställningar.  

 

5.4. Etiska aspekter  

Kvale och Brinkmann uppmärksammar fyra områden som forskare bör ha i åtanke och 

reflektera kring innan och under tiden av en undersökning. Dessa fyra områden är 

informerat samtycke, konfidentialitet, konsekvenser och forskarens roll (Kvale & 

Brinkmann 2014, s. 105).  
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Innan intervjuerna utfördes skickades ett brev ut till båda förskolorna för att få informerat 

samtycke (Se bilaga 2 och 3). Brevet innehöll information om syftet med 

undersökningen, hur undersökningen går till samt alternativa för- och nackdelar. Brevet 

inrymde även information om att det är frivilligt deltagande, och att intervjupersonerna 

kan avbryta sitt deltagande när de vill. Att vi tänkt spela in intervjuerna och föra 

fältanteckningar stod även med i brevet. 

 

Förskolorna fick även information om att materialet endast kommer att användas i 

analysarbetet och att studien sedan kommer att publiceras digitalt i publikationsdatabasen 

Diva, där den blir tillgänglig att läsa. Deltagarna försäkrades om att deras identitet inte 

kommer att kunna identifieras i studien genom att det insamlade materialet avidentifieras. 

Även förskolornas namn är fiktiva för att dessa inte ska gå att identifiera. 

 

Vi har reflekterat kring om det kan uppstå eventuella konsekvenser för de som deltar i 

intervjuerna. Enligt Kvale och Brinkmann kan intervjuer om personliga ämnen, som 

upprepas vid flera tillfällen och är långa leda till att forskare och intervjuade skapar 

kvasiterapeutiska relationer, vilket är skenbara relationer. Men vi anser inte att det finns 

risk för att etablera sådana relationer med de intervjuade då inga känsliga eller personliga 

ämnen berörs och inga intervjuer kommer heller att upprepas med samma pedagoger. 

Vidare menar forskarna att undersökningens hållbarhet och kvalitet är beroende av 

forskarens roll, och forskarens erfarenhet, hederlighet och kunskap är avgörande. Genom 

att intervjua för oss okända pedagoger håller vi en professionell distans till informanterna 

och vi som forskare blir inte för engagerade eller vänskapliga (Kvale & Brinkmann 2014, 

s. 105-112). 
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6. Resultat  

Under denna rubrik presenteras empiridelen, vilken består av de analyser av intervjuer 

och observationer som utförts på två förskolor. Med hjälp av den sociokulturella teorin 

och begreppet den proximala utvecklingszonen har vi valt att analysera empirin. 

Materialet har vi valt att sammanställa och kategorisera i tre underrubriker utifrån 

frågeställningarna för arbetet. På Blommans förskola intervjuade vi pedagogerna Sara, 

Joanna och Fatima, och de intervjuade på förskolan Lejonet är pedagogerna Aisha, Mona 

och Derya. Alla namn är fiktiva. 

 

6.1. Flerspråkighet som tillgång  

Genom vår studie ville vi dels undersöka vad pedagoger har för synsätt på flerspråkighet i 

förskolan, om flerspråkighet ses som en tillgång eller en begränsning i den dagliga 

förskoleverksamheten. 

 

Samtliga av de intervjuade pedagogerna var generellt positivt inställda till flerspråkighet i 

förskolan och menade att flerspråkighet i förskolans kontext är en tillgång. En tillgång på 

det sättet att det ger tillträde till olika kulturer, olika kunskaper och olika världar. Genom 

språkliga kunskaper inom flera olika språk uttryckte en av pedagogerna att barnen är 

bättre rustade för att tolka, förstå och fungera i olika sammanhang och situationer. Det 

nämndes även i en av intervjuerna att språk är en resurs för att känna till och kunna 

relatera till sina ursprungliga rötter, att barnens modersmål bör lyftas för att barn ska vara 

stolta över vilket land de ursprungligen kommer ifrån. 

 

Stor tillgång, väldigt stor tillgång, för att barnen har det mycket lättare när 

dem är äldre. För det första är det viktigt att de inte glömmer bort sina rötter, 

dem ska vara stolta vart dem kommer ifrån oavsett vilket land det är på hela 

jorden och det är också givande för oss andra att man kan höra lite och lära sig 

om olika kulturer.(Mona, Lejonet) 

 

Benckert, Hålland och Walin betonar att flerspråkighet hos individen leder till en 

flerkulturell identitet, de menar även att språk är ett redskap som skapar och återskapar 

individens både sociala och personliga identitet (Benckert, Hålland & Walin 2008, s. 63). 

Vi kan se en samstämmighet med det pedagogerna gav uttryck för och dessa forskares 
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resonemang; att flera språk ger en tillgång till att ta del av olika världar och är 

identitetsförstärkande. Genom att i verksamheten lyfta barnens olika språk och därmed 

kulturer hjälps barnen i att förstå sitt ursprung och kunna känna stolthet över det. Nedan 

följer ett utdrag ur ytterligare en av intervjuerna då pedagogen fick frågan om hur hon ser 

på att använda flera språk i verksamheten: 

 

Den här förskolan ligger i ett mångkulturellt område, vilket betyder att barnen 

får träffa och ta del av varandras kulturer och erfarenheter varje dag. Det är 

bra att vi redan på förskolan arbetar medvetet med språk, lyfter skillnader och 

likheter på ett positivt sätt. Det gör så att barnen lär sig att se på olika kulturer, 

traditioner och språk med nyfikenhet och som en tillgång och inte med 

fördomar (Sara, Blommans förskola). 

 

Det pedagogen säger i intervjun kan styrkas med det Svensson menar om att språk får 

tankar att existera, barn som har språkfärdigheter i flera olika språk har också flera olika 

världsbilder, vilka innefattar olika traditioner, kulturer, normer och tankesätt.  Att vara 

flerspråkig och inneha olika tankesätt bidrar till det intellektuella kunnandet. Tillgång till 

flera språk ger även ett tillträde till olika kulturer och världsbilder(Svensson 2014, s. 

195). 

På den ena av de observerade förskolorna finns mest dokumentation på golvet. Det finns 

bilder på barnen, där de arbetar självständigt eller tillsammans med en pedagog. Andra 

bilder lyfter barnens arbete och lärande i en liten grupp, till exempel tre barn bygger ett 

torn med en pedagog eller två barn sitter med pedagogen och samtalar om en bok. Här 

försöker pedagogen även att fånga barnets enstaka ord, man ser i en pratbubbla att barnen 

säger: Titta, kanin! Dokumentationen som förskolan har på golvet med bilder och text går 

i linje med det som Fast menar, att när barnen ser sina bilder med text till skapas en 

förståelse för att ord och text har en innerbörd (Fast 2015, s. 37-39). 

Dokumentation på anslagstavlor och golv visar tydligt att barnen samtalar och samspelar 

med pedagoger. Genom en ömsesidig interaktion utvecklar barnen sin förståelse för sin 

omvärld och skapar sin identitet. Det bekräftas med Borgströms studie som betonade att 

barns sociokulturella identitet utvecklas i socialt samspel, i vilken individen bildar sin 

självbild i identifikation med andra. Barnen utvecklar sin identitet i interaktion med 
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pedagoger och i förhållande till sin omgivning (Borgström 2002, s. 12-13). Att 

dokumentationen är lagd på golvet ger oss en positiv upplevelse av pedagogernas 

förhållningssätt. Det säger oss att dokumentationen främst ska vara iögonfallande och 

synligt för barnen. 

 

Någonting som alla pedagoger uttryckte som positivt var att det fanns pedagoger på 

förskolan kunde tala samma språk som barnen, eftersom att det underlättar att någon kan 

översätta i de lägen det behövs. Pedagogers flerspråkighet betraktades av andra 

pedagoger i synnerhet uppskattad i föräldrakontakten, för att kunna delge föräldrar 

information kring dagliga händelser, telefonsamtal och kunna föra dialoger kring barnen 

och verksamheten.  

 

Några av pedagogerna ansåg att det även fanns negativa sidor av flerspråkighet i 

förskolan, men det handlade i främst om flerspråkighet ”ovanför barnens huvuden”, 

pedagoger emellan. En av de intervjuade pedagogerna fick frågan: Hur ser du på att 

använda flera språk i verksamheten? Hur tror du att barns språkutveckling påverkas av att 

pedagoger och barn talar flera olika språk på förskolan? 

 

Om personal eller föräldrar hjälper ett barn att översätta på hemspråket för att 

förstå vad som menas på svenska är det givande. Men jag tycker inte om när 

personal pratar hemspråk sinsemellan. Är det så att man måste förklara för 

barn, föräldrar eller någon ny personal som inte kan språket, helt okej, men 

inte sinsemellan över barnens huvud (Joanna, Blommans förskola). 

 

Att använda ett annat språk än majoritetsspråket, för att översätta och förklara för att 

aktiviteter, samlingar och händelser ska bli begripliga för barn uttrycktes som väldigt bra 

och en underlättande i arbetet. Pedagoger gav uttryck för att flerspråkiga pedagoger 

etablerade en bättre kontakt och ett bättre samarbete med föräldrar än enspråkiga 

pedagoger. Detta beskrevs som gynnande även för barnen, att barnen snabbare kände sig 

trygga i förskolan när det fanns pedagoger som talade samma språk som barnen. 
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6.2. Arbetet med flerspråkighet  

Fokus i vår studie har till stor del berört pedagogers arbetssätt med flerspråkighet i 

förskolan. I intervjuerna framgick tydligt att samtliga pedagoger medvetet arbetar med 

språkutvecklingen och att förskolorna erbjuder barnen stimulans i att utveckla 

språkfärdigheter på flera språk.  I fråga om arbetssätt med flerspråkighet i förskolan, 

svarade majoriteten av pedagogerna det är viktigt att som pedagog i mötet med barn vara 

nyfiken, intresserad och att uppmuntra barnen till att tala sitt språk. På frågan hur man 

arbetar språkstimulerande med flerspråkiga barn, svarade en av pedagogerna följande: 

 

Jag är lyhörd för barnens intressen och försöker arbeta därifrån, jag försöker 

alltid föra en dialog med barnen då jag är nyfiken och ställer mycket frågor. 

Jag tycker att det är viktigt att man som pedagog visar barnen att man är 

intresserad av vad de gör, berättar och tycker om. Det är också viktigt att 

barnen får tid till att prata och att pedagoger och de andra barnen lyssnar 

(Fatima, Blommans förskola). 

 

Att ge barnen utrymme och tid till att föra sin talan, samtidigt som man har en 

utgångspunkt i barnens intressen är behövligt för språkutvecklingen. Som tidigare tagits 

upp ska pedagoger lyssna till barnen, synliggöra och stimulera alla barn till att prata och 

uttrycka sig. För att det ska bli meningsfullt och språket ska ha en tydlig innebörd är det 

viktigt att utgå från barnens intressen och erfarenheter i samtalen, och utifrån de 

vardagliga händelserna utmana barnen i språket (Björk-Willén, Puskás & Bylund 2013, s. 

26). Som pedagogen beskrev är hon i sitt förhållningssätt nyfiken och intresserad och 

ställer mycket frågor till barnen om saker som ligger i barnens intresse för att få barnen 

att uttrycka sig och prata och på så sätt menar Björk-Willén, Puskás och Bylund att 

utveckling av språket sker. 

 

Alla intervjuade gav uttryck för att läsning och berättande har en betydande roll för 

flerspråkutvecklingen. De intervjuade uttryckte även att samtal och diskussioner som 

uppstår efter läsning av en bok eller sagoberättande är betydelsefulla. Nedan följer några 

utdrag då pedagoger berättar om sitt språkstimulerande arbetssätt med flerspråkiga barn: 

 

Vi lånar böcker på olika språk, vi har ibland hittat sådana här dubbla upplagor, 

att de finns både på ett annat språk och på svenska och det är ju jättepraktiskt 
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för då kan fler pedagoger läsa dem. Att vi verkligen försöker jobba medvetet 

för att göra det levande, det här att det finns litteratur på olika språk så att 

barnen kan se det och vi kan föra diskussioner kring efteråt. Och oftast när vi 

är på biblioteket försöker vi låna intressant och relevant litteratur som är bra 

bilderboks kvalité, inte för avancerade böcker (Aisha, Lejonet). 

 

Vi arbetar mycket med bok och sagoläsning, ibland tar vi in böcker på olika 

språk, som pedagoger med rätt språkkunskaper får läsa. Vi har alltid 

gemensamma samtal efter att ha läst en bok eller saga, då barnen får bearbeta 

och uttrycka sig fritt och det blir ofta mycket givande samtal med nya ord och 

begrepp (Joanna, Blommans förskola). 

 

Svensson tar upp vikten av bokläsning för barnen i förskolan. Genom att tillsammans 

med barnen samtala kring berättelsens innehåll görs den personlig och språket lärs att 

använda i fler kontexter än endast här - och nu. ”Högläsning för barn där man samtalar 

om texten anses ha starkare effekt på språkutvecklingen än om man läser utan att 

diskutera innehållet” (Svensson 2014, s. 151).  

 

Det som Svensson menar ovan, är i linje med som pedagogerna uttryckte, nämligen att 

böcker och samtal kring innehållet är viktigt för språkutvecklingen i förskolan. Som 

pedagogen har erfarit ger samtal efter bokläsning en möjlighet till att utveckla en bredare 

vokabulär med nya begrepp och ord. Genom att barnen får tid till att diskutera bokens 

innehåll utmanas de i sitt reflekterande och blir nyfikna på vad nya ord betyder. 

Utifrån observationen kan vi konstatera att böcker på olika språk som finns på 

syskonavdelningen är en tillgång för flerspråkstimulerade arbete på förskolan. Det hjälper 

barnen att bygga broar mellan sitt modersmål och det svenska språket som de talar mest 

på förskolan. Hyltenstams forskning står för att barnen behöver kontinuerlig stimulering 

av språken för att utveckla och förstärka sin flerspråkighet. Eftersom det svenska språket 

är majoritetsspråket och används i de flesta sammanhang på förskolan, är viktigt att skapa 

lärandesituationer på barnens modermål för att modersmålet inte ska hamna i skymundan 

(Hyltenstam 2007, s. 47). 
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Pedagogerna betonade det viktigt att i sitt arbete med barnen att hela tiden benämna allt 

man gör, ställa mycket reflekterande frågor och föra dialog. Inte endast vid planerade 

aktiviteter utan även vid rutiner som t.ex. av- och påklädning, matsituationen och 

blöjbyten att man beskrivande nämner och ger alternativa ord. De ansåg att pedagogen 

har i ansvar att fånga upp alla möjligheter till samtal och att alltid utmana barn i språkliga 

sammanhang. Enligt pedagogernas beskrivning av sitt arbetssätt utgår de från att barn lär 

sig i interaktion och i samspel med pedagoger. Pedagogerna utmanar barnen språkligt i 

dialog, vilket går i linje med det som Håkansson skriver om den proximala 

utvecklingszonen, att pedagogerna ställer reflekterande frågor och ger alternativa ord och 

begrepp på en nivå högre än barnens befintliga för att språket ska utvecklas (Håkansson 

2014, s. 25). Genom att i kommunikation och dialog utgå från situationer och händelser 

som barnet känner igen, hjälper pedagogerna barnen genom utmaning att nå en ännu 

högre språklig repertoar. 

  

Det som pedagogerna lägger vikt vid stämmer även överens med vad Svensson anser är 

viktigt, att en pedagog alltid är närvarande och erbjuder barnen nya ord för vad som 

händer, sätter ord på saker och ger respons när barnen talar för att barnets språk ska 

utvecklas och förstärkas (Svensson 2014, s. 24). Genom att pedagogerna är närvarande 

och ger barn nya ord, har de möjlighet att bidra till barnens språkutveckling under hela 

dagen vid relevanta situationer, inte endast vid planerade språkliga aktiviteter. 

På den första förskolan fanns i det första rummet två stora anslagstavlor med 

dokumentation. I dokumentationen fanns bilder då barnen arbetat med projekt som 

utvecklats utifrån böcker om bävern Castor av Lars Klinting. Dokumentationen visar att 

barnen byggt ett sjukhus till Castor och andra djur. Bilderna visar att pedagogerna arbetar 

och samtalar med barnen i små grupper. Varje bild innehåller barnens reflektioner och 

idéer.  Det finns teckningar av barnen, där de ritat Castor i olika händelser. Varje teckning 

hade barnen skrivit under själva med sitt eget namn. Det framgick genom observationerna 

att pedagogerna arbetar mycket utifrån barnens intressen och bygger vidare på sådant som 

barnen visar intresse för och tycker är roligt. Genom att barnen kan se dokumentationen 

och sig själva på bilderna, kan det skapas intressanta dialoger och diskussioner. 

Några av pedagogerna nämnde forskning som betonar vikten av ett starkt modersmål för 

att lära och utveckla flera språk. 
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Forskning har visat att har man ett bra modersmål är det mycket lättare att lära 

sig ett nytt språk och vi hade ett barn som bara pratade arabiska, en kollega 

översatte på arabiska när han inte förstod (Derya, Lejonet). 

 

Ju starkare hemspråk eller modersmål ett barn har, ju bättre svenska språk 

kommer barnet att utveckla. Därför behöver man synliggöra och arbeta med 

barnens modersmål också i förskolan  (Sara, Blommans förskola) 

 

 Det kan styrkas med det som Rosander skriver om ”… Att utveckla språket hos elever 

med svenska som sitt andraspråk, innebär att aktivt stödja modersmålet och att utveckla 

det andra språket, svenska” (Rosander 2005, s. 101). Det förutsätter att pedagoger är 

medvetna om hur viktigt det är att även i förskolans kontext ge stöd i 

modersmålsutvecklingen för att utveckla så bra språkfärdigheter som möjligt i det 

svenska språket. Vår studie visar att pedagogerna medvetet arbetar med att lyfta barnens 

modersmål och ge stöd för det, för att barnen ska ha de bästa förutsättningarna till att 

utveckla färdigheter i det svenska språket. 

 

Begränsningar och svårigheter i arbetet med flerspråkighet i förskolorna relaterades för 

det mesta till språkliga missförstånd och misstolkningar. Nedan följer en pedagogs 

exempel på missförstånd i verksamheten på grund av språkbrister. 

 

Men om man ibland inte känner till vissa nyckelord eller fraser så kan det vara 

lätt att misstolka något litet barn som säger någonting, man förstår inte vad 

eller att det betyder någonting jätteviktigt. Till exempel så hade vi ett litet barn 

som pratade grekiska och du vet att man kanske ställer en fråga vill du ha det 

och vill ha ett svar: ja eller nej. Så sa han neh, och då blev han jätteupprörd för 

vi visste inte då att neh betyder ja på grekiska. Så han fick konstiga 

känsloutbrott eftersom att han förstod ingenting, han hade svarat ja men fick 

inget eftersom att vi utgick från det svenska. Tillslut när vi fick reda på det 

kunde vi fråga menar du neh på grekiska nu eller på svenska. Sådana små, 

små saker kan skapa jätteupprörda situationer (Mona, Lejonet). 
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Sådana missförstånd kan vi relatera till det som Kultti menar med att modersmål kan vara 

ett hinder i arbetet med barns språkutveckling. Genom att barn använder modersmål på 

grund av inte tillräckliga språkliga kompetenser i majoritetsspråket kan missförstånd som 

ovan ske i verksamheten vilket pedagoger kan uppfatta som svårigheter i arbetet med 

flerspråkiga barn. En annan pedagog berättar även om misstolkningar i arbetet med barn 

då instruktioner för en speciell aktivitet ges, men inte förstås av barn (Kultti 2012, s. 46). 

 

En svårighet i arbetet med flerspråkiga barn är då man vill ge information 

eller instruktioner, men dessa inte förstås. Det kan göra så att man inte hinner 

utföra aktiviteten så som det var tänkt eftersom att det tar tid att försöka 

förklara på annat sätt eller visa (Fatima, Blommans förskola). 

 

Rosander skriver följande om språk: ”Språk är grunden för lärande och nyckeln till 

kunskapsutveckling och framgång. Medvetenhet i skolan om språkutvecklingens 

betydelse i alla ämnen är avgörande för att skapa förutsättningar för elevernas lärande” 

(2005, s. 101). Med pedagogens uttryck om att instruktioner inte förstås, kan vi utifrån 

Rosanders citat konstatera språkets avgörande roll för barns kunskapsutveckling. Brister i 

majoritetsspråket kan leda till hinder i lärandet och kunskapsutvecklingen om pedagogen 

inte skapar bra förutsättningar för flerspråkiga barn. 

 

6.3. Miljöns betydelse  

I studien har vi även studerat hur pedagoger förhåller sig till den inre förskolemiljöns roll 

i barns flerspråkighetsutveckling. 

På den första förskolan fick vi observera en syskonavdelning för barn mellan tre och sex 

år. Avdelningen består av två stora rum och ett litet rum. På den andra förskolan besökte 

vi en småbarnavdelning. Deras lokaler bestod av tre stora rum. 

På båda förskolorna var allt material på barnens nivå och tillgängligt för alla. Precis som 

en pedagog berättade under intervjun: 

Vi har hyllor och bord på barns nivå, det uppmuntrar barnen till ett 

självständigt arbete. Vi vill att barnen ska kunna ta eget ansvar om sitt arbete 

utifrån sitt intresse och kunna självständigt att börja och avsluta, det som de 

vill göra. Självklart, att vi pedagoger hjälper om barnen ropar om hjälp, annars 
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vi tillåter barnen att ta materialet själv. Det också hjälper att spara på tid och 

sitta lugnt med barnen och spela spel till exempel (Derya, Lejonet). 

På båda förskolorna fanns bygg- och konstruktionsmaterial, hyllor med olika tematiska 

pussel och spel. Båda avdelningarna hade alfabetet och siffror uppsatta på väggarna. 

Syskonavdelningen hade ett litet språk - och läsrum, där fanns böcker med olika teman, 

till exempel om mobbning, genus och religion. Det fanns även böcker på olika språk, till 

exempel böcker på somaliska, ryska, kurdiska och arabiska. I rummet fanns också pennor 

och papper, barnens namnlappar och bildkort med en kort text om vad bilden föreställer. 

Småbarnsavdelningen hade en liten läshörna med olika böcker i olika kvalitéer. 

Tuggböcker, mjuka och hårda böcker, stora och små böcker, böcker med många bilder 

och kort tydlig text. 

Vi kan konstatera att pedagogerna på båda förskolorna utformat miljön med utgångspunkt 

i barnens individuella mottaglighet och intressen. Pedagogerna utgår ifrån barnens 

individuella förutsättningar för lärande och utveckling och erbjuder en miljö med 

variation och ett stort utbud av material. Det stämmer väl överens med Svenssons 

antagande om att en varierande miljö med sin ”frihet under ansvar” stimulerar varje barns 

språkutveckling på ett naturligt sätt (Svensson 2014, s. 13). 

Resultatet visar att samtliga pedagoger uttryckte att både den fysiska miljön och som 

pedagogernas rådande attityder, har en central roll för barns flerspråkighets utveckling.  

Miljön ska vara inbjudande och lockande för att barnen ska vilja vistas i och stimulera till 

samtal och kommunikation. Med hjälp av bilder, bokstäver, rim och ramsor på väggarna 

ser barnen någonting som kan väcka intresse att prata om. 

 

I alla intervjuer framgår att pedagogerna anser att utformningen av den fysiska inre 

miljön ger förutsättningar för språkutveckling. Hur pedagoger anser att miljön bör vara 

byggd eller utformad skiljer sig också åt mellan pedagogerna. Några av pedagogerna 

nämner att förskolan bör ha stora fria ytor så barnen har gott om utrymme till att genom 

rörelse kunna uttrycka sig kroppsligt i lek och dramatisering. En annan pedagog anser att 

det är viktigt med flera olika rum, eller rum i rummen för att barnen ska kunna skapa 

möten med varandra. 
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I pedagogernas svar finns en samstämmighet om att artefakter och material är en central 

del av miljön. Det uttrycktes att det bör finnas en stor variation av material, för att varje 

individ ska hitta någonting i sitt intresse. Framförallt ska allt material vara lättillgängligt, 

det är viktigt att barnen själva ska kunna nå allt material när de vill. 

 

Förskolemiljöerna är konstruerade och inredda på ett inbjudande vis för att barn och 

pedagoger ska kunna mötas. Genom de fria, stora utrymmen som båda förskolorna har 

kan barnens lek få ta plats. I leken kan barn ta del av varandras erfarenheter och lära sig 

nya uttryck av barn med andra kulturer och språkfärdigheter. Som Björk-Willén, Puskás 

och Bylund menar är leken betydelsefull för barnen, barn vill förstå och göra sig 

förstådda vilket medför att leken blir speciellt viktig för språkinlärningen (Björk-Willén, 

Puskás & Bylund 2013, s. 42). 

 

Miljön måste vara tilltalande och tillåtande för barnen. Det är inte bara 

materialet i miljön som är viktigt för att barn ska utveckla flerspråkighet, det 

är också att barnen ska kunna ta plats och leka tillsammans. Nu när det har 

byggts om här och vi har fåt större lokaler kan man se skillnad på hur barnen 

leker mer med varandra, och i större grupper, vilket har medför att de samtalar 

mer. Ju fler barn det är i gruppen desto mer språkerfarenheter kan de dela med 

varandra (Joanna, Blommans förskola). 

 

Det pedagogen uttrycker ovan om vikten av miljöns utformning för barnens möjligheter 

till lek, går i linje med det som Riddersporre och Persson skriver om gällande att miljön 

bör ha stora anpassade ytor med mötesplatser och områden i rummen där barn kan ha 

utrymme för samtal (Riddersporre & Persson 2012, s. 110). Även i skolverkets 

stödmaterial förespråkas att förskolemiljön bör ha kontaktytor som uppmuntrar barn till 

utövande av flerspråkighet (Björk-Willén, Puskás & Bylund 2013, s. 46, 64). Här kan 

läggas till även att Säljö talar för att det sociala sammanhang, interaktion och 

kommunikativa processer som barn omges av blir avgörande för barn språkutveckling 

(Säljö 2014, s. 37). Som pedagogen säger i intervjun, att barn kan dela språkerfarenheter 

med varandra kan även styrkas av Kultti i sin studie då hon skriver om att 

andraspråksutvecklingen gynnas i leken och samspelet av att barn med olika 

språkkompetenser deltar. Barn utvecklar sina språkfärdigheter genom att upprepa, 
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översätta och förklara, de blir tillgångar och resurser för varandras 

kommunikationsutveckling (Kultti 2012, s. 52). 
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7. Diskussion  

I vår studie har vi valt att undersöka pedagogers synsätt på flerspråkighet i förskolan och 

undersöka hur pedagogerna arbetar i en flerspråkig miljö. Resultatet visar att 

pedagogernas synsätt på barns flerspråkighet i förskolan är väldigt lika, oavsett om 

pedagogerna arbetar i Norra eller Södra Stockholm, på små- eller storbarnsavdelning. 

Samtliga pedagoger såg på flerspråkighet som en tillgång i verksamheten, trots att några 

nämnde att det ibland kan uppstå vissa svårigheter i form av språkliga missförstånd bland 

vuxna och barn. 

 

7.1. Flerspråkighet som norm  

De besökta förskolorna i denna studie har nått långt när det gäller att arbeta med 

flerspråkighet. Vår studie har visat att flerspråkighet är en norm i förskolornas 

verksamhet. Utifrån resultatet har vi sett en medvetenhet hos pedagoger angående att 

barnens olika språk hemifrån och det svenska språket är lika viktiga för barns 

språkutveckling. För att barn ska utveckla bra språkfärdigheter i det svenska språket är 

det viktigt att modersmålet uppmärksammas och får ta en del i verksamheten. 

Pedagogernas medvetna arbetssätt med flerspråkighet har en oerhörd betydelse för barns 

språkutveckling. 

 

I undersökningen har vi kommit fram till att flerspråkiga barn på de intervjuade 

förskolorna möter det svenska språket till största del i förskolans miljö. Det kräver av 

pedagogerna ett flexibelt arbete med flera språk och att både barnens modersmål och det 

svenska språket lyfts upp på ett positivt sätt på förskolan. Flerspråkighet innebär att 

individer balanserar mellan två skilda världar och använder språk som nycklar till att 

förstå och tolka sin omvärld utifrån olika perspektiv. En flerspråkig lärandemiljö där alla 

individer har olika erfarenheter, personligheter och kunskaper skapar broar mellan olika 

kulturer och leder till att pedagoger och barnen interageras med olika synsätt och 

värderingar i förskolans miljö. Kunskaper i olika språk anses som en tillgång i 

verksamheten och berikar barnens lärande om olika kulturer och traditioner. Dessa 

kunskaper i sin tur förstärker barnens flerkulturella identitet.  

 

Pedagogerna arbetar utifrån barnens förutsättningar och de flesta av de intervjuade 

betonade under intervjuerna att varje barn är en unik individ med sin egen världsbild. 
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Med utgångspunkt i unika individer som lär på skilda sätt skapar pedagogerna olika 

lärande situationer i vilka alla barn ska får de bästa möjligheterna för språk- och 

kunskapsutveckling. Man kan inte enbart använda ett och samma arbettssätt, eftersom att 

barns intressen och behov skiljer sig och varierar allteftersom de utvecklas. Pedagogers 

beskrivande språk och förklarande av olika företeelser är viktiga för barns utveckling och 

lärande, det hjälper barnen att förstå och tolka olika sociokulturella sammanhang som de 

befinner sig i.  

 

Det framkom i vår studie att pedagogerna själva tyckte att det är oerhört viktigt att arbeta 

medvetet med barns flerspråkighet och förstå vilka hinder som kan uppstå i deras arbete, 

till exempel när olika ord på barnens hemspråk kan förväxlas med svenska ord, men har 

helt olika betydelser. För att lösa sådana missförstånd krävs det av pedagoger ett 

ömsesidigt samarbete med barnens vårdnadshavare. Vi anser att pedagogers inställning 

till hur de möter barn och vårdnadshavarna är en viktig utgångspunkt för ett bra 

samarbete med barnens familjer. Pedagogerna måste visa nyfikenhet och intresse för 

barnens hemkulturer och det i sin tur hjälper till att skapa bra och trygga kontakter mellan 

både barn och vuxna.  

 

 Vår studie resulterar i uppfattningen av att barns och pedagogers flerspråkighet är en 

tillgång i verksamheten och öppnar gränser mellan olika kulturer och både barns och 

vuxnas förståelse av omvärlden. Pedagogernas nära kontakt och samarbete med barnens 

familjer skapar extra trygghet för barn och flerspråkighet blir en norm på förskolan. 

 

7.2. Flerspråkighetens utmaningar  

Hägerfelth, Dabeski och Söderström betonar att pedagogers förhållningssätt, attityder och 

val av arbetsätt har en viktig betydelse för flerspråkiga barn. Vidare utvecklar författarna 

att barnen måste erbjudas rikliga tillfällen till språkanvändning och interaktion i olika 

sammanhang.  För att skapa välfungerande förutsättningar för barns lärande krävs 

professionella pedagoger som är ämnes- och didaktiskt kunniga, samt medvetna om 

språkets roll för lärande (Hägerfelth, Dabeski & Söderström 2012, s. 14).  

 

Genom intervjuerna framgår att pedagogerna ser på språkutvecklingen som en social 

företeelse som sker i samspel och interaktion med andra. Pedagogernas beskrivning av 

sitt arbetssätt med stimulering och språklig utmaning genomsyras av den sociokulturella 
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teorin om den proximala utvecklingszonen. Utifrån intervjuerna kunde vi se att samtliga 

pedagoger utmanar barnen i att nå en högre språklig nivå än den de har genom att vara 

lyhörda och ständigt ge nya ord och begrepp och reflekterande frågor. Det är precis som 

Hägerfelth, Dabeski och Söderström rekommenderar att pedagogerna ska organisera 

undervisningen i form av barns aktiva deltagande i språklig interaktion. Pedagoger ska 

utmana barnen till tänkande och användning av ett varierande språk genom olika 

aktiviteter som utvecklar barnens lärandepotential. Den närmaste utvecklingszonen avser 

varje individs utvecklingspotential, och är ett begrepp som är nödvändigt för förståelse av 

att språk, tänkande och kunskapsutveckling går hand i hand (Hägerfelth, Dabeski & 

Söderström 2012, s. 28-29).  

 

Vår studie har visat att barns språk utvecklas genom kommunikation och interaktion med 

andra. Pedagoger på förskolor bjuder barnen på aktiviteter som uppmuntrar barnen att 

samtala med både vuxna och barn, till exempel när de arbetar med böcker med olika 

teman. Barn imiterar och upprepar olika handlingar och det skapar förutsättningar i deras 

lärande. Barnen utvecklar sin potential och når en ännu högre nivå i sin utveckling. 

Pedagogernas synsätt på att barn är unika individer hjälper dem i att organisera ett lärorikt 

arbete utifrån barns förutsättningar i olika sammanhang, till exempel både i hela 

barnguppen, smågrupper och individuellt. Ju fler lärandesituationer som initieras av 

pedagoger, desto aktivare kommer barns språk att utvecklas till att bli i förskolans miljö. 

Avslutningsvis har vi kommit fram till att vi anser pedagogers didaktiska medvetenhet 

och förskolans lärandemiljöer är två av de viktigaste utgångspunkterna för barns 

flerspråksutveckling och lärande. 

 

7.3. Lärande lek  

Studien har visat att pedagoger arbetar medvetet med barns flerspråkighet och försöker 

utforma en pedagogisk språkstimulerande inre miljö som uppmuntrar barnen till lek, 

utveckling och lärande. Vi anser som många av pedagogerna att leken har en stor 

betydelse för barnspråkutveckling, eftersom att leken är något lustfyllt som ofta kommer 

naturligt och har stor betydelse för barnen. Barn är nyfikna på varandra och genom 

samspel och lek lär de av varandra. Även när vuxna är med barnen i leken och sätter ord 

på och beskriver barns handlingar utvecklas barns ordförråd och förståelse av språket.  
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Med hjälp av pedagogernas yttranden fick vi en inblick av hur de planerat den inre 

förskolemiljön för att skapa rum för barnens samspel och den fria leken. Förskolemiljön 

har i studien resulterat i att vara en viktig aspekt för stimulans och resurs för barns 

möjligheter att utveckla flerspråkighet. Att miljön måste utformas utifrån barns intresse 

och förutsättningar och att materialet ska vara lätt tillgängligt och lockande för barnens 

lek är centralt. Det blir tydligt hur pedagogers förhållningssätt hänger ihop med 

miljöutformningen och disponeringen av material. Pedagogerna har skapat en 

månkulturell miljö på förskolorna genom att bland annat väggarna har ord på olika språk 

och olika länders flaggor, på hyllor finns böcker och sagor på olika språk. Allt lekmaterial 

är tillgängligt och inbjuder barnen till olika typer av lek, både i grupp och individuellt. 

Resultatet av vår studie har visat att leken med sin kreativitet är viktig för utvecklingen av 

barns språk. I leken skapas den proximala utvecklingszonen, där barnen har möjlighet att 

lösa uppgifter och skapa lärandesituationer som leder till att barnen överflyttas från det 

som de redan kan till det som de inte än kan. Där är pedagogernas uppgift att visa barnen 

lösningsmöjligheter och dra logiska slutsatser för att barnen nästa gång ska kunna klara 

sig utan hjälp av vuxna eller andra barn. Språk i leken är en viktig kommunikativ redskap 

som hjälper barnen att förstå lärandesituationer och reflektera, samt diskutera de bästa 

lösningar som är intressanta för lekens gång. 

 

Leken har en stor betydelse för barns interaktion, eftersom att lek är lustfullt och 

meningsfullt för barn, det medför att det skapas bra förutsättningar för språkutveckling 

och lärande. Pedagoger har en viktig roll i att inspirera och skapa de rätta 

förutsättningarna för lektillfällen och språkutvecklingen. Genom att planera och ge 

utrymme för barnens intressen, lek och möten får barnen erfarenheter och möjlighet att 

lära av varandra. För att verksamheten ska, som styrdokumenten säger präglas av leken 

kan det implementeras både planerade lekaktiviteter och ges utrymme för den ”fria leken” 

i det dagliga schemat. Planerade lekaktiviteter för att stimulera språkutvecklingen kan bl. 

a innefatta lekar med olika föremål som ska beskrivas, dramatiseras, sorteras eller paras 

ihop.  

 

 



 

39 

 

 

8. Sammanfattning 

Vi anser att vår studie är viktig för pedagoger som arbetar på förskolor, eftersom en stor 

andel barn i den svenska förskolan är flerspråkiga. Det kräver av pedagoger ett medvetet 

arbetssätt för att främja barns flerspråkighet. Den medvetenheten innebär att pedagogers 

samspel och interaktion med barn och vuxna är en viktig utgångspunkt i förskolans 

arbete. Att pedagogerna måste uppmärksamma dagens mångfald och förstå hur den 

speglas i förskolans sociokulturella sammanhang. 

Syftet med vår studie är dels att undersöka pedagogers synsätt på barns flerspråkighet i 

förskolan, dels att undersöka pedagogers arbetssätt när det gäller flerspråkighet, och 

särskilt i förhållande till förskolans inre miljö. Vår studie utgår från det sociokulturella 

perspektivet och består av sex intervjuer med pedagoger på två förskolor i olika delar av 

Stockholm och observationer av förskolornas inre miljöer. 

 Resultatet visar att flerspråkighet är en norm i förskolornas verksamhet. Och att 

pedagogerna arbetar medvetet med barns flerspråksutveckling. Flerspråkighet ses som en 

tillgång i verksamheten.  Att pedagogernas arbetssätt med medveten och meningsfull 

interaktion barn emellan och mellan barn och pedagoger lägger grunden för barns 

flerspråksutveckling i förskolans miljö. Lek har en avgörande roll för barns lärande, 

eftersom att i leken tränar barn sina kommunikativa, kognitiva och sociala förmågor. Vi 

anser att flerspråkighet är oerhört viktigt för barns språkutveckling och den skapar stora 

möjligheter för kulturellt och kunskapsutbyte i barns omvärld.  

 

 

Nyckelord: förskola, modersmål, flerspråkighet, den proximala utvecklingszonen.  
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Bilaga 1. 

Intervjufrågor 

 

1. Hur många språk har ni på avdelningen? Och vilka är dessa språk, finns det några 

gemensamma språk mellan vuxna och barn? 

 

2.   Hur ser du på att använda flera språk i verksamheten? Hur tror du att barns 

språkutveckling påverkas att pedagoger och barn talar flera olika språk på förskolan? 

 

3. Kan du ge exempel på när flerspråkighet kan vara en tillgång i ditt pedagogiska arbete? 

 

 

4. Kan du ge exempel på när flerspråkighet kan vara en begränsning i ditt pedagogiska 

arbete?  

 

5. Vilka möjligheter anser du att det finns i det pedagogiska arbetet med flerspråkiga 

barn? Ge konkreta exempel 

 

 

6. Vilka svårigheter anser du att det finns i det pedagogiska arbetet med flerspråkiga 

barn? Ge konkreta exempel 

 

 

7. Hur arbetar du språkstimulerande med flerspråkiga barn? 

 

 

 

8. På vilket sätt, anser du, att förskolans inre miljö kan utformas för att främja barns 

flerspråkighet?  

 

 

9. Vad skulle du vilja förbättra och utveckla i ditt arbete med flerspråkiga barn? Vilket 

stöd (till exempel från förskolechef, kollegor eller andra aktörer) behöver du för att kunna 

genomföra förbättringar?  
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Bilaga 2 

 
 

Huddinge 16-03-07 

 

Hej pedagoger på XXX förskola!  

 

Vi är två studenter på det erfarenhetsbaserade förskollärarprogrammet vid Södertörns 

högskola. Denna sista termin på utbildningen skriver vi ett examensarbete som omfattar 

en mindre undersökning som är relevant för förskolans praktik och vårt kommande yrke 

som förskollärare. Studien kommer att handla om pedagogers synsätt på barns 

flerspråkighet i förskolan, dels att undersöka pedagogers arbetssätt när det gäller 

flerspråkighet, och särskilt i förhållande till förskolans inre miljö. 

 

För att samla in material till studien skulle vi gärna vilja besöka er verksamhet den 14 

mars 2016. Vi skulle då vilja intervjua tre frivilliga pedagoger som är intresserade av att 

delta i vår studie och även göra en observation på verksamhetens inre miljö. Vi kommer 

att använda ljudupptagning via telefon och även att föra mindre anteckningar. 

 

Genomförandet av uppsatsen är reglerat av etiska riktlinjer som rör tystnadsplikt och 

anonymisering. Detta betyder att barnets, familjens, personalens och förskolans identitet 

inte får avslöjas. Det insamlade materialet avidentifieras och inga register med 

personuppgifter kommer att upprättas. Materialet kommer inte att användas i något annat 

sammanhang utan bara i det egna analysarbetet. Den färdiga uppsatsen kommer sedan att 

publiceras digitalt genom publikationsdatabasen DiVA. 

 

All medverkan i studien är frivilligt och kan avbrytas när som helst, även efter att 

materialinsamlingen har påbörjats.  

 

Kontakta gärna oss eller vår handledare för ytterligare information!  

 

 

Vänliga hälsningar,  

Sofia Bentahar och Maria Paschalidou! 

 

 

Sofia Bentahar, Maria Paschalidou 

0739340790, 0707238053 

Sofia.bentahar@hotmail.com, paschalidou7@hotmail.com 

 

Marie-Louise Stjerna  

Södertörns högskola 

Marie-louise.stjerna@sh.se 

 

 

 

mailto:Sofia.bentahar@hotmail.com
mailto:Marie-louise.stjerna@sh.se
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Bilaga 3 

 
 

Huddinge 16-03-07 

Hej pedagoger på XXX förskola!  

 

Vi är två studenter på det erfarenhetsbaserade förskollärarprogrammet vid Södertörns 

högskola. Denna sista termin på utbildningen skriver vi ett examensarbete som omfattar 

en mindre undersökning som är relevant för förskolans praktik och vårt kommande yrke 

som förskollärare. Studien kommer att handla om pedagogers synsätt på barns 

flerspråkighet i förskolan, dels att undersöka pedagogers arbetssätt när det gäller 

flerspråkighet, och särskilt i förhållande till förskolans inre miljö. 

 

För att samla in material till studien skulle vi gärna vilja besöka er verksamhet mellan den 

15 mars 2016. Vi skulle då vilja intervjua tre frivilliga pedagoger som är intresserade av 

att delta i vår studie och även göra en observation på verksamhetens inre miljö. Vi 

kommer att använda ljudupptagning via telefon och även att föra mindre anteckningar. 

 

Genomförandet av uppsatsen är reglerat av etiska riktlinjer som rör tystnadsplikt och 

anonymisering. Detta betyder att barnets, familjens, personalens och förskolans identitet 

inte får avslöjas. Det insamlade materialet avidentifieras och inga register med 

personuppgifter kommer att upprättas. Materialet kommer inte att användas i något annat 

sammanhang utan bara i det egna analysarbetet. Den färdiga uppsatsen kommer sedan att 

publiceras digitalt genom publikationsdatabasen DiVA. 

 

All medverkan i studien är frivilligt och kan avbrytas när som helst, även efter att 

materialinsamlingen har påbörjats.  

 

Kontakta gärna oss eller vår handledare för ytterligare information!  

 

 

Vänliga hälsningar,  

Sofia Bentahar och Maria Paschalidou! 

 

 

Sofia Bentahar, Maria Paschalidou 

0739340790, 0707238053 

Sofia.bentahar@hotmail.com, paschalidou7@hotmail.com 

 

Marie-Louise Stjerna  

Södertörns högskola 

Marie-louise.stjerna@sh.se 

 

 

 

 

mailto:Sofia.bentahar@hotmail.com
mailto:Marie-louise.stjerna@sh.se
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