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Abstract 

Studiens syfte är att få en inblick i ett antal pedagogers arbetssätt för att stimulera 

flerspråkiga barns språkutveckling. Utifrån syftet ställdes två frågeställningar: Hur talar 

pedagoger om sitt arbete med flerspråkiga barn? Vilka verktyg använder pedagoger i 

planerade aktiviteter för stimulera flerspråkiga barns språkutveckling? Studien utgick från en 

kvalitativ forskningsmetod, där intervjuer och observationer användes för att komma fram till 

resultatet. Studiens resultat visade att pedagogerna har en positiv syn på sitt arbete med 

flerspråkiga barn, då de ser det som en möjlighet istället för ett hinder. Det framkom att 

pedagogerna använder olika pedagogiska material för att stimulera flerspråkiga barns 

språkutveckling och pedagogerna är extra tydliga när de pratar med barnen. Pedagogerna 

uttryckte en stark vilja till att det skulle finnas modersmålsundervisning för alla barn.  
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Förord 

Denna studie är ett examensarbete som motsvarar 15 högskolepoäng. Studien genomfördes av 

Hoda Habib och Jenny Jia vid Högskolan Kristianstad. 

 

Den roligaste delen i studiens process var när vi besökte de olika förskolorna och fick chansen 

att intervjua underbara pedagoger. Därför vill vi tacka dessa pedagoger som frivilligt ställde 

upp i vår studie och delade med sig av sina erfarenheter med flerspråkiga barn. Vi vill också 

tacka de förskolor som ställde upp för observationerna.  

 

Vi vill också tacka vår handledare som hjälpte oss med sin konstruktiva kommentarer för att 

studien skulle bli så bra som möjligt. Sist men inte minst vill vi tacka varandra för ett gott 

samarbete och vår familjer som stöttade oss. 

 

Stort tack ska ni ha allihop! 

 

Hoda Habib & Jenny Jia 
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1. Inledning 

Skåne län ligger i södra Sverige, och är, förutom Stockholms län den mest invandrartäta 

regionen i Sverige enligt en undersökning från år 2010 (Migrationsinfo).  Detta har lett till att 

fler barn med utländsk bakgrund börjar på förskolan, men det behöver inte innebära ett hinder 

för förskolan då likheter och olikheter kan vara koden som öppnar nya möjligheter 

(Lunneblad, 2009), exempelvis möjligheter för barns språkutveckling.  

 

Språket är det viktigaste verktyget för oss människor för att uttrycka oss och kommunicera 

med varandra. Vi använder språk för att uttrycka våra känslor, skapa vänskap och kärlek, för 

att bli en del av samhället, för att belysa kulturer, skapa identitet, och så vidare (Beijer, 2006).  

Att vara ett flerspråkigt barn innebär inte att barnet har två eller flera enspråkigheter i samma 

kropp, inte heller att barnet kan behärska flera språk exakt lika bra (Salameh, 2006). Eva-

Kristina Salameh är specialpedagog och deltog i ett EU-projekt som handlade om 

språkstörning för flerspråkiga barn. I en intervju påpekar hon att en av de vanligaste 

missuppfattningarna om flerspråkiga barn är att de talar flera språk och därför har 

långsammare språkutveckling (refererad i Andersson, 2014). En annan missuppfattning är att 

svenskundervisning är det enda arbetssätt som kan stimulera flerspråkiga barns 

språkutveckling (Andersson, a.a.) dock finns det ingen forskning som visar att flerspråkiga 

barn utvecklar det svenska språket långsammare. Även läroplanen (Skolverket, 2010), som är 

pedagogernas redskap för att planera och genomföra verksamheten, poängterar att genom att 

utveckla sitt modersmål får barn med utländsk bakgrund bättre möjlighet att lära sig svenska 

och även utveckla kunskap inom andra områden. Enligt Salameh (refererad i Andersson, a.a.) 

beror de flerspråkiga barnens sena språkutveckling endast på att de får hjälp för sent i sin 

utveckling. Detta gör det relevant att fundera på vad pedagogerna i förskolans verksamhet kan 

göra för att flerspråkiga barn kan få hjälp i sin språkutveckling. ”Fler språk ger fler 

möjligheter”(Beijer, 2006, s.3), därför är det viktigt att pedagogerna ser flerspråkigheten i 

förskolan som en möjlighet, istället för att se det som ett problem i verksamheten. 
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1.1 Bakgrund 

Vårt intresse för flerspråkiga barns språkutveckling har utvecklats under utbildningens gång. 

Under vår utbildning upplever vi att vi inte fått den kunskap som krävs för att arbeta med 

flerspråkiga barn, utan mer allmänt om barns språkutveckling. Det kan bli ett problem om vi 

som nyexaminerade pedagoger kommer ut i arbetslivet och börjar jobba med flerspråkiga 

barn när vi inte har så mycket kunskap och erfarenhet om hur vi ska gå tillväga. Därför växte 

vårt intresse om hur pedagoger arbetar med flerspråkiga barn och även se om flerspråkighet 

ses som en möjlighet eller problem ute på förskolorna. Vi har en tanke om att det krävs mer 

resurser och annat material som är svårtillgängligt för att kunna stimulera de flerspråkiga 

barnens språkutveckling. Därför vill vi ta reda på vilka material som verkligen används för att 

stimulera de flerspråkiga barnens språkutveckling. 

 

1.1.1 Läroplanen för förskolan 

I förskolan planerar pedagogerna verksamheten utifrån styrdokument, det vill säga läroplanen 

för förskolan (Skolverket, 2010). I detta styrdokument står det tydligt beskrivet att det är 

viktigt att barn med annan bakgrund ges möjlighet att utveckla sitt modersmål då det ger 

bättre möjlighet till att lära sig det svenska språket.    

 

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 (a.a. s.7). 

 

Detta citat visar också på att pedagogerna har en viktig roll, då det är de som ska se till 

att barnens språkutveckling stimuleras och att de är medvetna om hur de ska gå tillväga 

för att en utveckling och lärande ska ske (Kultti, 2012).  Barnens språk hänger samman 

med deras identitetsutveckling, då modersmål är en förutsättning för barnen att utveckla 

en positiv identitet vilket gör att de blir delaktiga i både hemkulturen och det 

mångkulturella samhället barnet lever i (Beijer, 2006). 
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1.1.2 Begrepp 

I denna studie ligger fokus på förskolor där majoriteten av barnen behärskar ett annat språk än 

svenska. För att förstå vad flerspråkighet egentligen är ska vi först ta reda på några begrepp. 

 

Språk 

I denna studie innebär begreppet språk både det verbala och det icke verbala. Med det verbala 

menas att kommunikationen sker via ljud från munnen. Det icke verbala däremot kan 

innebära alla sätt som man kan uttrycka sig på, t.ex. kroppsspråk, musik, bild och skriftspråk 

med mera (Säljö, 2013). För barn finns det en stor bank av ord och begrepp och de förstår 

mycket mer än det verbala språket (Lindö, 2009).  

 

Flerspråkighet 

Flerspråkighet är ett fenomen som innebär att individen behärskar eller talar två eller flera 

språk (Nationalencyklopedin). Därför innebär flerspråkighet också tvåspråkighet. Individen 

behärskar språken både muntligt och skriftligt och använder dem i olika situationer; det ena 

språket används till exempel i skolan och det andra språket används hemma (Svensson, 2009). 

Med flerspråkighet menas här att man behärskar två eller flera språk verbalt och skriftligt.  

 

Modersmål 

Modersmål enligt Skutnabb-Kangas (1981) kan vara det språk som man tänker på, drömmer 

på och räknar på. Alla dessa funktioner kan man inte ha med ett främmande språk. Hon 

definierar begreppet modersmål utifrån följande kriterier:  

– Ursprung, att modersmål är det språk som man lär sig först; 

– Kompetens, att modersmål är det språk som man behärskar bäst, som man har 

språkfärdighet i; 

– Funktion, att modersmål är det språk som man använder mest; 

– Attityder, att modersmål är det språk som man identifierar sig själv med (Skutnabb-Kangas, 

a.a.). 

Ingen av de fyra kriterierna kan definiera begreppen modersmål på egen hand, men 

tillsammans ger de oss en helhetsförståelse om vad modersmål innebär. Exempelvis kan man 

börja lära sig sitt modersmål först och sedan svenska (ursprung); man kan behärska svenska 
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bäst eftersom han eller hon är född i Sverige (kompetens); man använder svenska mer än sitt 

modersmål eftersom man befinner sig i det svenska samhället (funktion); man kan välja sitt 

modersmål som identifierar en själv (attityder). I dagens läge kan barn ha mer än ett 

modersmål. Både från modern och fadern lär sig barnet sitt första språk, som kan vara två 

olika språk, men barnet börjar lära sig t.ex. svenska i förskolan och det blir mer och mer 

användning av svenskan. På detta sätt kan svenska också bli barnets modersmål, eftersom 

barnet använder svenska mest. För oss har modersmål en central betydelse i flerspråkigheten, 

eftersom modersmål är grunden till att barnen lär sig andra språk.  

 

Kodväxling 

Med kodväxling menas att individen som talar mer än ett språk kan medvetet växla mellan 

språken. Detta ger en möjlighet till en bättre uttrycksförmåga, då individen får möjlighet att 

variera och definiera sig. När individen växlar mellan språk innebär det inte att språken 

blandas ihop utan snarare att den språkliga förmågan utnyttjas. Kodväxling anses vara ett 

tecken på god språklig och social förmåga (Svensson, 2009). 

 

Simultan och successiv språkinlärning 

Simultan språkinlärning innebär att barn redan från tidig ålder får uppmuntran i båda sina 

språk på samma gång och succesiv språkinlärning innebär att barn lär sig andra språk efter det 

första språket (Benckert, Håland & Wallin, 2008). 

 

TAKK 

TAKK står för Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation och det 

förutsätter att man använder det tillsammans med det talade språket. Målet med metoden är 

talat språk och tecken används för att stödja språk- och talinlärningen (Hiester Trygg, 2004). 

Att kommunicera med händerna med hjälp av tecken används främst av döva personer som 

har sitt eget språk, nämligen teckenspråket. Från teckenspråket har sedan en metod vuxit 

fram, som kom att kallas TAKK (Hiester Trygg, a.a.). TAKK är inte detsamma som svenskt 

teckenspråk, då det svenska teckenspråket är ett officiellt språk som kan studeras som vilka 

andra språk som helst. TAKK däremot är en metod som stödjer kommunikationen, och man 

utgår alltid från individens behov och förutsättningar. Metoden har däremot lånat tecken från 

det svenska teckenspråket. Metodens syfte är att bidra till kommunikation samt att utveckla 

kommunikation och språk i samspel med andra. TAKK har också som syfte att stödja den 

verbala och den icke-verbala kommunikationen. För barn har TAKK som syfte att barnet ska 
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få de redskap som behövs för att kunna samspela med andra barn innan talet ger möjlighet till 

detta (Hiester Trygg, a.a.).  

 

 

Pedagoger 

I denna studie har de intervjuade förskollärarna som är utbildade betecknats som pedagoger. 

 

Planerade aktiviteter 

Planerade aktiviteter innebär att pedagogerna medvetet planerat en aktivitet med ett klart syfte 

och mål. 

1.2 Syfte 

Syftet med denna studie är att få inblick i pedagogers arbetssätt för att arbeta med flerspråkiga 

barns språkutveckling. 

1.2.1 Frågeställningar 

 Hur talar pedagoger om sitt arbete med flerspråkiga barn? 

 Vilka verktyg använder pedagoger i planerade aktiviteter för att stimulera 

flerspråkiga barns språkutveckling? 
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2. Teori 

Här redovisas den teoretiska utgångspunkten samt relevant forskning för studien. 

2.1 Teoretisk utgångspunkt 

Utifrån olika teorier om barns utveckling och lärande har vi valt att utgå från ett 

sociokulturellt perspektiv. Detta perspektiv bidrar till vårt arbete på så sätt att det 

sociokulturella perspektivets grund är samspel och kommunikation mellan människor, vilket 

hjälper oss i vår analys för att förstå vårt material. 

2.1.1 Sociokulturellt perspektiv 

Sociokulturellt perspektiv handlar om människans utveckling i relation till andra människor i 

en kultur (Strandberg, 2006). När man har kommit till ett nytt land med eventuell annan kultur 

än den man själv har så har man med sig tidigare erfarenheter, kunskaper, traditioner, 

tankemodeller med mera (a.a.). För flerspråkiga barn kan det finnas flera olika kulturer, det 

kan vara en kultur som de föds in i, eller en kultur som föräldrarna uppfostrar barnen i. De 

kulturerna ger barnen tidigare erfarenheter för språk, traditioner och så vidare. Den svenska 

kulturen blir ytterligare en kultur som barnen måste komplettera med de andra kulturerna som 

barnet har sedan tidigare. För att lära sig den nya kulturen måste barnen relatera med 

omvärlden (Säljö, 2013), vilken blir mest i förskolan där barnen spenderar sina vardagar i. 

Därför blir denna teori central för vår studie då det är samspel och kommunikation mellan 

pedagoger och flerspråkiga barn som är grunden för barnens språkutveckling. För flerspråkiga 

barn finns det alltid flera språkvärldar, en på förskolan/skolan och en i deras hem. I barnets 

hemmiljö kommunicerar de på ett språk, som oftast är modersmålet. När de befinner sig på 

förskolan/skolan ska barnen få möjlighet att kommunicera på svenska. Detta betyder att barns 

språkutveckling utifrån ett sociokulturellt perspektiv sker i en social och kulturell kontext, och 

är sammanbunden i samspelet med andra människor (Ljunggren, 2013; Strandberg, 2006). I 

ett sociokulturellt perspektiv ses pedagogers roll som en viktig aspekt för barnens 

språkutveckling och att utveckling och lärande av språket sker i samspel och kommunikation. 

Barnen söker hela tiden stöd från pedagogerna genom att försöka kontakta pedagogerna både 
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verbalt och icke-verbalt för att få uppmärksamhet och tillfälle att lära sig (Lindö, 2009; Skans, 

2011; Lindahl, 1998). 

  

Enligt det sociokulturella perspektivet är utveckling och lärande förmågor som människor har 

med sig från födseln. Perspektivet fokuserar på hur människor lär sig använda de kulturella 

redskapen i sociala sammanhang (Skaremyr, 2014; Kultti, 2012). Det viktigaste kulturella 

redskapet är språket och barns språkutveckling påverkas av de sociala och kulturella 

upplevelser och regler som redan finns i deras omvärld (Kultti, a.a.). Vad är då språkets 

funktion? Vygotskij (1934/2001) påpekar ”att språkets primära funktion är den 

kommunikativa funktionen. Språket är framför allt ett medel för social samvaro, ett medel för 

utsagor och förståelse” (s.38). Språk har alltså en central betydelse i det sociokulturella 

perspektivet som relaterar tänkande till ett slags inre konversation som är bunden till 

människans mentala utveckling. Enligt det sociokulturella perspektivet utvecklades språket 

från en kultur som kännetecknades av kommunikationsförmåga genom gester, ögonkontakt, 

miner och kroppsspråk. Kommunikation ska hanteras som något materiellt, något som vi 

använder för att få världen i rörelse (Säljö, 2013). 

  

Ett centralt begrepp inom ett sociokulturella perspektiv är mediering. Mediering innebär att 

människor förhåller sig och samspelar med sin omvärld genom att använda olika redskap, 

som språkliga kategorier och fysiska artefakter (Säljö, 2013). Fysiska artefakter menas med 

de materialen i mänsklig aktivitet (Strandberg, 2006), det vill säga de praktiska verktygen 

eller hjälpmedel som vi använder i aktivitet som kan påverka våra handlingar och tänkande. 

Vi kan förstå det som att alla har sitt eget sätt att förmedla världen med alla våra sinnen och 

med hjälp av olika verktyg, i förskolans verksamhet måste pedagoger förstå hur barnen 

använder sina sinnen att förmedla världen och erbjuder redskap för barnen för att ett lärande 

ska ske, därför kan svenska ses som ett redskap för flerspråkiga barn att komma in i det 

svenska samhället.    

2.2 Litteraturbakgrund 

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning om flerspråkiga barns språkutveckling. Vi har 

valt att belysa denna tidigare forskning under fyra rubriker för att på ett tydligt sätt koppla till 

vår studie.   
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2.2.1 Språkets betydelse för flerspråkiga barn 

Språket har både en inre- och yttre funktion. Den inre funktionen innebär att människans 

mentala utveckling sker när tänkandet blir en slags inre konversation (Säljö, 2013). Språkets 

yttre funktion, det vill säga, den kommunikativa funktionen för barn, utvecklas genom att 

barnet samspela med andra, oftast börjar deras språkutveckling med gester, mimik och 

kroppsspråk (Lindö, 2009; Lindahl, 1998). För barn blir det naturligt att när de befinner sig i 

en annan kultur tränar de på att lära sig flera språk för att kunna kommunicera med andra 

människor som finns i deras omvärld. Språket innebär både det verbala språket och det icke 

verbala, som omfattar kommunikation mellan människor där meningsskapande sker i en 

social och kulturell kontext (Ljunggren, 2013). Att utveckla språket för flerspråkiga barn är 

därför meningsfullt för barnen, föräldrarna, personal och förskolans verksamhet.  

 

Barn har förmågan att lära sig flera olika språk samtidigt (Salameh, 2006; Lindö, a.a.). Det är 

viktigt att de vuxna har en förståelse för vad som skiljer och förenar olika språk, för att kunna 

stödja de flerspråkiga barnen i deras språkutveckling. Om barn redan tidigt börjar med att lära 

sig andra språk så har de större chans, när de blir vuxna, kunna behärska språk lika bra som en 

infödd (Lindö, a.a.). Barns språkutveckling hänger samman med deras identitetsutveckling. 

För flerspråkiga barn blir kunskapen i modersmålet en förutsättning för att de ska kunna 

utveckla en positiv flerkulturell identitet, vilket gör att de kan vara delaktiga i både det 

mångkulturella samhället där barnet bor men också i sin ursprungskultur där de föds i (Beijer, 

2006; Yazici m.fl. 2010). En betydelsefull aspekt för att barnen ska utvecklas i sitt språk är att 

de får möjlighet att utveckla det egna modersmålet. Modersmålet är ett viktigt redskap för att 

barnet ska kunna hålla kontakten med sin familj och sina släktingar, detta gör också barnet 

säkrare i sin egen identitet och tillhörighet. Både hemmet och förskolan måste hjälpas åt för 

att barnet ska kunna utveckla både sitt modersmål och det svenska språket. Att uppmuntra och 

stödja barnet att lära sig sitt modersmål är lika viktigt både i hemmet och på förskolan 

(Skolverket, 2009).  

 

Barnombudsmannen (2015) tar upp en artikel från Barnkonventionen om vikten för att lyfta 

barnens identitet: 

Konventionsstaterna är överens om att barnets utbildning ska syfta till att utveckla respekt 

för barnens föräldrar, för barnens egen kulturella identitet, eget språk och egna 

värden…(Barnombudsmannen 2015, Artikel 29).  
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Detta citat kan tolkas som att barns egen identitet och kultur måste respekteras i utbildningen 

för att barn ska vidare utvecklas. Det handlar också om värdegrunden som är en grund i 

läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010), alla barn är lika mycket värda och ska 

respekteras oavsett språk, religion, kön etcetera (a.a.).  

2.2.2 Pedagogers roll för barnens språkutveckling  

Pedagogerna på förskolan har en viktig roll för barnens språkutveckling. Här är ett citat 

som kan kopplas till syftet med vår studie som visar på att pedagogerna ska stödja 

barnen på ett positivt sätt för att stimulera deras språkutveckling: 

 

Personalens förmåga att förstå och samspela med barnet och få föräldrarnas förtroende är 

viktig, så att vistelsen i förskolan blir ett positivt stöd för barn med svårigheter. 

(Skolverket 2010, s.5).  

 

Hur bra kommunikation som finns i förskolan verksamhet är beroende på hur pedagogerna 

väljer att organisera verksamheten, vilket synsätt pedagogerna väljer att ha för flerspråkiga 

barn, och hur alla barns språk ska respekteras och representeras, därför bör pedagogerna ha en 

vilja att lära sig barnens språk för att det ska bli en balans i verksamheten (Ljunggren, 2013; 

Skans, 2011). De flerspråkiga barnen behöver sin tid för att lära sig flera språk och det är 

meningsfullt att pedagogerna ger barnen möjlighet till detta, att pedagogerna behandlar 

barnen på ett respektfullt sätt är också viktigt för att språket ska utvecklas (Kultti, 2012; 

Ljunggren, 2013). Det är bra med igenkännande för barnen, men pedagogerna måste arbeta 

vidare för att utmana barnen att upptäcka nya saker och vara kreativa istället för ställa frågor 

som redan har givna svar (Skans, a.a., Ljunggren, a.a.). I de gemensamma aktiviteterna som 

barnen får möjlighet att delta i finns det goda förutsättningar för språklig och kommunikativ 

utveckling (Kultti, 2012). De planerade aktiviteterna ger barnen den bästa möjligheten att 

förmedla sitt deltagande som sker både språkligt och fysiskt (a.a.). De språkliga aktiviteter 

blir ett bra tillfälle för barnen att träna sig svenska, oberoende av vilka språkkunskaper de har 

och pedagogerna stöder barnen med upprepning, frågor med mera (Kultti, 2012).  

 

Förskolan är en plats där leken har en stor betydelse, både i den fria leken och leken där 

pedagogerna är med. Barn leker hela tiden och det är i leken som lärandet sker. Man kan 

uppfatta leken som en lektion i samhällskunskap (Jensen & Harvard, 2009) där pedagoger 

skapar en lekfull lektion för barnens lärande om samhället. Forskning (Skaremyr, 2014) har 
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visat att flerspråkiga barn erhåller olika strategier för att de ska bli deltagare i leken och 

samspelar med andra barn även om inte samma språk talas och när pedagoger är med i leken 

så erbjuds barnen nya erfarenheter (a.a.). I leken spelar barnens kreativitet och fantasi en 

viktig roll för meningsskapande i den meningen att barnens hela värld kommer fram och i 

leken lär barnen av varandra (Ljunggren, 2013, Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson 

2003). Barnen måste på något sätt kommunicera med pedagogerna eller andra barn i leken 

och det är just leken som förbinder barnens tankar, fantasi, språk och kropputtryck, utmaning 

för pedagoger blir då att de är målriktade och utgår från barns egen intresse (Johansson & 

Pramling Samuelsson 2007). Det är i leken där barnen förmedlar via olika artefakter som kan 

vara leksaker eller olika pedagogiska material som pedagogerna använder i en lekfull aktivitet 

(Kultti, 2012).  

2.2.3 Pedagogiska miljöer och materials betydelse  

Barns meningsskapande stimuleras i pedagogiska miljöer med pedagogiska material (Nordin-

Hultman, 2011). Hur pedagogiska miljöer och material används har också sin betydelse i 

barns språkutveckling eftersom pedagogiska miljöer och material är hjälpmedel som används 

för samspel och kommunikation.  För flerspråkiga barn är det särskilt relevant när deras 

modersmål är annat än det svenska språket, därför behöver pedagoger göra förskolans miljö 

till en kombination av ”natur” och ”kultur”, det vill säga att förskolans miljö har en kulturell 

påverkan för flerspråkiga barns utveckling (Nordin-Hultman, 2011). För att skapa 

pedagogiska miljöer för de flerspråkiga barnen kan pedagogerna utgå ifrån barnens 

erfarenheter om sin egen kultur och använda denna tillgång för att stimulera barnets 

språkutveckling. Samtidigt kan man också använda pedagogiska miljöer och material i 

relation till att föra vidare traditioner och förmedla trygghet (a.a.). Alla barn i svenska 

förskolor är en del av det svenska samhället och behöver därför lära känna de svenska 

traditionerna och kulturen, men det är också viktigt att barnen tar del av andra kulturer, vilket 

också kan stimulera deras språkutveckling. Pedagogiska miljöer och material används också 

för att utmana barnen att vara delaktiga i aktiviteter, och variationer av miljön och material är 

viktig eftersom olika miljöer och material kan bidra till olika kommunikationer (Ljunggren, 

2013). Det viktiga är att pedagoger har tydliga mål och syfte när de skapar pedagogiska 

miljöer och använder pedagogiska material.    
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3. Metod och material 

I detta avsnitt beskrivs vilken metod som vi har valt för undersökningarna och hur 

undersökningarna genomförts. Här kommer även urvalsprocessen att presenteras.   

3.1 Val av vetenskaplig metod 

Vårt syfte är att ge en bild av hur pedagoger arbetar med flerspråkiga barn för att bidra till 

deras språkutveckling därför är vi intresserad av att ta reda på pedagogers egna erfarenheter 

och deras idéer. Vi valde att utgå från en kvalitativ forskningsmetod. Genom intervjuer och 

observationer undersöktes våra frågeställningar. De kvalitativa metoderna innebär att forskare 

ska genomföra en undersökning genom att försöka sätta sig in i den undersöktes situation och 

betrakta världen utifrån den undersöktes perspektiv (Holme & Solvang 1996). Med denna 

utgångspunkt försöker forskare skapa en djupare och mer fullständig uppfattning av det 

fenomen som studeras, i vårt fall betyder det att vi vill få en djupare förståelse för pedagogers 

arbetssätt med flerspråkiga barn, och hur deras arbetssätt påverkar barnens språkutveckling. 

Fördelen med en kvalitativ metod är att vi som forskare får närkontakt med den undersökte 

och kan ta hänsyn till situationer som den undersökte befinner sig i; vi kan också få djupare 

och bredare uppfattning, samt mer personliga åsikter om det problemområde som vi 

undersöker (a.a.).   

3.1.1 Semistrukturerade intervjuer 

Vi valde att genomföra kvalitativa intervjuer då vi ville ta del av personliga åsikter och vi 

ville få djupare uppfattning genom att vara flexibla och ställa didaktiska frågor. Vi ville skapa 

en avslappnad atmosfär där samtalet skulle genomföras på ett trevligt, öppet och njutbart sätt. 

Kvalitativ intervju är en metod som ger oss mer information som baseras på den intervjuade 

personens kunskaper och erfarenheter inom det problemområde som vi studerar. En typ av 

kvalitativa intervjuer är de semistrukturerade intervjuer vilket innebär att vi som forskare har 

en färdig lista på frågor som ska besvaras (Denscombe, 2009), men måste också vara flexibla 

och låta pedagogerna utveckla sina åsikter och tala mer noggrant om de frågor som ställs 

(a.a.).  
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Vi har utgått från personliga intervjuer som är den vanligaste typen av semistrukturerade 

intervjuer, det innebär att ett möte arrangeras mellan forskare och pedagoger (Denscombe, 

2009).  Denscombe (a.a.) menar att fördelen med personliga intervjuer är att uppfattningar 

och synpunkter kommer från en källa, vilken är den intervjuade, och forskare bara kan utgå 

ifrån den intervjuades tankar för att utforska i sin studie. Intervjuerna skedde ansikte till 

ansikte mellan oss som forskare och pedagogerna som informanter. För att få fram 

intervjufrågorna utgick vi från det sociokulturella perspektivet, det vill säga samspel och 

kommunikation mellan pedagogerna och barnen. Utifrån detta perspektiv delades samspel och 

kommunikation upp i tre kategorier, kultur och identitet, lek samt pedagogiska miljöer och 

material och därefter formulerades intervjufrågorna. Intervjuer görs för att forskaren ska få en 

förståelse om informanternas åsikter, uppfattningar, känslor och erfarenheter (a.a.). 

Intervjuerna spelades in med mobiltelefon för att det skulle bli lättare för oss att sammanställa 

svaren.  

3.1.2 Observation 

Observationer skedde på förskolorna där de intervjuade pedagogerna arbetar. Detta innebär att 

vi som forskare under en tid befann oss tillsammans med pedagogerna i den barngrupp de 

arbetade. Anledningen till att vi valde att observera den grupp som pedagogerna arbetar i, var 

att vi kommer att få bättre förståelse av pedagogernas svar (Holme & Solvang 1996). Då vi i 

breven (bilaga 1) inte skrivit om observationer så valde vi att få muntligt godkännande från 

pedagogerna samtidigt som vi delade ut breven. Både barnen och pedagogerna var medvetna 

om att vi var där för att observera. Men samtidigt var vi fortfarande observatörer och inte en 

del av gruppen. Detta är det som kännetecknas för en öppen observation, som också ger en 

större frihet för observatören genom att titta fritt på hur det fungerar i gruppen (a.a.). Den 

pedagogiska miljön observerades också under tillfället. Fältanteckningar av vad som sågs 

genomfördes, inget observationsschema fanns, utan anteckningarna fördes fritt utifrån vad 

som såg. Som forskare bör man så fort som möjligt anteckna det som observerats, det beror på 

att människan lätt glömmer bort vissa saker (Denscombe, 2009). 

3.2 Urval 

Vi valde att intervjua förskollärare som arbetar på förskolor där det finns en hög andel 

flerspråkiga barn. Anledningen till att vi valde just utbildade förskollärare var för att vi ansåg 



 18

att de har mer pedagogiskt ansvar, än vad till exempel barnskötare har, för att bemöta barns 

olikheter. Vi bestämde tidigt i arbetsprocessen att intervjuerna skulle göras på utbildade 

förskollärare och att det skulle finnas många barn med flerspråkighet just för att vi ville få 

våra frågeställningar besvarade på ett konkret sätt. Vi valde fyra förskolor som vi ansåg passa 

in i vår studie för våra observationer, alla belägna i region Skåne, i södra Sverige. Förskolorna 

valdes ut på grund av att vi hade en vetskap om att det finns många barn med utländsk 

bakgrund på just dessa förskolor. Detta innebär att vi gjorde ett så kallat subjektivt urval, 

vilket betyder vi som forskare har medvetet valt ut urvalet då vi redan har en föreställning om 

att urvalsgruppen är lämpliga för studien (Denscombe, 2009). 

 

De intervjuade pedagogerna arbetar i olika arbetslag, detta ger oss en variation på deras 

arbetssätt. Här redovisas deras arbetserfarenheter: 

Pedagog 1: har arbetat som förskollärare i 20 år, har arbetat med flerspråkiga barn i 15 år. 

Pedagog 2: har arbetat som förskollärare i 6,5 år, har arbetat med flerspråkiga barn i 5 år. 

Pedagog 3: har arbetat som förskollärare i 14 år, har arbetat med flerspråkiga barn i 4 år. 

Pedagog 4: har arbetat som förskollärare i 4 år, har arbetat med flerspråkiga barn i 3 år. 

Pedagog 5: har arbetat som förskollärare i 21 år, har arbetat med flerspråkiga barn i 2 år. 

Pedagog 6: har arbetat som förskollärare i 33 år, har arbetat med flerspråkiga barn i 22 år. 

Pedagog 7: har arbetat som förskollärare i 24 år, har arbetat med flerspråkiga barn i 3 år.  

 

Dessa beteckningar på pedagogerna som deltog intervjuerna kommer att användas i resultatet 

och analysen för att läsaren ska få en bättre uppfattning av resultatet och analysen.  

3.3 Genomförande 

Vårt insamlande av material började med att vi gjorde personliga besök på de fyra förskolorna 

och vi hade med oss godkännandepapper (bilaga 1). Vi delade ut fem papper till varje 

förskola. Även rektorerna på förskolorna fick ett specifikt papper (bilaga 2) då vi ansåg att det 

är viktigt att rektorn ger oss sitt godkännande. Förskolorna fick sju dagar på sig att svara och 

efter sju dagar gjorde vi ett till besök för att samla in papperna på godkända intervjuer.  

 

Vi bokade tid med sju förskollärare från de fyra förskolorna som godkänt sitt deltagande. Alla 

fyra förskolorna godkände att vi kunde göra observationer på planerade aktiviteter, därför 
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bokades tid för observationer in samtidigt. Vi genomförde intervjuerna och observationerna 

på förskollärarnas arbetsplats under arbetstid. 

 

Intervjuerna gjordes under pedagogernas arbetstid, de fick själva bestämma vilka tider som 

passade dem. När tiderna bokats in intervjuades pedagogerna enskilt i ett rum och samtalet 

spelades in. Rummen bestämdes utav pedagogerna för att intervjuerna skulle ske utan att det 

skulle bli några störningar. Vi hade färdiga intervjufrågor med oss vid intervjutillfällena, men 

vi var ändå flexibla och kom med andra frågor för att intervjuer skulle bli mer utvecklade.  

Intervjuerna varade i cirka 30-45 minuter och vi spelade in intervjuerna med hjälp av 

mobiltelefoner. 

 

Alla observationer gjordes på morgonen, pedagogerna hade redan planerat en aktivitet, vilket 

var precis det vi ville observera. Under aktivitetens gång fördes anteckningar av det vi såg. Vi 

var inte delaktiga i aktiviteten utan vi satt i bakgrunden och förde anteckningar. 

Observationerna varade i cirka 30 minuter. 

3.4 Etiska övervägande 

Innan vi som forskare börjar samla in vårt material är vi skyldiga att informera 

intervjupersonerna om deras etiska rätt. Inom den forskningsetiska principer ingår fyra 

huvudkrav som är viktiga att tänka på som forskare. Det första kravet kallas för 

informationskravet och det innebär att vi som intervjuare måste informera den intervjuade 

personen om studiens syfte, detta gjorde vi under det personliga besöket på förskolorna. Det 

andra kravet kallas för samtyckeskravet och innebär att det är frivilligt för intervjupersonen att 

delta i undersökningen och kan när som helst avbryta sitt medverkande. Vi som forskare har 

ingen rätt att tvinga intervjupersonerna till att delta. Detta blev intervjupersonerna 

informerade om i informationsbladet som lämnades ut i samband med de personliga besöken 

(se bilaga 1). Det tredje kravet kallas för konfidentialitetskravet och innebär att 

intervjupersonernas personliga uppgifter inte får avslöjas och att de ska vara anonyma. Det 

sista kravet kallas för nyttjandekravet och innebär att det material som vi samlat in endast får 

användas i forskningssyfte (Vetenskapsrådet, 2002), detta togs i hänsyn i studien då varken de 

intervjuade personernas namn, ålder, kontaktuppgifter samt arbetsplats nämns i studien då det 

är privat information.  
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4. Resultat och analys 

Här presenteras resultat och analys av det som framkommit under intervjuerna och 

observationerna. Resultatet kategoriseras till fyra kategorier utifrån den empirin som vi samlat 

in; det vill säga pedagogernas svar på intervjufrågorna och anteckningarna från observationer. 

Resultatet analyseras sedan utifrån det sociokulturella perspektivet som är vår teoretiska 

utgångspunkt för studien.  

 

4.1 Pedagogers syn på flerspråkighet 

Under intervjun fick pedagogerna en fråga angående vad flerspråkighet innebär för dem och 

en del av svaren såg ut på följande sätt: 

Att man ha flera språk, annat modersmål än svenska, då är de flerspråkiga. Man kan 

använda sig teckenspråk, det är med en sort av språk, och det använder vi ju TAKK 

(Pedagog 1). 

Flerspråkighet innebär mer än det verbala språket, då man får in kroppsspråk, alla 

uttryckssätt är viktiga. Musik, bild och kroppen är ett språk och alla språk är lika viktiga. 

Men enligt samhället så betraktas flerspråkighet när man kan flera språk verbalt, men det 

finns också teckenspråk (Pedagog 7). 

Att man har mer än ett språk, att svenska inte är det språk som man talar hemma, eller så 

kan det vara att man lär sig andra språk som engelska, fast jag tänker så att man har ett 

annat modersmål (Pedagog 2). 

 

Pedagogerna har olika uppfattningar om vad flerspråkighet innebär. En del menar på att 

flerspråkighet innebär allt från talspråk, skriftspråk till kroppsspråk, TAKK, mimik, musik, 

bildspråk osv. Andra menar på att flerspråkighet innebär att man har ett annat modersmål än 
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svenska. Medan andra ansåg att flerspråkighet innebär både att man har ett annat modersmål 

och teckenspråk. 

Pedagogerna arbetar i olika arbetslag med cirka 12-20 barn i varje avdelning. På varje 

avdelning finns det mellan tre till åtta olika språk representerade. Arabiska är det 

dominerande språket på alla avdelningar. Modersmålsundervisning i arabiska erbjuds på alla 

avdelningar och på en del avdelningar erbjuds också albanska. En pedagog berättade att 

läraren i arabiska brukar ha samlingar med alla barnen, oavsett vilket språk barnen talade. 

Enligt pedagogerna är det svårt att få tillgång till modersmålsundervisning på alla språk, 

eftersom det inte finns så mycket resurser i kommunen. Pedagogerna berättar att 

modersmålslärare i arabiska är med på samlingarna och aktiviteterna och pratar med barnen 

både på deras hemspråk och svenska. Barnen får modersmålsundervisning en gång varje 

vecka eller varannan vecka.  

 

Alla barn som de intervjuade pedagogerna arbetar med får lov att använda sitt modersmål på 

avdelningen. Enligt pedagogerna pratar de barnen som har samma språk med varandra när de 

leker. Barnen tycker att det är roligt när pedagogerna visar intresse för deras språk och de lär 

pedagogerna enkla ord på deras språk. Pedagogerna anser också att ibland är det lättare att 

kommunicera med barnen om de själva kan lite av barnens språk. En pedagog nämner att 

barnen använder även svenska i leken för att bjuda in andra barn när de inte pratar samma 

språk, för att alla ska med då blir svenska ett gemensamt språk.  

 

Vi tar tillvara på barnens identiteter och kulturer genom att vi har ett gott samarbete med 

föräldrarna. Vi frågar efter lekar från deras länder som de kan dela med sig av. Barnen 

uppskattar om man tar tillvara på deras föräldrar, då känner de att deras föräldrar betyder 

någonting (Pedagog 5). 

Man kan prata med alla, bara man vill (Pedagog 6). 

 

Enligt pedagogerna ska alla barnen ses som egna individer och de ska få lov att vara den de 

är. Pedagogerna har olika sätt att arbeta med barnens olika kulturer. En del pedagoger berättar 

att de samarbetar med föräldrarna, skapar familjekvällar och bjuder in barnens familjer. De 

utbyter den svenska kulturen med andra kulturer genom att pedagogerna bjuder på svensk mat 

och föräldrarna bjuder på mat från sina länder. En del pedagoger pratar med barnen om deras 
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länder och googlar fram information om de olika länderna. Eller gör aktiviteter som handlar 

om barnens länder, genom att ha en världskarta och göra en låtsas- resa runt om världen.  

  

Analys 

Ovanstående resultat visar att alla pedagoger tycker att det är positivt med modersmål och att 

barnen har frihet att använda sitt modersmål. Pedagogerna anser att det är mycket roligt för 

barnen att de kan lära fröken sitt språk, vilket även är ett sätt att lyfta fram barns intresse för 

att lära sig språket och därigenom stärka deras självförtroende. Språket är det viktigaste 

kulturella redskapet för människors sociala samvaro (Vygotskij, 1934/2001), och utifrån ett 

sociokulturellt perspektiv handlar det också om hur människan använder de kulturella 

redskapen. När barnen lär pedagogerna sitt hemspråk måste de på något sätt använda kroppen 

eller svenska för att pedagogerna ska förstå. Detta är en process som gäller både för vuxna 

och barn när de lär sig ett nytt språk. Med hjälp av språket som kommunikationsredskap blir 

både barnen och pedagogerna delaktiga i varandras värld genom att samspela med varandra i 

olika aktiviteter (Säljö, 2014). Utifrån det som pedagogerna berättade i intervjuerna användes 

alla möjliga språk för att pedagogerna skulle kunna kommunicera med barnen, men också 

med föräldrarna. Genom språket delar människor erfarenheter med varandra (Säljö, a.a.), 

oavsett vilket språk man än väljer. Vi använder oss av språket för att göra oss hörda i sociala 

sammanhang och därför blir språket ett kollektivt redskap (Säljö, 2014). Resultatet har också 

visat att modersmål är ett viktigt verktyg för barnens identitetsskapande, som en pedagog 

nämnde i intervjun så brukar modersmålsläraren i arabiska ha samling med alla barnen oavsett 

vilket språk de talade. Detta kan främja alla barnens språkutveckling och förstärker barnens 

identitetsskapande. Säljö (2013) påpekar att samspelet mellan människor är den primära 

processen för mediering. Människor är medierande resurser för varandra i samspel, då all 

sorts samtal är uttryck för mediering. Detta kan tolkas som att när barnen använder 

modersmålet medierar de vidare språket till andra.    

4.2 Pedagogisk miljö och material 

När pedagogerna fick frågan om vilka pedagogiska material de använde för att stimulera 

barnens språkutveckling framkom det att de använder olika pedagogiska material. Men det 

material som alla pedagoger nämnde var TAKK, för alla pedagogerna har nämligen gått 
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utbildning för TAKK. Ett annat material som en pedagog berättade att de använde var 

Babblarna: 

Vi jobbar med babblarna, det är ett material, språkutvecklingsmaterial, där babblarna är med 

i aktiviteterna. Där vi sjunger sånger, pratar om olika figurerna, vad de tycker det är roligt. 

Och sen det är de ljuden: baba, bibi och dodo, språkmelodin. Barnen lär sig de här namnen 

och pratar mycket om det (Pedagog 1). 

Detta är en beskrivning av en pedagog på vad Babblarna innebär. Hatten förlaget som skapat 

dessa figurer beskriver figurerna på följande sätt: 

 

Babblarna är väl genomtänkt språkträning. Inte bara för att de faktiskt hjälper till i 

språkutvecklingen, utan för att de gör det utan att man tänker på det. I leken med 

Babblarna, Babblarnas namn och deras speciella sätt att prata, så utvecklas språket 

(Hatten förlag, 2015).  

 

Under våra observationer kunde vi se att alla avdelningar hade bilder på väggarna med olika 

föremål som förstärktes med tecknet för föremålet, TAKK. Vi kunde även se att det fanns 

musikinstrument på vissa avdelningar och vissa pedagoger berättade att det fanns 

musikinstrument men att de sällan användes utan var uppställda högt upp på hyllorna. På alla 

avdelningar fanns det bokstäver och siffror, men de var representerade på olika sätt; en del 

hade bokstäver och ett djur och andra hade bara bokstäver. Rummen på de olika 

avdelningarna var inredda på ett färgglatt sätt och det fanns bilder på både barnen och på 

saker som barnen gjort. På en del avdelningar fanns det också flaggor som representerade 

barnens ursprungsländer. 

Pedagogernas svar på vilka pedagogiska material de använder idag visar på att de använder 

olika material och det material som en pedagog anser vara betydelsefullt har en annan 

pedagog olika uppfattning om:  

 

Vi har böcker, vi har sångpåsar, sagorpåsar, sen gör vi lite material också. (Ipad?) vi är 

väldigt dåliga på det. Egentligen så handlar om att vi inte kan så mycket, vi är inte så 

intresserad av Ipad, sen tycker jag att barnen har fått så mycket av det hemma, så de kan 

få andra saker när de är här, som de inte får där hemma. Vi tycker inte det är det 

viktigaste för barnen (Pedagog 2). 
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Vi tror att de hade använt mycket Ipad, dator och tittar på tv där hemma, så när de är här 

så får de sällan Ipad och sådant, just för att de gör det så mycket hemma. Vi använder 

mycket skapande material, just för att stimulera… vi använder mycket av oss själva, 

kroppen, musiken är väldigt viktigt (Pedagog 3). 

Alla möjliga, det kan vara papper, pennor till allt material som vi har tillgång till. Ibland 

använder vi Ipaden. Ibland har vi googlat saker som de inte visste hur de ser ut (Pedagog 

4). 

 

Alla pedagoger nämnde att de har tillgång till lärplatta och dator på avdelningen, men de 

flesta pedagoger anser att barnen använder mycket lärplatta och dator hemma och i förskolan 

ska därför barnen få leka. Det är dock bara en pedagog som nämner att de använder mycket 

lärplatta med barnen och hon tycker att lärplatta och dator har hjälpt mycket med att 

kommunicera med barnen. En del av de intervjuade pedagogerna med många års 

arbetserfarenheter tycker inte om att använda lärplatta eller andra digitala verktyg, till skillnad 

från pedagogen med kortare arbetserfarenhet som anser att Ipaden är ett jättebra sätt att 

använda i verksamheten.  

 

Pedagogerna påpekade att deras speciella arbetssätt med flerspråkiga barn är att som pedagog 

vara tydlig när man pratar och låta barnen höra korta och långa meningar, inte använda ett 

förenklat språk samt att barnen får uppleva saker. En annan pedagog menade att musiken var 

deras främsta arbetssätt, då pedagogen ansåg att allt blir lättare om man sjunger istället. En 

pedagog nämnde att de ber barnen hämta saker eller pekar på saken om de inte förstår vad 

barnet menar. Ett material som nämndes två gånger under intervjuerna var en 

specialpedagogs- material. Det är ett material som avdelningarna fått hjälp med av en 

specialpedagog och det består av olika sagor som man läser varje månad och övar uttalen med 

hjälp av mungymnastik. Enligt en pedagog används mungymnastik för att det svenska 

språkets ljud ligger lite längre fram i munnen än vad till exempel arabiskan gör. 

 

Analys 

Resultatet visar att alla intervjuade pedagoger har gått på TAKK utbildning. TAKK används 

som ett verktyg för pedagogerna att kommunicera med barnen, och barnen lär sig att använda 

TAKK som ett stöd när de inte kan kommunicera på det svenska språket. Pedagogerna finner 
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olika sätt att kommunicera med barnen kan ses som en process att inte bara förstå och anpassa 

sig till världen utan också utforma den, enligt Strandberg (2006). Det verbala språket är 

grundläggande och andra kommunikationsformer så som teckenspråk är komplettering till det 

verbala språket (Säljö, 2014). Strandberg (a.a.) menar också att teckenanvändningen inte bara 

ses som stöd till lärande, utan teckenanvändningen är lärande och lärande är kommunikation.   

 

Resultatet har också visat att pedagogerna använder alla möjliga material, inklusive kroppen, 

för att stimulera barnens språkutveckling. Materialet som pedagogerna använde kan ses som 

fysiska artefakter, vilka fungerar som stöd för lärandet (Säljö, 2013). De pedagogiska 

materialen som pedagogerna nämnde att gör att barnen utvecklar deras språk. Detta hjälper 

barnen att få uppleva nya erfarenheter samt att få möjlighet att återkoppla till tidigare 

erfarenheter. De pedagogiska materialen kan ses som redskap som barnen sedan använder för 

att förstå sin omvärld (Säljö, 2014). Idag tar vi hjälp av och samarbetar med olika artefakter 

för att utföra handlingar som vi tidigare bara använde vår kropp till, som till exempel att räkna 

och skriva (Säljö, 2013). Enligt resultatet har pedagogerna olika syn på användning av 

lärplattan, vilket kan bero på att lärplatta är ett ganska nytt verktyg som inte passar ihop med 

andra verktyg (Strandberg, 2006), men lärplattan är precis som alla andra material tillgängligt 

för barn och nyttjas vid deras lärande (a.a.).  

 

Resultatet har också visat att det är extra viktigt att pedagogerna är tydliga i samtalen med 

barnen. När pedagogerna har ett sådant förhållningssätt ges barnen möjlighet att benämna 

världen och samtala med sin omvärld (Säljö, 2014). Anledningen till att pedagogerna ska tala 

så tydlig som möjligt med barnen är för att barnen ska få uppleva och erfara ett nyanserat 

språk.  

4.3 Pedagogers arbetssätt i planerade aktiviteter 

Pedagogerna anser att planerade aktiviteter innebär att man vet varför och vad man ska göra 

med barnen. Med barnens intresse som utgångspunkt är det viktigt att sedan fortsätta utveckla 

det genom allt från språkövningar till skapande och målande aktiviteter. 
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Att man inte bara planerar saker och bryr sig inte om att barnen inte tycker det är roligt, 

utan man tittar på vad de vill göra, finns det någonting som man kan utveckla från det 

som de vill göra (pedagog 2). 

 

En annan pedagog anser att alla planerade aktiviteter ska ha ett mål och en mening och hon 

säger: 

De planerade aktiviteterna börjar alltid med att barnen får prova och får möjligheten att 

testa igen. Pedagogernas uppgift är att utvidga och utveckla de planerade aktiviteterna 

(pedagog 7).  

 

De intervjuade pedagogerna var noga med att tala om att när aktiviteter planeras så måste 

aktiviteterna ha en mening och utgå från barnens intresse. I observationerna som gjordes 

kunde vi tydligt se att aktiviteterna var inriktade till att stimulera barnens språkutveckling och 

även om alla observationerna var morgonsamlingar såg de ut på olika sätt. Från 

observationerna såg vi att pedagogerna hade tydliga mål om vad som skulle göras och barnen 

fick också tydlig information om vad som behövde göras. Vi såg också från en observation 

vid en fruktstund att barnen fick varsin banan och att barnen därefter fick fantisera vad 

bananen skulle föreställa, till exempel godis, glass etcetera. Träning av det svenska språket 

vävdes in i alla aktiviteter som vi observerade. Till exempel i en observation hade de 

rörelsesång och då fick barnen härma pedagogerna både i rörelse och språk. De sjöng varje 

sång minst två gånger. I en annan observation använde pedagogen mungymnastik med 

barnen. Pedagogen förklarade för barnen att mungympa är någonting som man gör med 

munnen. Barnen fick härma pedagogens mungymnastik exempelvis ”puss”.  

 

En pedagog nämnde att det tar fem veckor att observera nya barn som börjar på förskolan, och 

sedan planera aktiviteter utifrån det som barnen är intresserade av. En del pedagoger nämner 

att när de planerar aktiviteter utgår de från där barnen är, alltså barnens nivå tas hänsyn till: 

 

Framförallt måste jag se vad som händer i gruppen (pedagog 3). 

Det är ju utifrån deras behov (pedagog 4). 

 

I en observation såg vi att pedagogen hade planerat att berätta om alla hjärtans dag, men 

barnen började istället peka och säga att de ville sjunga ”fem små apor retar krokodilen”. 

Efter att pedagogen utfört den planerade aktiviteten som var tänkt från början pedagogen 
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sjöngs barnens valda sång.  

  

Alla pedagoger som blivit intervjuade tycker att lek är mycket viktigt i de planerade 

aktiviteterna och de försöker alltid att föra in lek i planerade aktiviteter för att barnen ska 

tycka att det är roligt. I de planerade aktiviteterna leker pedagogerna mycket med barnen. Till 

exempel säger pedagogerna: 

 

Mycket lek, att just vi pedagoger är på golvet tillsammans med barnen, leker tillsammans 

med barnen (pedagog 1). 

Vi har hela tiden lek i åtanke. Vi har roligt tillsammans, man måste vara med i hjärtat för 

att det ska bli roligt (pedagog 5). 

Man utgår alltid från att det ska vara en lek (pedagog 6). 

 

Analys 

Resultatet har visat att pedagoger framförallt ska utgå från barnens intresse för att planera 

olika aktiviteter i verksamheten. Observationerna visade också på att pedagogerna talar med 

barnen och inte till barnen. Ibland tycker barnen inte om de planerade aktiviteten och då 

måste pedagogerna ta tillvara barnens intresse och göra det som barnen vill, men ändå komma 

tillbaka till den planerade aktiviteten. När pedagogerna tar tillvara barnens intresse samspelar 

de med barnen, och barnens delaktighet ger möjlighet till att de skapar egna idéer om hur 

deras utveckling ska främjas i olika aktiviteter (Strandberg, 2006).  

  

Resultatet har även visat att leken är en viktig utgångspunkt i de planerade aktiviteterna. 

Leken har en ledande roll i barnets utveckling där barnet samspelar med sig själv (Strandberg, 

2006). 

 

För att det ska vara lekfullt och ett lärande ska ske, är det bra för barnen att använda sin 

fantasi, vilket vi såg i en observation där barnen fick fantisera att en banan blev till godis, 

glass med mera. Barnet blir delaktig i hur människor uppfattar deras omvärld när de får 

kommunicera om vad som händer i lek och interaktion (Säljö, 2014). När pedagogen ger 

utrymme för barnen att använda sin fantasi kommer barnen att använda nya ord och begrepp 

och på så sätt utvecklas deras språk. Fantasi är viktigt i alla kulturer och alla mänskliga 

aktiviteter (Strandberg, 2006). I de planerade aktiviteterna som observerades var barnen 

delaktiga på olika sätt och det är också viktigt att pedagogen låter barnen komma till tals och 
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använda de ord de kan för att språket ska utvecklas. Pedagogerna sa i intervjuerna att det finns 

vissa barn som samlar på sig ord och ibland är tystlåtna, men helt plötsligt kan börja tala och 

säga de ord de hört innan. Detta handlar om barnens tidigare upplevelser och erfarenheter, 

barnen samlar erfarenheter genom att uppleva saker och därför måste pedagogerna ge barnet 

möjlighet till att delta och uppleva nya saker. Barnet tänker genom de inlärda redskapen i 

form av språkliga uttryck som de har mött och tagit till sig tidigare i deras samspel med andra 

(Säljö, 2014).  

4.4 Utveckling av arbetet med flerspråkiga barn 

Här nedan presenteras pedagogernas svar utifrån vad de tycker är positivt respektive negativt i 

deras arbete med flerspråkiga barn och hur detta kan utvecklas. 

 

De flesta pedagoger tycker att det positiva i deras arbete är barnen. Att se barnens utveckling 

under tiden är det bästa i deras arbete och att se att barnen kan använda det de lärt sig i olika 

situationer.  

 

Det positiva är att man lär sig tillsammans hela tiden. Jag lär mig nya ord och saker och 

barnen tar till sig vissa grejer inte alltid det man trott att de skulle ta till sig (pedagog 5). 

 

En del pedagoger tycker att det är mycket bra att de också får lära sig andra språk och 

kulturer. Det som pedagogerna tyckte var negativt var kommunikationen med föräldrarna, 

detta på grund av att en hel del föräldrar inte behärskar det svenska språket så bra och då kan 

det bli missförstånd. Men pedagogerna har olika sätt att lösa problemet, de tar till exempel 

hjälp av tolk, förklarar med många bilder, tar tid att skapa band för att lära känna föräldrar, 

med mera. Alla pedagogerna tycker att det är svårt från början, men det blir bra till sist. Som 

en pedagog sa: 

 

Om jag tycker det är jobbigt, så får jag ändra min inställning, att se det positiva, försöka 

komma ut ur detta, så blir det bra (pedagog 3). 

 

Pedagogerna nämnde att när de flesta barnen börjar på förskolan kan de inte svenska, men till 

sist kan barnen kommunicera med pedagogerna och andra barn på svenska. Pedagogerna 

påpekade att föräldrarna är intresserad av att veta hur deras barns dag har varit i förskolan, då 
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krävs det att pedagogerna förmedlar all information på många olika sätt, som vissa pedagoger 

berättade i intervjuerna så använder de exempelvis bilder, kroppen eller tar hjälp av tolk. 

Språk är inte den enda problematiken här, det blir eventuellt en krock mellan olika kulturer, 

som en pedagog sa: 

 

Det krockar för att det inte är samma förskoleverksamhet i deras länder (pedagog 6). 

 

En del pedagoger tar det också som en utmaning för deras arbete, att skapa bättre 

förhållande med föräldrarna, lära känna dem och deras kulturer, samarbeta med dem 

och vara hjälpsam mot dem.   

 

De flesta pedagoger tycker att det är bra arbetssätt som det är nu, men det finns alltid 

utrymme att kunna utvecklas. Exempelvis alla barn har rätt att få modersmålsundervisning, 

och att ha ett arbetssätt som innehåller mer sång och musik, samt att det vore en fördel om det 

fanns böcker tillgängliga på alla språk så att alla barnen kan utveckla det egna modersmålet. 

Att samarbeta med föräldrarna för att komma på nya sätt och verktyg som gynnar barnens 

språkutveckling, som en pedagog nämnde: 

 

Använd föräldrarna mer, då alla kulturer är unika (pedagog 7). 

 

Flera av pedagogerna tog upp bristen på hemspråkslärare och att det behövs för varje språk, 

men att det ibland fattades tillräckligt med resurser: 

 

Det fattas ju modersmålstränare för en hel del språk. De (barn som inte får 

modersmålsundervisning) behöver ju lika mycket som de andra som får…(pedagog 2). 

Det skulle underlätta med flerspråkiga pedagoger (pedagog 6). 

Jag skulle vilja att det finns flera modersmålslärare och att jobba fram böcker på många 

språk (pedagog 7). 

 

Det kommer nya verktyg som hjälpmedel hela tiden, som pedagogerna ska vara öppna för nya 

sätt att arbeta med barnen. Exempelvis så nämnde en pedagog i intervjun att de var på väg att 

använda ett nytt verktyg, i form av en penna, genom att spela in föräldrarnas röster och 

barnens får höra hur en viss sak uttalas på hemspråket. Men att det skulle ta långt tid innan allt 

fungerar, sa pedagogen, detta efter att de varit på en mässa om pedagogiska material.  
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Analys 

Resultat har visat att många pedagoger anser att det är svårt att kommunicera med föräldrarna 

och det blir oftast missförstånd, men de använder olika sätt för att göra sig förstådd av 

föräldrarna. Att samarbeta och förhålla sig till föräldrarna ingår också i pedagogernas arbete, 

och både föräldrarna och pedagogerna utvecklas i deras sociala praktiker (Säljö, 2014), 

exempelvis utvecklar föräldrarna det svenska språket genom att prata med pedagogerna. På 

samma sätt har pedagogerna möjlighet att lära sig nytt språk då resultatet visat på att 

pedagogerna har vilja att lära sig barnens språk och kulturer. 

 

Från pedagogernas svar kan vi utläsa att det går att utveckla arbetet med flerspråkiga barn 

genom att föra in mer modersmålslärare, använda nya pedagogiska material, skapa goda 

relationer med föräldrarna och samarbeta med föräldrarna. Det är därför vårt pedagogiska 

arbete ska alltid utvärderas och förnyas. Resultat har också visat att det är brist på 

modersmålslärare och alla barn har rätt att få modersmålsundervisning. Men när det inte finns 

så mycket resurs på alla språk så måste pedagogerna försöka lösa detta på andra sätt. Ett bra 

exempel på att utvecklingen av pedagogiska material är pennan med föräldrarnas inspelade 

röster.  

 

Att pedagogerna är ganska nöjda med nuvarande arbetssätt och de tycker att det har fungerat 

bra i deras avdelningar påvisar att förskolans pedagogik har samma grund för alla barn, att 

förskolans verksamhet arbetar enligt samma riktlinje vilket är läroplanen (Skolverket 2010). 

Som en pedagog nämnde så kan arbetet med flerspråkiga barn alltid utvecklas, men hur det 

kan utvecklas är en fråga. Pedagogerna är överens om att barnen behärskar mer och mer 

svenska under tiden de är på förskolan och detta uppvisar också att förskolans pedagogik är 

mycket relevant för de flerspråkiga barnen.  
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5. Diskussion 

I detta avsnitt diskuteras resultat och analys, samt studiens metod med koppling till relevant 

forskning och teori.  

5.1 Resultatdiskussion  

Studiens syfte var att få inblick i pedagogers arbetssätt för att arbeta med flerspråkiga barns 

språkutveckling. För att få en djupare förståelse om pedagogers arbetssätt diskuteras studiens 

resultat genom att besvara frågeställningarna: 

 Hur talar pedagoger om sitt arbete med flerspråkiga barn? 

 Vilka verktyg använder pedagoger i planerade aktiviteter för att stimulera 

flerspråkiga barns språkutveckling? 

5.1.1 Pedagogernas syn på sitt arbete med flerspråkiga barn 

Studien har visat att pedagogerna har olika uppfattningar om begreppet flerspråkighet, detta 

kan bero på att de utgått ifrån deras arbete med flerspråkiga barn, eller att de hade en helhets 

uppfattning om flerspråkighet, det vill säga att de utgick från en samhällssyn av vad begreppet 

innebär. Vi har också fått en ny uppfattning om att flerspråkighet kan vara alla olika språk, 

inte bara det verbala språket, utan också icke verbala språk som TAKK, musik, bild, 

kroppsspråk och så vidare. Alla dessa språk ingår i flerspråkighet och det är ingen skillnad 

med svenska barn eller flerspråkiga barn när pedagogerna använder dessa språk för att 

stimulera barns språkutveckling. Barn använder sina språk, exempelvis kroppsspråk och 

rösten som redskap för att samspela och kommunicera med sin omvärld (Lindö, 2009). Enligt 

resultatet uppfattar pedagogerna flerspråkighet som en variation av olika språk, detta innebär 

att de är medvetna om hur flerspråkighet som verktyg ska användas för att skapa en kontext 

för barnens utveckling och lärande.  

 

Det är också intressant att höra hur alla de intervjuade pedagogerna var öppna för att lära sig 

nya ord och begrepp på barnens språk och att det inte bara skulle använda svenska i 

verksamheten. Barn har lättare att lära sig nya språk (Lindö, 2009), och det ska man som 

pedagog ta vara på. Samtidigt som barnen lär sig ett nytt språk så kommer pedagogerna också 
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lära sig nya ord och begrepp på barnens språk. Med detta sker ett lärande i samspel barn och 

pedagoger emellan (Säljö, 2013). De intervjuade pedagogerna var positiva till sitt arbete med 

flerspråkiga barn och såg att de kan lära av barnen samtidigt som de lär barnen. Att vara 

nyfiken på andra kulturer och språk är en utgångspunkt när man vill lära sig om nya saker, 

detta gäller både för pedagogerna och barnen. För barnen är det ett lyft av deras hemspråk och 

kultur där de kan få sina identiteter förstärkta, för pedagogerna är det ett bra sätt att väcka 

barnens uppmärksamhet och ha närmare kontakt med dem som bygger på barnens eget 

intresse. Som pedagog kan man utgå ifrån barns erfarenhet samt det som barn är medveten om 

för att fånga deras uppmärksamhet (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson 2003). 

Människan har en förmåga att lära sig flera olika språk samtidigt (Salameh 2006; Lindö, 

2009), därför ska flerspråkiga barn få möjlighet utveckla både svenska och sitt modersmål. 

Som en pedagog nämnde i en intervju så brukar hemspråksläraren i arabiska ha samling med 

alla barnen oavsett vilket språk de talade, detta är ett jättebra sätt för de arabiska barnen kan 

lära sig det svenska språket så kan de andra barnen samtidigt lära sig arabiska då barnen i 

förskolan är mottagliga till att lära sig nya språk och det blir också en gemenskap i 

verksamheten.   

 

Vilken syn pedagogerna har på sitt arbete med flerspråkiga barn är viktigt. Pedagogerna som 

intervjuades hade en positiv syn på deras arbete, då de såg deras arbete som meningsfullt och 

roligt och detta visar på att pedagogerna ser flerspråkiga barn som en möjlighet och inte ett 

hinder. Deras arbete är utmanande i den utsträckningen att de måste tänka en gång extra för 

att försäkra sig om att deras arbete ska vara meningsfullt och utvecklande för de flerspråkiga 

barnen. Sedan kommer kommunikationen som är den svåraste delen, men som de lyckats hitta 

lösningar till. Det svenska språkets inlärningsprocess för de flerspråkiga barnen är den samma 

för andra barn, men det kanske tar lite längre tid för de flerspråkiga barnen att använda sig av 

det svenska språket. Om barnen börjar lära sig andra språk tidigt kan de behärska språket lika 

bra som en infödd (Lindö, 2009).  

 

5.1.2 Verktyg som används av pedagogerna för att stimulera barnens 

språkutveckling 

Vi har under intervjuerna fått en uppfattning om att ta hjälp av olika pedagogiska material är 

en förutsättning för barnens språkutveckling. Vi kunde inte se någon skillnad på de 

pedagogiska materialen som används med flerspråkiga barn och på förskolor där barnen talar 
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svenska, detta är vad vi sett utifrån våra egna erfarenheter på olika förskolor. Det som skiljer 

sig är att pedagogerna är extra tydliga och upprepar och förklarar orden för att barnen ska 

förstå vad de betyder och att det kan ta längre tid för de flerspråkiga barnen att säga och 

använda orden. Men däremot i en observation kunde vi se att barnen var mer intresserade i ett 

annat material än pedagogen hade planerat. Som Kennedy (1999) hävdar att barnen är mer 

intresserade av det material som egentligen inte används av barnen, eller används på ett annat 

sätt än pedagoger hade tänkt sig. När pedagoger märker detta, kanske det också blir en 

inspiration för hur man använder materialet sedan? Pedagogerna planerar aktiviteterna utifrån 

barnens intresse och leken kan vara en utgångspunkt då barn är intresserade av lek. När 

barnen tycker att aktiviteten är rolig sker också ett lärande, vilket är språket, då lek och 

lärande hänger ihop (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 2003).  

 

En intressant sak som uppkom under intervjuerna var pedagogernas olika syn på lärplatta-

användningen. Den enda av pedagogerna som var positiv till användandet av lärplattan, var en 

nyexaminerad pedagog. Anledningen kan bero på att pedagogerna med längre erfarenhet inte 

känner sig trygga i att använda lärplattan, då det är ett ganska nytt material och pedagogerna 

känner att de inte har tillräckligt med kunskap om hur lärplattan ska användas i verksamheten 

för att stimulera barns språkutveckling och håller sig därför till det traditionella arbetssättet. 

Detta är något som vi också diskuterat under utbildningens gång och vi kan tycka att det finns 

både positiva och negativa sidor med att använda lärplattan på förskolan. Fördelen är att 

barnen får kunskap om hur tekniken fungerar och kan på så sätt vara delaktiga i samhällets 

utveckling av digitala verktyg. Barnen är duktiga på att använda digitala verktyg och det ger 

barnen nya möjligheter att utforska världen på ungefär samma sätt att leka med leksaker 

(Strandberg, 2006). Lärplattan måste användas på ett medvetet sätt för att barnen ska lära sig 

något och inte användas som en tillgång för att barnen ska vara tysta medan pedagogen gör 

något annat. 

 

Efter att vi har gjort vår studier, så kunde vi se att pedagogerna använder samma material som 

på svenska förskolor, detta utifrån våra egna erfarenheter på olika förskolor och från 

intervjusvaren. Vi antog att med flerspråkiga barn måste man använda speciella material, men 

det visade sig att barnen lär sig det svenska språket ändå när pedagogerna använder samma 

material, men de är extra tydliga med vad de säger och vad de gör för att barnen ska förstå 

lättare. Även flerspråkiga barn som går på svenska förskolor får modersmålsundervisning, 

vilket tyder på att modersmålsundervisning är ett betydelsefullt redskap för 
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språkutvecklingen. Att ha ett annat modersmål är inget hinder för att man ska kunna lära sig 

det svenska språket, tvärtom är det en möjlighet som man kommer ha nytta av hela livet.  

 

Förskollärares arbete med flerspråkiga barn kan alltid utvecklas, frågan är bara hur? Men som 

en pedagog nämnde i intervjun så har man hittat nya sätt för att kommunicera med de 

flerspråkiga barnen. Exempelvis föräldrarna kan användas som resurs för barnens 

språklärande, på så sätt skapar förskolan, barnen och föräldrarna en gemensam social kontext. 

Erfarenheter kan framkomma vare sig man väljer att berätta det verbalt eller med hjälp av en 

bild, då språket ses vara ett kommunikationsmedel för att informationen ska överföras i 

gemensam social kontext (Lindahl, 1998). Å andra sidan är det omöjligt att tala om en syn på 

barn i behov av särskilt stöd som är gemensam för alla invandrade föräldrar. De kommer från 

skilda länder och har olika bakgrund och erfarenheter. Även de som kommer från samma land 

kan ha olika syn beroende på uppväxtmiljö, utbildning och andra omständigheter som till 

exempel om de från en storstad eller landsbygd (Bozarslan, 2001). 

 

5.2 Metoddiskussion 

Vi anser att vårt val av det sociokulturella perspektivet har gynnat vårt arbete då vi analyserat 

våra intervjusvar och våra observationer utifrån detta perspektiv. Med detta menar vi att vad 

teorin säger om samspel och kommunikation för språkutveckling är ett viktigt stöd för oss att 

analysera resultatet. Att utgå från semistrukturerade intervjuer anser vi också vara ett bra val 

då man både har förberett frågor innan intervjuerna men samtidigt kunde vara flexibel och 

komma med andra frågor under intervjuns gång (Denscombe, 2009). Pedagogerna fick också 

fritt svara på frågorna utifrån deras egna erfarenheter. Vi använde oss av ljudinspelning, vilket 

vi tyckte var bra dels för att det blev lättare att koncentrera sig under intervjusamtalet, då vi 

även kunde låta bli att anteckna samtidigt och dels för att sammanställningen av intervjuerna 

underlättades. Vi funderade också på om vi hade fått annorlunda svar om alla pedagoger fått 

möjlighet att titta på frågorna innan intervjuerna, vi tror att svaren skulle blivit mer 

genomtänkta men vi ville istället ha pedagogernas spontana svar på frågorna. 

 

Vi har även funderat på om resultatet skulle se annorlunda ut ifall vi valde att utgå från en 

kvantitativ metod istället, det vill säga enkäter med slutna frågor och begränsade 
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svarsmöjligheter. Men vi anser att det inte hade gynnat vår studie på grund av att vi ville ta 

reda på pedagogernas egna erfarenheter och i enkäterna hade vi formulerat frågorna utifrån 

våra egna erfarenheter. Dock tror vi att studiens resultat skulle se annorlunda ut ifall vi hade 

haft fler observationer hos alla de intervjuade pedagogerna under en längre tid, men med 

tanke på tidsbegränsningen fick vi nöja oss med 30 minuters observationer hos fyra av de 

intervjuade pedagogerna. Intervjusvaren hade också kunnat kopplas ihop med observationerna 

på ett annat sätt, då man under en längre tid har möjlighet att se om intervjusvaren stämmer 

med observationerna. Det hade också varit bra om vi hade haft ett observationsschema för att 

det skulle bli lättare att skriva ner det vi såg och sammanställa observationerna och kanske 

hitta likheter och olikheter på ett smidigare sätt. 

 

Då vi valde att endast ha med förskolor där majoriteten har flerspråkiga barn, funderade vi på 

ifall resultatet sett annorlunda ut om vi istället hade haft olika förskolor, både där flerspråkiga 

barn är en majoritet och minoritet. Vi tror att vi hade fått en helhetsbild om pedagogers 

arbetssätt med flerspråkiga barn.  

 

Vi anser att vår studie är trovärdig med tanke på att vi ville få fram pedagogernas egna 

erfarenheter i arbetet med flerspråkiga barn. Vi ville också se med egna ögon hur det gick när 

pedagogerna pratar med dessa barn och vilka metoder de använder. Eftersom att vi har spelat 

in intervjuerna kunde vi gå tillbaka och lyssna flera gånger, vilket ökar trovärdigheten av 

förskollärarnas erfarenheter, då det är deras egna ord. Vi kunde efter bearbetningen av 

materialet komma fram till likheter och olikheter, i användandet av material samt 

observationer, på de olika förskolorna vilket vi sedan redovisat i denna studie.  
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6. Sammanfattning 

Denna kvalitativa studie handlar om pedagogers arbetssätt för att stimulera flerspråkiga barns 

språkutveckling. Tidigare forskning har visat att språket är människans viktigaste kulturella 

redskap, språk kan innebära mer än bara det verbala språket.  Forskningen om flerspråkighet 

har visat att pedagoger har en central roll i barns utveckling och lärande. Det har också visat 

att det är viktigt att pedagogerna utmanar barnen för att barnen ska utveckla sitt språk. Barns 

identitet hänger samman med deras språkutveckling, det är därför av stor vikt att barnen också 

ska få möjlighet att utveckla sitt modersmål. Den pedagogiska miljön och materialet är också 

av stor vikt för språkutvecklingen, miljön ska därför uppmana till lek då lärandet sker i leken. 

Samspel och kommunikation mellan pedagoger och barn är den röda tråden som finns i 

lärande processen för flerspråkiga barns språkutveckling.  

 

För att besvara studiens frågeställningar gjordes kvalitativa intervjuer samt observationer för 

att kunna få en helhet på resultatet. Resultatet av denna studie visar att flerspråkighet inte 

endast innebär att man behärskar mer än ett språk, utan det som framkom från pedagogerna 

var att flerspråkighet innebär alla språk både verbalt och icke-verbalt. Resultatet visade också 

att pedagogerna använder sig av alla möjliga pedagogiska material för att stimulera barnens 

språkutveckling. Det visade också att det inte behövs särskilda pedagogiska material för att de 

flerspråkiga barnen ska lära sig det svenska språket, utan det räcker med att pedagogerna talar 

tydligt med barnen. De flerspråkiga barnen har samma utgångspunkter som alla andra barn att 

lära sig ett nytt språk. Däremot uttryckte pedagogerna en stark vilja till att det bör finnas 

modersmålsundervisning för alla barn. Utveckling av arbetet med de flerspråkiga barnen går 

framåt och man har kommit på nya material för att underlätta kommunikationen med barnen.  

De intervjuade pedagogerna var positiva i deras arbete med flerspråkiga barn, vilket är en 

förutsättning för utvecklingen av arbetet med flerspråkiga barn samt att man har en positiv 

inställning till att man kan prata med alla bara man vill, som en pedagog påpekade. Flera 

möjligheter skapas med detta tankesätt. 

 

Denna studie har gett oss mer kunskap om hur vi som blivande förskollärare kan jobba med 

flerspråkiga barn, då vi innan studien var lite osäkra på hur vi skulle gå tillväga. Vi hoppas att 

denna studie kommer ge en klarare bild om pedagogers arbetssätt med flerspråkiga barns 

språkutveckling. 
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Bilaga 1 

Bästa pedagoger: 

Vi är två studenter som läser sista terminen på förskollärarutbildningen. Vi skriver just nu vårt 

examensarbete, det innebär att vi ska göra en undersökning som ska handla om flerspråkighet 

i förskolan. Syftet med vårt arbete är att ge en bild av hur pedagogerna arbetar med 

flerspråkiga barn för att bidra till deras språkutveckling. 

Vi skulle bli väldigt glada om några pedagoger ställer upp för intervjuer, både nyexaminerade 

pedagoger och pedagoger med flera års erfarenhet. Detta för att skapa oss en helhets bild 

inom studieområdet.  

Intervjuerna kommer ske enskilt och vi kommer att ha ljudinspelning, för en bättre 

sammanställning av arbetet. 

Vi garanterar intervjupersonerna full anonymitet enligt forskningsetiska principer inom 

humanistisk- samhällsvetenskaplig forskning. 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 

Intervjupersonerna kan närsomhelst avbryta sin medverkan i intervjun. 

 

Vi intygar att ert deltagande hanteras enligt ovan 

 

_______________  _______________ 

Jenny Jia   Hoda Habib 

 

Jag godkänner mitt deltagande i denna intervju: 

 

_______________ 

Underskrift 

Välkommen att kontakta jenny.jia0001@stud.hkr.se om du har frågor eller vill ha mer 

information om vår undersökning! 

 

 

 

 

 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
mailto:jenny.jia0001@stud.hkr.se
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Bilaga 2 

Bästa rektor: 

Vi är två studenter som läser sista terminen på förskollärarutbildningen. Vi skriver just nu vårt 

examensarbete, det innebär att vi ska göra en undersökning som ska handla om flerspråkighet 

i förskolan. Syftet med vårt arbete är att ge en bild av hur pedagogerna arbetar med 

flerspråkiga barn för att bidra till deras språkutveckling. 

Vi kommer att observera och intervjua pedagogerna i verksamheten och skulle vilja ha ert 

godkännande för detta arbete. Det är inte enskilda barn som kommer att observerats utan 

pedagogerna tillsammans med barnen.  

Vi garanterar att vår undersökning sker enligt forskningsetiska principer inom humanistisk- 

samhällsvetenskaplig forskning. 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 

 

Vi intygar att ert deltagande hanteras enligt ovan 

 

_______________  _______________ 

Jenny Jia   Hoda Habib 

 

Jag godkänner skolans deltagande i denna undersökning: 

 

_______________ 

Underskrift 

Förskolans Rektor 

 

Välkommen att kontakta jenny.jia0001@stud.hkr.se om du har frågor eller vill ha mer 

information om vår undersökning! 

 

 

 

 

 

 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
mailto:jenny.jia0001@stud.hkr.se
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Bilaga 3 

Intervjufrågor: 

1. Hur länge har du jobbat som förskollärare? Hur länge har du jobbat med flerspråkiga 

barn? 

2. Vad innebär flerspråkighet för dig? 

3. Hur många språk finns på avdelningen? 

 

4. Finns det modersmålsundervisning på denna förskola? Vilka språk finns det 

undervisning i? 

5. Får barnen möjlighet att använda sitt modersmål i verksamheten? På vilket sätt? 

6. Hur tar du tillvara på barnens olika identiteter och kulturer? 

 

7. Vad innebär planerade aktiviteter för dig? 

8. Vilka pedagogiska material använder ni i planerade aktiviteter? 

9. Har ni något speciellt sätt för att arbeta med flerspråkiga barn? 

10. Hur planerar du aktiviteter som är målinriktade till att stimulera flerspråkiga barns 

språkutveckling? Har ni lek i åtanke? 

 

11. Har du upplevt något positivt respektive negativt i ditt arbete med flerspråkiga barn? 

Vad i så fall? Vad har du gjort för att utveckla det positiva? Vad har du gjort för att 

lösa det negativa? 

12. Hur skulle du vilja utveckla arbetet med flerspråkiga barn? Är du nöjd med nuvarande 

pedagogik eller saknas det någonting? 
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