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Sammanfattning 

Mitt syfte med den här studien var att undersöka hur fem pedagoger uppger att de jobbar 

språkutvecklande på förskolan, både med svenska språket samt barnens modersmål. För att göra det 

använde jag mig av metoden intervjuer. Fyra intervjuer skedde i personliga möten på förskolorna där 

de jobbade och en intervju skedde via mailen. Det som framkom under intervjuerna var att 

pedagogerna anser att barnens språkutveckling sker i vardagliga aktiviteter så som läsa böcker, sjunga 

sånger, spela spel o.s.v. Det som också framkom under intervjuerna var att pedagogerna inte riktigt 

viste hur de skulle stödja barnens modersmålsutveckling. Eftersom pedagogerna oftast inte själva kan 

barnens modersmål när det är annat än svenska, så blir det svårt för dem att stödja det språkets 

utveckling. Det pedagogerna kan göra då är att visa intresse för barnens modersmål och 

uppmärksamma det på olika sätt som till exempel låta barnet presentera lunchen på sitt modersmål. 
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Inledning 

Jag undrar hur det går till när man har flera modersmål än svenska i barngruppen. Hur 

uppmärksammar man de olika språken? Hur arbetar pedagoger på förskolor språkutvecklande för 

barnen? 

Idag är det så att fler och fler barn kommer till Sverige från andra länder och allt fler barn i förskolan 

har ett annat modersmål än svenska. Därför tycker jag att det är relevant att undersöka hur det går till 

när barn med annat modersmål kommer in i barngruppen och hur pedagogerna arbetar 

språkutvecklande. För pedagogerna ska inte bara utveckla barnens svenska utan också deras förmåga 

att kommunicera på deras modersmål.  

Det är viktigt att barnen får ha kvar och utveckla sin kulturella identitet eftersom det är en del av dom 

och det är även språket. Som Liv Gjems (2011, s. 21) skriver så är språket det mest betydelsefulla 

redskapen för lärande. Så att bara strunta i att barnet har ett annat förstaspråk kanske ställer till det för 

barnet, att de känner att deras modersmål blir undantryckt och ignorerat och får de att känna sig 

ovälkomna. Språket är också en stor del av ens identitet. Barnet kanske känner då att de måste ändra 

helt på sig och bara bli som de andra som talar majoritetsspråket. När det i själva verket är en tillgång 

att kunna flera språk och det är något att vara stolt över.  

I en insändare skriver David Ludvigsson att forskare borde få skriva på sitt språk eftersom det är på 

sitt modersmål man tänker och skriver bäst. Språket blir mer varierat och nyanserat (Ludvigsson 

2012). Just därför är det viktigt att man får utveckla sitt modersmål i förskolan. Vad jag har sett ute på 

praktiken så arbetade pedagogerna inte så mycket alls med andra språk fastän det var många barn med 

annat modersmål där. De hade målat några länders flaggor men inte så mycket mer än det.  

Idag kan man resa över hela världen som aldrig förr. Det går lättare än någonsin att ta sig dit man vill. 

Det gör också att fler och fler barn föds och har fler än ett modersmål eller att barn inte har 

majoritetsspråket som modersmål.  

Jag tror det behövs mer kunskap om den här frågan för att det kommer fler och fler barn till förskolan 

som har annat modersmål än svenska och vissa barn kan inte alls svenska. För att barnen inte ska 

känna sig utanför och ovälkomna är det bra att man uppmärksammar deras modersmål så att de känner 

att de inte bara dom som ska lära sig svenska utan vi ser dom och dom kan lära oss någonting också. 

De känner sig då kanske mer välkomna och trygga och inte hamnar utanför det svenska samhället när 

de växer upp. Språk är också något som händer och sker hela tiden i samspel med andra, för att kunna 

förstå och kommunicera med andra. Det skulle vara väldigt intressant att få veta mer om hur 

pedagoger jobbar språkutvecklande med barnen som har annat modersmål än svenska eftersom jag 

själv inte sett någon aktivt göra det. 

Språket är dessutom det viktigaste verktyget vi har. Det är med hjälp av språket som vi tar till oss 

kunskap, uttrycker våra tankar, idéer, känslor, kommunicerar och interagerar med andra.  

I läroplanen för förskolan (Lpfö 98/10, s. 11) står det att barn ” som har ett annat modersmål än 

svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på 

sitt modersmål.” Det står även att förskolan ska arbeta för att varje barn ska få ”utveckla sin identitet 

och känna trygghet i den”. Förskolan ska dessutom stötta barnen så att de känner att de utvecklar 
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känsla och aktning för andra kulturer men också att de känner sig delaktiga i sin egen kultur (Lpfö 

98/10, s. 11).  

Språket är en viktig del i ens identitet och förskolan ska ge alla barn möjlighet att utveckla sin 

identitet. Barnen ska ges möjlighet att stärka och utveckla både sin svenska och sitt modersmål, men 

hur går detta till? Idag kan man på ett helt annat sätt ta sig över världen jämför med tidigare. Detta 

medför också i sin tur att det finns fler kulturer som möts på förskolan idag än förut. Därför är det 

också betydelsefullt att alla barn på förskolan får tillfälle att utveckla respekt för varje individ, 

oberoende av varifrån den andre kommer eller har sitt ursprung. Förskolan ska även visa på de fördelar 

som kan komma i och med ett allt mer internationaliserat samhälle (Lpfö98/10, s. 4).  

 

Tidigare forskning 

Att kunna flera språk är någonting bra, det är en tillgång. Det är en tillgång för den enskillda individen 

och för samhället. För att ett barn ska kunna ta till sig ett andra språk behöver barnet först och främst 

ha ett modersmål som är välutvecklat. Det är grunden för att kunna utveckla ett andraspråk. Det 

behövs även ett bra mottagande från förskolan och skolan om båda eller flera språk ska utvecklas 

riktigt bra. För att barnen ska vilja förbättra och utveckla sina språkkunskaper behöver både förskolan 

och skolan ge barnen de förutsättningar och den motivation som barnen behöver (Skolverket 2003, s. 

3). 

Att kunna språk är en tillgång som är värdefull och vi skulle kunna ta till oss och utnyttja ytterligare 

ett språk utan att det första språket blir lidande. Språket är en del av oss och det är med hjälp av 

språket som vi kan formulera tankar, drömma och kommunicera med andra. Med hjälp av språket 

förmedlar och kommunicerar vi våra åsikter, vår kultur och vår tillhörighet. Det är även viktigt att ha 

ett modersmål som man klarar av att bemästra fullt ut för att kunna använda språket för att lära sig 

saker och ting, för att utvecklas och verka i samhället. Det är idag inte helt ovanligt att barn växer upp 

i familjer där fler än ett språk används i deras hem vardagligen. Hur förskolan sedan bemöter detta har 

stor innebörd för hur barnens utveckling fortsätter. Förskolans bemötande har stor betydelse för om 

barnen utvecklar flera språk som de behärskar om de har ett annat modersmål än svenska. Men för att 

barnen då ska kunna utveckla sina olika språk behöver förskolan också ge barnen rätt förutsättningar 

och motivationen att vilja förbättra språken (Skolverket 2003, s. 3). 

Dock är det inte alltid så att de flerspråkiga barnen klarar sig bra i skolan och ett skäl till det kan vara 

att många började tvivla på att modersmålsunderisningen var så bra att ha i skolan. Men det kan också 

ha att göra med att man drog ner på personalen generellt i skolor och på så sätt blev det svårare att 

tillgodose alla elevers behov (Skolverket 2003, s. 3).  

Ladberg (2003, s 157-159) skriver att det bästa sättet för pedagoger att ge barn tillgång till ett rikt 

språkligt materials är att bl.a. läsa böcker. Det ger barnen möjlighet att komma i kontakt med nya ord 

och språkformuleringar de annars kanske inte hade fått höra. Men man ska tänka på att barnen behöver 

förstå tillräckligt av det man läser så att det inte blir för ointressant och gör så att barnen ledsnar.  
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Språkutveckling 

I Sverige finns det många olika kulturer och språk vilket skapar olika utgångspunkter för barn och 

ungdomar att utveckla språk. Vissa barn växer upp med ett språk medans andra växer upp med flera 

språk i vardagen. Det finns barn som växer upp och träffar många olika personer från olika kulturer 

och som pratar annat språk än de själva, medans andra barn enbart träffar personer som pratar samma 

språk som dom. För en del barn är det i förskolan som de först kommer i kontakt med landets 

majoritetsspråk. För andra är det först i skolan som de hör ett annat språk än majoritetsspråket. En 

viktig del i samhällets utveckling är hur förskolan bemöter och gynnar barnens språk-, tanke- och 

kunskapsutveckling. För att göra det behöver barnen utveckla språkliga verktyg som de kan använda 

för att tänka, agera och kommunicera med andra (Bjar & Liberg 2003, s. 17).  

Utifrån ett sociologiskt perspektiv på lärande betonar man samspelet mellan människor. I samspelet 

med andra skapas och behandlas det som uppstår till en början på ett ytligt socialt plan för att sedan 

bearbetas och tas om hand på ett inre och djupare plan. Man ansåg också ur det här perspektivet att en 

viktig del av barnets lärande var interaktionen mellan den vuxna och barnet och väglednigen som 

skedde mellan dem. På senare tid har man utvecklat perspektivet och har inte fokus enbart på 

interaktionen utan också på den kultur man befinner sig i. På så sätt utvecklades det sociokulturella 

perspektivet. Man kan även använda sig av diversse sociokulturella verktyg för att skapa sig förståelse 

för och kunna handla i omvärlden. Vårt lärande präglas till viss del av exempelvis vårt tidigare 

handlingsmönster, normer som finns för vårt samtalande och artefakter. Inom den här teorin ses man 

som aktiv medskapare av kunskap och medskapare till kulturen man befinner sig i. Efter en tid började 

man även dela in lärandet och vad man kan i olika delar, det man kan göra själv och det man kan göra 

tillsammans med andra (Bjar & Liberg 2003, s. 25).  

Det är i samspel med andra som barn utvecklar språket och det sker både kognitivt och i interaktion. 

Barnens språk tar form dels genom de specifika mönstren av kommunikation och de speciella 

språkstilarna som finns i barnets närhet, dels genom biologiskt givna metoder för att ta in ny 

information. Barnets språkinlärningsprocess går till så att barnet tar till sig och samlar på sig 

information från olika situationer för att sedan omorganisera och använda den informationen för att 

anpassa sig när det uppstår nya situationer. Wedin (2011, s. 23-24) menar att det är när man bemästrar 

grammatiken och har ett stort ordförråd som man har bra språklig kompetens. För att kunna sätta ihop 

ord till meningsfulla meningar behöver man denna språkliga kompetens. Den språkliga kompetensen 

innehåller även kommunikativa färdigheter som handlar om just det, ens kunnande om att 

kommunicera. Den kommunikativa kompetensen handlar till viss del om att man beroende på situation 

och sammanhang kan uttrycka det man tänkt sig på olika sätt.  

På senare tid har studier visat att barn i olika åldrar tar till sig ett andraspråk olika bra. När barn 

kommunicerar och interagerar med andra barn tar barnet till sig nya erfarenheter. I situationer som att 

leka med andra barn ger barn med annat modersmål tillfälle att testa att använda och bli bekväm med 

språket som den håller på att lära sig. En Norsk studie visade även att upprepning av andras ord gör att 

de själva får tillgång till nya ord och är en viktig del i barnens språkutveckling (Kultti 2013, s. 1959). 

Studier har även visat att det är just i interaktioner med andra som barnens utveckling av språk sker 

(Kheirkhah & Cekaite 2015, s. 322).  Anne Kultti menar att upprepning är ett grundläggande verktyg 

av barn i deras språkliga och kommunikativa utveckling och även en viktig del i barns samtal (Kultti 

2012, s. 54). 
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Generell modersmålsutveckling 

Många tror att barn som lär sig svenska som andraspråk när de börjar förskolan lär sig språket väldigt 

snabbt eftersom de vistas i den svenskspråkiga miljön större delen av vardagen. Det stämmer också till 

viss del. Det stämmer på det sättet att barnen snappar upp ett uttal som låter väldigt äkta och riktigt, de 

snappar upp grammatiken och använder den väl och de har även ett ordförråd där de vardagliga orden 

ingår. Tillsynes verkar de kunna behärska det svenska språkets bas lika bra som de jämngamla infödda 

barnen. Men i själva verket är det så att de faktiskt inte har tagit till sig den fullständiga innebörden av 

några av de ord som de nyttjar. Undersökningar har gjorts för att se när barn och elever med utländsk 

bakgrund snabbast tar till sig andraspråkets mer kognitiva funktioner och är ikapp de infödda talarna 

av språket. Undersökningar har alltså visat att det är mellan åldrarna 8-11 som man har bäst chans att 

ta till sig och lära sig ett andraspråk snabbast. Det är alltså mellan den åldern man har störst chans att 

snabbast komma till samma nivå som de infödda med samma ålder. Orsaken till att det är på det viset 

är för att barn mellan 8-11 år har utvecklat en mer avancerad kognitiv progression än de lite yngre 

(Hyltenstam 2007, s. 51-52).  

De barn i Sverige som har ett annat modersmål än svenska och svenska som sitt andraspråk, behöver 

få stöd om de barnen ska kunna utveckla och använda deras båda språk så pass mycket att de kan 

använda språken som kommunikations-, identitets- och tankeinstrument. Därför har skolan infört 

undervisning i ämnen som ”svenska som andraspråk och modersmål” (Hyltenstam 2007, s. 47). 

Barnen bygger ofta upp språkets bas redan innan de har börjat skolan, beroende på vad deras vardag 

språkligt har erbjudit för erfarenheter, för att sedan i skolan bygga ut språket. Barnets utbyggnad av 

språket tar ett stort steg framåt när barnet börjar i skolan men utvecklingen av språket fortsätter även 

ske genom hela livet (Gröning 2003, s. 11-12).  

Andraspråksutveckling 

För att kunna utveckla ett andraspråk behövs ett utvecklat förstaspråk. När man utvecklar ett språk så 

förbättras också ens begreppsutveckling eftersom de går liksom hand i hand då de påverkar och bygger 

på varandra. För att man ska kunna ta till sig kunskaper och utveckla sitt språk behöver man lära sig 

begrepp som används för att benämna olika saker och händelser. Det är också lättare att komma ihåg 

kunskap och händelser om man har ord och benämningar att använda för att förklara dessa. Man 

behöver även utveckla sitt språk och ordförråd för att kunna utveckla sin tankeverksamhet och sin 

förmåga att kommunicera. Om denna utveckling av förstaspråket stannar upp av någon anledning så 

stannar även begreppsutvecklingen upp. Detta gör i sin tur att det går långsamt att återuppta 

begreppsutvecklingen av ett andraspråk. I och med det plötsliga avstannandet och byte av språk tappar 

barnet sitt viktigaste redskap för att kommunicera, för sin kunskapsinhämtning och sitt sätt att tänka 

på. Men om barnet har utvecklat sitt förstaspråk och begrepp inom det språket betyder en 

andraspråksinlärning till mestadel att man ska lära sig nya språkliga benämningar på begrepp som man 

redan vet vad de betyder. Men om då förstaspråket avbryts och stannar upp så måste man lära sig både 

andraspråkets benämningar och vad de betyder. I och med att första språket stannar upp och man 

måste lära sig vad begrepp betyder och hur man säger de på det nya språket så blir det svårare om 

förstaspråket har avbrutits. Det blir svårt eftersom man inte kan använda andraspråket som verktyg och 

hjälpmedel för minnet eller tänkandet så bra än. Att förstår de nya begreppens innerbörd och 

relationen till ordformen kan därför bli svårt (Hyltenstam 2007, s. 54-55). 
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Gröning (2003, s. 9) och Hyltenstam (2007, s. 46) menar i stora drag att det finns det två typer av 

flerspråkighetsutveckling där indelningen består av simultan och succesiv språkutveckling. När ett 

barn växer upp med två språk från början och utvecklar dessa ungefär lika mycket kallas detta för 

simultan utveckling av tvåspråkighet. De två språken utvecklas ungefär lika mycket eftersom de får 

använda och höra de olika språken parallellt med varandra. Oftast är det för att föräldrarna har olika 

förstaspråk och pratar dessa olika språk med barnet. Den andra utvecklingen av flerspråkighet kallas 

för succesiv tvåspråkighet då barnet först utvecklar ett förstaspråk och när detta är etablerat påbörjas 

en andraspråksinlärning. Det kan till exempel vara barn som har föräldrar från ett annat land och som 

först i skolan börjar lära sig svenska. Det är dock lite olika vart denna gräns går mellan simultan och 

succesiv tvåspråkighet. Gröning (2003, s. 9) skriver att vissa forskare menar att simultan tvåspråkighet 

endast sker om barnet från födseln lär sig två språk, medans andra menar att om barnet utvecklar två 

språk innan de fyllt 3 så är även det simultan tvåspråkig utveckling. 

Enligt en rapport av Skolinspektionen får elever med annat modersmål sämre förutsättningar att klara 

av grundskolans nationella prov än elever med svenska som modersmål. Därför är det viktigt att 

flerspråkiga barn redan i förskolan får utveckla sina språkkunskaper. För att utveckla barnens 

språkkunskaper kan de delta i vardagliga aktiviteter så som sagostunder där barnen kan delta på olika 

sätt (Kultti 2012, s. 15,166).  

Flerspråkighet och identitetsutveckling 

Begreppet identitet kan uppfattas på olika sätt och ha olika innerbörder. Det finns även olika typer av 

identitet, så som etnisk identitet, språklig identitet, arbetaridentitet osv. Det finns alltså väldigt många 

olika slags identiteter och ens identitet kan i vissa fall även variera lite beroende på i vilken omgivning 

man befinner sig i. Men med identitetsbegreppet menar man alltså att man hör hemma i sig själv. Det 

handlar alltså om att man har kännedom om sig själv, både på ett personligt och individuellt plan, men 

också på ett gemensamt och gruppmässigt plan (Otterup 2005, s. 27).  

Enligt essentialisterna finns det hos alla ett inre, att det finns medfödda egenskaper och förutsättningar 

som finns kvar när alla ens sociala roller och grupptillhörigheter avlägsnats. Det anses till viss del att 

ens inre kärna, ens identitet, skapas redan innan man fötts, men att den framförallt utvecklas under 

barndomen men att den fortsätter att modelleras genom hela livet. Men utifrån ett 

socialkonstruktivistiskt perspektiv ser man lite annorlunda på människans identitet. Inom det här 

perspektivet anser man att människor som interagerar med andra aktivt skapar och framställer en 

verklighet. Det gör alltså att man i sin tur ser på identiteter som något som är socialt konstruerat och är 

inte något som bara finns där. Utan identitet ses som något som varierar från situation till situation. 

Identiteten är under ständig förändring och ombyggnad och språket anses ha en stor betydelse i ens 

föränderliga identitet. Språket har en stor betydelse för ens idetitet eftersom det är med hjälp av 

språket som man konstruerar sin identitet i situationer och i möten med andra. Identitet är alltså inte 

något som bara finns inom oss utan det bildas när vi interagerar med andra. Ens identitet är inte 

fristående utan måste relateras till en plats eller tid (Otterup 2005, s. 27-28). 

När ett barn tillägnar sig erfarenheter om ytterligare ett språk framkommer också en hel del förut 

obekanta normer, värderingar, attityder och handlingssätt som gäller i samhället. Det kan framstå 

problematik i och med att barnet lär sig en slags kultur i skolan som krockar med den kultur som råder 

i hemmet. Frågor som rör ens identitet och grupptillhörighet kan då uppstå. Språkbruket har en stor 

betydelse för personens identitets- och grupptillhörighet i skolan. Begreppen additiv och subtraktiv 

tvåspråkighet brukar användas för att redogöra för olika identitetsutvecklingar som kan ske för 
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tvåspråkiga barn. Det är när ett barn kommer i kontakt med ytterligare ett språk, till exempel i skolan 

som man benämner det för additiv tvåspråkighet. Då lär man sig ytterligare ett språk och en kultur 

men utan att det påverkar sitt medfödda språk och sin kultur. Det andra begreppet, subtraktiv 

tvåspråkighet, betyder att man lär sig språket som talas i landet på bekostnad av sitt förstaspråk och sin 

kultur. Subtraktiv tvåspråkighet kan inträffa om eleven pratar ett förstaspråk men sen i skolan måste 

lära sig ett nytt språk och får undervisning på andraspråket. Då kan elevens förstaspråk ta stryk och 

även ens kultur. Det har visat sig att i miljöer där förstaspråket och kulturen tar stryk av andraspråket 

har ett vist samband med misslyckanden i skolan (Gröning 2003, s. 10).  

Vi skapar oss en bild av oss själva utifrån de kontexter vi ingår i med andra. Utifrån dessa kontexter 

formar vi oss själva och placerar oss i positioner i relation till andra. Situationerna skapar då viktiga 

källor för att vi ska kunna skaffa oss egna värderingar och utveckla tankar om oss själva och jaget. 

Utifrån de språkliga situationerna vi är med i och alla de förbindelser man har till andra, så utvecklar 

vi vårt jag och vad man uppfattar som jaget. Ens uppfattning om jaget och sin identitet omskapas och 

förändras allt eftersom vi ingår i fler språkutvecklande och meningsskapande samanhang (Bjar & 

Liberg 2003, s. 20). 

I en avhandling av Torpsten (2008, s. 117-118) visar det sig att elever själva känner att de måste lära 

sig svenska så fort som möjligt för att fixa skolans värld. Det ansågs vara viktigt att lära sig det 

svenska språket för att inte hamna i utanförskap men även för att kunna prata med de andra eleverna 

och förstå vad lärarna sa. Det visar sig också att elever som pratar svenska som andraspråk hamnar 

utanför eftersom de till exempel automatisk får undervisning i svenska som andraspråk istället för 

svenska som för alla andra elever. De blir ständigt utpekade och placerade i utanförskap. De har lärt 

sig svenska snabbt och har haft stor press på sig också att lära sig svenska snabb. Deras mål är ju att 

bli en del av alla andra, känna en gemenskap med alla andra. Men att gång på gång hamna i ett 

utanförskap och särskiljande är något som inte är gynnsamt för den personliga utvecklingen. 

Syfte och frågeställningar  

Jag vill undersöka hur pedagoger på förskolor tar tillvara på eller uppmärksammar barns modersmål 

när det är annat än svenska. Jag skulle vilja studera hur pedagoger arbetar för att utveckla barnens 

språk. Det är också väldigt relevant eftersom det kommer fler och fler barn till Sverige som har annat 

modersmål och ibland inte kan svenska överhuvudtaget.  

Att kunna flera språk är en tillgång och då undrar jag:  

 Hur definierar pedagogerna flerspråkighet? 

 Hur tänker pedagogerna kring barns modersmål när det är annat än svenska? 

 Hur uppger pedagogerna att de jobbar språkutvecklande, både när det gäller barnens 

modersmål och andraspråksinlärning? 
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Teoretiskt perspektiv 

Jag har valt att utgå från ett sociokulturellt perspektiv när det gäller barnens språkutveckling. Nedan 

följer en redogörelse av vad som menas med ett sociokulturellt perspektiv och hur det kan kopplas till 

språk.  

När man pratar om lärande finns det en del förutbestämda spår som man ofta hamnar i. Ett sådant spår 

är att det är i skolan som man lär sig. Lärande ses ofta som motsvarande att studera. Detta i sin tur gör 

att man tänker att lärande måste ske med hjälp av undervisning. Denna uppfattning om lärande gör att 

vårt sätt att tänka kring det blir mycket begränsat. Men om skolan ens har den största rollen till vårt 

lärande är oklart (Säljö 2013, s. 13-14).  

Teorin grundar sig i tanken att det är genom interaktion mellan människor som gör att kunskap 

konstrueras. Dessa interaktioner sker i kulturella kontexter. Vad som menas med kulturella kontexter 

är att man alltid interagerar i en specifik miljö där interaktion och samtal ser lite olika ut beroende på 

vart och i vilken tid man befinner sig. Hur man interagerar och samtalar i norra Sverige ser lite 

annorlunda ut än om man jämför med hur man interagerar och samtalar i södra Sverige. Detsamma 

gäller vilken tid man befinner sig i, hur man interagerar och samtalar skiljer sig åt om man jämför 

Stockholm nu och för 100 år sedan. Tyngdpunkten ligger mycket på att kunskap konstrueras när man 

interagerar med andra. Lärande bygger framför allt på sociala processer och inte individuella 

processer. Interaktion och samarbete med andra ses inte bara som något gynnsamt för lärandet utan 

som något väldigt centralt för lärandet. Det är när vi interagerar och gör något tillsammans med andra, 

som att till exempel samtala med andra som vi lär oss. Det finns en väldigt nära koppling mellan 

lärande och praktikgemenskap och tidigare kunskaper av aktiviteter. Med praktikgemenskaper menar 

man situationer som vi ingår i med andra människor. Det kan vara alla sorter av jobb, aktiviteter, 

rutiner och andra interaktioner mellan människor. Situationer som att äta ihop med någon, laga mat 

tillsammans med någon, jobba ihop eller bara att samtala med varandra är olika praktikgemenskaper 

som genererar kunskap och lärande. Lärande ses således som en ytterst social process (Gjems 2011, s. 

19-20).  

Kunskap och lärdommar införskaffar sig människor genom att delta och skaffa sig erfarenheter genom 

olika aktiviteter med andra. Människor tillägnar sig kognitiva redskap genom att vara med i aktiviteter 

tillsammans med andra och samtala, samspela och genomföra handlingar tillsammans. Kognitiva 

redskap kan vara språk, begrepp, idéer och teorier. Det är i praktikgemenskaper med människor och 

artefakter som det vi kan, förstår och det vi tänker existerar. Med artefakter menar man kulturella 

redskap som skapats och tillverkats av människor. Men det behöver inte bara vara fysiska ting utan 

kan lika gärna vara symboliska system som människan skapat för att till exempel lättare kunna 

kommunicera med varandra. Det viktigaste redskapet för att lära anses vara språket. Det är när ett barn 

är med och samverkar i olika aktiviteter där kunskap används och delas, som barnet själv tillägnar sig 

grundläggande kunskaper. Den kunskap vi har och det vi lär oss hör både ihop med symboler som 

språkliga tecken och med fysiska redskap som till exempel tidningar, datorer och mobiltelefoner. 

Därför är det viktigt att barnets användning av dessa redskap stöttas och vägleds av andra som är mer 

kunniga för att barnet hela tiden ska utvecklas och mer och mer delta fullt ut i sociala gemenskaper 

(Gjems 2011, s. 20-21). När vi använder artefakter är de inte längre livlösa objekt utan de bär på spår 

av mänskliga förståelser, kunskaper och värderingar. Artefakter är till stor del informativa om hur de 
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ska användas i olika situationer och är därmed med och formar de aktiviteter där de används (Säljö 

2013, s. 80).  

Mediering är ett begrepp inom det sociokulturella perspektivet och med det menas att fysiska, visuella 

och auditiva redskap används för att visa vad som händer eller vad man vill eller tänker göra. Språk 

blir ett medierande redskap när man lärt sig ett språk och använder detta för att kunna ta till sig nya 

kunskaper. För att barn ska kunna få kunskap om omvärlden, sig själva eller andra krävs det att barnen 

medverkar i aktiviteter där kunskap genom olika verktyg medierats. Enligt Vygotskij är språket en 

slags symbolisk mediering. För att förstå omvärlden och oss själva, vad som sker, vad andra gör eller 

vad som kommer att hända, använder vi oss benämningar och språkliga formuleringar. Språkliga 

uttryck används inte bara för att namnge en viss händelse utan bär också på information och innehåll 

(Gjems 2011, s. 21). Även Säljö (2014, s. 81) beskriver mediering som ett mycket central begrepp 

inom teorin. Säljö beskriver också mediering som något som sker med hjälp av redskap som till 

exempel artefakter, både fysiska och intellektuella. Dessa redskap används för att med hjälp av dem 

förmedla om omvärlden, för sig själv eller för andra. Det är med hjälp av redskapen som vi hanterar 

omvärlden. I och med mediering blir vårt tänkande och våra föreställningar av omvärlden påverkade 

av vår kultur och de fysiska och intellektuella redskap som används. 

Både språk och fysiska kulturella redskap kan vara medierande redskap och även interaktion mellan 

individer kan ses som mediering. Eftersom språket är ett medierande redskap så blir även samtal 

medierande när vi interagerar med varandra. En interaktion mellan två personer där ena tittar menande 

på den andra eller använder sitt tonläge för att återberätta något som hänt, detta medierar för den andra 

om omvärlden. Detta ger den andra kunskap om omvärlden. Vygotskij anser att språket till en början 

används som en resurs för att kunna kommunicera med andra. På det sättet anses kommunikation och 

tänkande som något som först och främst förekommer mellan människor för att sedan fungera som ett 

redaskat för individen att tänka med (Säljö 2013, s. 37,41). När vi använder oss av ord och språk så 

förmedlas omvärlden för oss och därigenom blir omvärlden mera meningsfull för oss. Vi kan genom 

att kommunicera med varandra bli delaktiga i hur man beskriver och förklarar omvärlden (Säljö 2014, 

s. 82).  

Även Skoog förklarar att utifrån detta perspektiv ser man på kunskap som väldigt kopplat till den 

kultur, historiska tid och sociala sammanhang man befinner sig i. Det är inom dessa sammanhang som 

kunskaps och lärandeprocesser kan uppstå med hjälp av sociala aktiviteter. Samspel, interaktion och 

kommunikation med andra är nödvändigt för att utveckla kognitiva förmågor så som språket och 

tänkandet. Sociala praktiker är ett viktigt begrepp inom teorin och med det begreppet menar man att 

det är i sammanhang där samspel med individer och kulturell redskap som kunskap och lärande sker. 

Det är med medierande och kulturella redskap som vi uppfattar omvärlden med och på så sätt tar till 

oss kunskaper.  Om man ska kunna förstå hur vi tar till oss kunskaper bör man känna till lite om hur 

situationen såg ut då lärandet ägde rum. Och med medierande redskap menas, som tidigare berörts, 

mentala samt materiella tillgångar så som artefakter, teknologier och tecken och symbolsystem. 

Språket var något som särskilt intresserade Vygotskij, hur språket förmedlar en bild av omvärlden och 

hur språk och tänkande hänger ihop. Språket används inte enbart till att förmedla eller kommunicera 

förståelse till andra, utan språket nyttjas också för att skapa kunskap och mening om såväl sig själv 

som andra (Skoog 2012, s. 60-62). Eftersom vi lever i den tid vi gör och bor där vi gör så agerar och 

handlar vi utifrån det. Vi baserar våra handlingar efter de mönster vi uppfattar och det är detta som gör 

att vi blir kulturella varelser (Säljö 2014, s. 104). 

Vygotskij menar att man erfar saker och ting först på ett socialt plan för att sedan erfara på ett inre 

plan. Detta menar Vygotskij gäller även tillägnandet av språk. Barnet tar först till sig språkliga 
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erfarenheter på ett socialt plan genom interaktioner, och sedan kan det användas på ett inre plan för att 

tänka. Språket används som ett redskap för att kunna tänka. Både språk och tal är funktioner som är 

mentala och kognitiva och är grundstenar för att kunna utvecklas och lära (Gjems 2011, s. 34).  

Metod 

Kapitlet metod börjar med en beskrivning av vilken typ av metod jag har använt mig av och varför, 

sedan kommer urval och avgränsningar där jag bland annat berättar lite om de som ställde upp i min 

undersökning. Sedan följer ett avsnitt genomförande, databearbetning, forskningsetiska överväganden 

och till sist studiens kvalitet där jag analyserar studiens tillförlitlighet. 

Val av metod 

Jag har valt att göra intervjuer för att fråga pedagogerna hur de jobbar med språkutveckling. Intervju 

som metod ingår i det bredare begreppet fältarbete. Om jag undrar hur pedagoger arbetar med barnens 

språkutveckling så gör jag min undersökning på förskolan där pedagogen arbetar med detta (Kaijser 

2011, s. 37).  

Att använda sig av intervju som metod innebär att verkligheten så som den uppfattas kan beskrivas där 

erfarenheter, versioner och tolkningar kan framgå. Om man då ska definiera vad en intervju är så är 

det när någon eller några talar om och svarar på frågor som en eller flera personer framför. Men man 

ska inte förväxla intervju med samtal då intervjuer mer ingående är en förutbestämd situation som alla 

inblandade är överens om. Det finns ett tydligt ändamål med en intervju och det är att få fatt på den 

intervjuade personens kännedom, synvinklar, tankar och erfarenheter. Det kan förekomma olika typer 

av intervjuer då det kan ske i ett personligt möte, över telefon eller med hjälp av enkäter (Fägerborg 

2011, s. 85,88). Jag har använt mig av intervjuer och gjorde fyra av dom i personliga möten med 

intervjupersonerna och en mailintervju. 

Det viktiga när man intervjuar någon är inte att man får fråga alla sina frågor som man har, utan att 

den som blir intervjuad berättar. När man intervjuar någon vill man ha svar på vissa frågor och det 

behövs ställas frågor men man behöver också lyssna på svaren så man kan ställa följdfrågor. Men det 

är inte alltid helt enkelt att hitta ett bra mellanläge mellan frågandet och lyssnandet (Fägerborg 2011, s. 

93). 

Platsen för intervjun är också av betydelse har det visat sig. Det har upplevts att om man gör intervjun 

u hemmamiljön så lyfter den intervjuade personen fram omständigheter som familjeförhållanden och 

intressen i högre grad än om man utfört intervjun i skolmiljö. Passande förberedelser inför intervjun är 

att skriva ner frågor som man vill ha svar på och då också tänka på att ställa öppna frågor som gör att 

den intervjuade får berätta. Frågorna man ställer ska vara så pass öppna att den intervjuade får berätta 

det som är viktigt för den, men de ska ändå vara så pass specificerade att den intervjuade inte frångår 

huvudämnet och inte heller redogör allmänt hur den skulle vilja att det var eller hur det skulle kunna 

vara, utan hur det faktiskt har varit. Vilken utrustning man använder är också viktigt när man ska göra 

intervjuer. Eftersom man vill koncentrera sig och lyssna på vad den man intervjuar säger så är det bra 

att använda sig av någon slags inspelnings teknik. Detta gör att man slipper sitta och avbryta den 

intervjuade för att anteckna eller skriva ner svaren som man får (Löfgren 2014, s. 149-150).  
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Nästan alla mina intervjuer skedde på förskolorna där pedagogerna jobbar. Eftersom jag ville 

undersöka hur pedagoger arbetar språkutvecklande på förskolan så ville jag också veta hur de tänker 

kring ämnet och då passar det bra att använda sig av intervjuer. När jag intervjuar vill jag ju att de ska 

berätta vad de själva tänker kring flerspråkighet på förskolan och hur de jobbar för att utveckla 

barnens språk. Dock finns det, som men de flesta andra metoder, även nackdelar med att intervjua. 

Dessa kan till exempel vara att den som blir intervjuad filtrerar sina berättelser och tankar så att de 

låter bättre. Personen kanske har lite andra tankar men vet att de inte är accepterade och väljer därför 

att förvränga eller undanhålla vissa tankar. En intervju skedde via mailen då jag skickade frågorna i ett 

dokument via mailen och får svaren några dagar senare. Den personen som jag mailade frågorna hade 

tid att tänka över frågorna och kanske samtala lite om dom med någon eller några andra.  

När jag skulle skriva frågorna till intervjuerna tänkte jag att det är bra att börja med några lätta frågor 

om hur många barn det är i barngruppen och hur gamla barnen är osv. Sedan tänkte jag att jag vill 

täcka områdena språk/arbetssätt då jag till exempel frågar vad pedagogerna gör på förskolan för att 

utveckla barnens modersmål, oavsett om det är svenska eller något annat språk. Sedan frågade jag om 

språk/hemmet, då jag frågade saker som till exempel om förskolan samarbetar med föräldrarna för att 

utveckla barnens modersmål och i så fall på vilket sätt. Jag hade även frågor om språk/miljö då jag 

frågade lite om miljön på förskolan och hur de tänker kring den i relation med språk. Jag hade ett 

papper med frågor som jag tog med mig till varje intervju så att jag inte skulle glömma att fråga något 

men om jag kom på någon följdfråga på vad den intervjuade sa så frågade jag såklart den. 

Intervjufrågor, se bilaga 1. 

Jag valde att göra kvalitativa intervjuer också för att tanken var att det skulle likna ett samtal där vi 

kunde diskutera hur pedagogerna tänker kring vissa saker. Jag ville att samtalen skulle bli så 

avslappnade som det gick (Kihlström 2007, s. 48). För att få det så avslappnat som möjligt åkte jag till 

förskolan där pedagogerna jobbade där pedagogerna känner sig trygga och att de kanske känner att det 

inte är så stor grej. Jag tror de hade känt sig mer spända och nervösa om de hade behövt avsätta tid 

från sin lediga tid till att åka någon stans där de inte har varit förut eller inte har varit så ofta bara för 

att vara med på en intervju med mig. Men förskolan som de jobbar på ska de ändå till, de känner sig 

nog rätt hemma där och kan kanske relativt lätt avsätta en halvtimme för att svara på mina frågor. Jag 

börjar även mina intervjuer med lite simplare frågor så som hur gamla barnen är som de jobbar med 

för att sedan fråga hur de tänker och arbetar med flerspråkighet. 

Under intervjuerna spelade jag in samtalen på min mobil eftersom det då förenklar efterarbetet. Alla 

pedagogerna som jag träffade och intervjuade gick med på att samtalet spelades in på min mobil. 

Användningen av mobilen i detta sammanhang kanske även bidrog till att situationen kändes lite mer 

avslappnad, än om jag t.ex. hade tagit med mig en bandspelare (Patel & Davidson 2003, s. 83).  

Jag hade planerat att träffa alla som jag intervjuar men då det var svårt att få kontakt med personer 

som ville ställa upp fick jag kontakt via facebook med en person i en annan stad som jag mailade 

frågorna till. 

Urval och avgränsningar 

När jag letade pedagoger som jag kunde intervjua tänkte jag att jag frågar förskolor som ligger i 

områden där det finn många människor från andra länder eller människor som har annat modersmål än 

svenska. Detta gjorde jag eftersom det då är störst chans att det finns barn på förskolorna i de 

områdena som har annat modersmål än svenska. Alla förskolorna jag var till ligger inom en och 
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samma stad, förutom en som ligger i en annan. Jag mailade flera förskolechefer och bad dom 

vidarebefordra mitt mail till de anställda på förskolan, men det var många chefer som inte svarade eller 

vidarebefordrade mitt mail, så det styrde också vilka som var med i studien. Det var en chef som sedan 

mailade tillbaka och sa att det fanns två anställda som kunde ställa upp. Jag fick även hjälp av en 

klasskompis att komma i kontakt med två personer som kunde tänka sig ställa upp på intervju. En 

annan klasskompis hade skrivit ett inlägg i en facebookgrupp där hon skrev att hon ville ställa frågor 

om flerspråkighet och att det ska användas i hennes uppsats som hon skriver. Då kommenterade några 

personer på det inlägget och sa att de kunde ställa upp på att svara på frågor. Alla i facebookgruppen 

ser kommentarerna och vem som skrivit dom så jag skickade ett meddelande till två stycken som hade 

kommenterat att de kunde svara på några frågor men i slutendan var det bara den ena av dom som 

svarade tillbaka på mina frågor. 

Undersökningspersoner/Undersökningsmaterial 

Jag har intervjuat 5 pedagoger och alla som deltagit i intervjuerna är kvinnor med blandad ålder. Två 

av dom jag intervjuade var utbildade förskollärare och båda dom har jobbat på förskola ungefär 20-30 

år som det. Ytterliggare en var utbildad förskollärare och har jobbat som det i ungefär 10 år. Dom 

andra två är barnskötare men har jobbat ungefär sju år på förskola. De jag intervjuade jobbar alla på 

olika förskolor. Åldrarna på barnen som informanterna jobbar med är 1-6 år. Alla förskolor som de 

intervjuade jobbar på har minst tre barn som har annat modersmål än svenska. De som jag träffade och 

intervjuade fick läsa igenom och skriva på en samtyckeslapp men den som jag mailade frågorna gav ju 

sitt samtycke via facebook chatten som jag har tagit kort på.  

Genomförande 

För att komma i kontakt med pedagoger på förskolor så mailade jag runt till chefer och bad dom 

vidarebefordrade mailen till de anställda. En chef mailade tillbaka och sa att två av hennes anställda 

kunde tänka sig att ställa upp på intervju. Jag bestämde träff med dom via mailen sedan åkte jag till 

förskolorna där de jobbar och intervjuade de där. Två pedagoger som jag intervjuade kom jag i kontakt 

med med hjälp av en klasskompis som kände två stycken pedagoger som också kunde ställa upp på att 

bli intervjuade. Jag fick deras mobilnummer så jag kunde kontaktade dom och bestämma träff på 

förskolorna där de jobbar. Jag fick även kontakt med två personer via en förskolegrupp på facebook 

där dom kommenterar ett inlägg och säger att de kan ställa upp på en mailintervju för en annan person. 

Så jag skrev ett meddelande till båda dom om vad jag skriver om, att jag också skriver en uppsats och 

att om de ställer upp på en mailintervju, då de bor i en annan stad, så är de helt konfidentiella i min 

studie. Båda svarade att de kunde ställa upp på en mailintervju så jag fick deras mail och skickade ett 

dokument med frågorna och i mailet skrev jag vad jag skulle ha intervjun till. Jag informerade även att 

alla intervjupersonerna är konfidentiella, att man när som helst får hoppa av, att ingen obehörig 

kommer få ta del av materialet och att jag endast kommer använda intervjuerna till studien jag nu 

jobbar med. Sedan fick jag tillbaka svaren på frågorna från ena personen jag hade mailade.  

De personerna jag träffade fysiskt för att intervjua träffade jag på förskolorna och vi satte oss i ett rum 

där vi kunde sitta ostört. Jag informerade alla deltagande om syftet med intervjuerna, att de är 

konfidentiella och när som helst kan hoppa av. De fick även läsa och skriva på informationsbrevet. 

Informationsbrevet, bilaga 2. Intervjuerna pågick ungefär 15-20 min. Innan intervjuerna började 

frågade jag om jag fick spela in vårt samtal på mobilen och alla tyckte att det gick bra. När jag kom 
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hem flyttade jag över ljudfilerna från min mobil till min dator och sedan transkriberat intervjuerna till 

skrift.  

 

Databearbetning och analysmetod 

När jag intervjuade så använde jag min mobil för att spela in intervjuerna. Sedan gick jag hem och 

förde över ljudfilerna till datorn och tog bort filerna på mobilen. Efter det så började jag transkribera 

ljudfilerna till skrift och då skrev jag ner ordagrant vad som sades men jag tog inte med ljud som till 

exempel ”äh” och ”hm”. Svaren som jag fick på mailen var ju redan nedskrivna så de behövde jag inte 

transkribera. När jag sedan använde det som sagts på intervjuerna som citat i min uppsats så fanns inga 

onödiga ljud utskrivet heller utan bara ord som sagts eftersom de ljuden som ”äh” inte är relevant utan 

själva det de säger. När jag skriver citat i uppsatsen så skriver jag även vem som sagt vad, men 

fingerade namn, så man vet vad de olika personerna sagt (Fägerborg 2011, s. 108).  

För att analysera det som personerna har sagt eller skrivit i intervjuerna så har jag utgått från mina 

frågeställningar och satt rubrikerna därefter. Jag har alltså i min uppsats gjort kategorier utifrån vad 

citaten av informanterna säger och handlar om i relation till mina frågor. Jag kommer även använda 

mig av begrepp som används i det teoretiska perspektivet för att analysera resultaten. 

 

Forskningsetiska överväganden  

Forskningsetik handlar om att göra etiska val och överväganden när det gäller hur man genomför 

själva forskningen och vad syftet är. Man måste som forskare hela tiden tänka på de medverkandes 

bästa och så mycket man kan skydda medverkarna från kränkningar och skador. Det finns inga tydliga 

regler för vad man får och inte får göra, det blir istället många överväganden där man väger för och 

nackdelar i relation till forskningens syfte (Vetenskapsrådet 2011, s. 16-18).  

Det finns något som kallas för forskningskrav som går ut på att forskare har ett ansvar gentemot att 

forska om betydelsefulla saker för samhället. Det kan handla om forskning som leder till förbättrad 

hälsa, välbefinnande eller miljö i samhället. Men sedan finns det också ett individskyddskrav, som går 

ut på att forskaren ska skydda de medverkande från skador och kränkningar som kan uppstå i och med 

forskningen. Men samtidigt som den medverkande personen inte ska skadas så får inte det hindra 

betydelsefull forskning. Dessa olika krav krockar ibland med varandra och då får forskaren göra olika 

vägningar mellan de olika kraven (Vetenskapsrådet 2011, s. 18).  

Inom individskyddskravet ingår fyra allmänna krav som gäller forskningen. Det första kravet inom 

individskyddskravet är informationskravet. Med det menas att forskaren måste upplysa alla 

medverkande i forskningen om vad syftet är. Därefter finns ett samtyckeskrav, då alla deltagare i 

forskningen ska välja att vara med eller inte. De ska även kunna avbryta sin medverkan i forskningen 

utan att det påverkar dom negativt på något sätt. Sedan finns konfidentialitetskravet som innebär att de 

medverkandes uppgifter inte kan tas del av någon som inte är behörig. Det innebär även att 

utomstående inte ska kunna känna igen eller få tag på uppgifter som avslöjar vilka personerna är som 

medverkat i forskningen. Till sist finns nyttjandekravet som betyder att forskaren endast får använda 

insamlad data i syfte för forskning och inte dela insamlad information till andra eller använda 

uppgifterna för annat som inte har vetenskapliga syften (Vetenskapsrådet 2002, s. 7-14). 
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Alla som ställde upp har själva valt att delta. Jag informerade alla som ställde upp på intervjuer vad 

syftet var, vad min uppsats handlar om och att det endast är till denna uppsats jag kommer använda 

intervjuerna till. Jag informerade även om att de kan ändra sig och säga nej till att medverka, att de är 

anonyma, att ingen obehörig kommer få ta del av några uppgifter och att jag efter att jag blivit 

godkänd på uppsatsen kommer radera alla intervjuer. Alla informanter fick även ett informationsbrev 

att skriva på, där de forskningsetiska principerna och information om syftet framgår. 

Informationsbrev, bilaga 1. Deras deltagande i min studie kommer inte påverka dem varken under 

eller efter att arbetet är klart eftersom att de alla är konfidentiella, ingen kommer få ta del av deras 

uppgifter och jag avidentifierar alla personer och svar när jag använder citat i min uppsats.  

Studiens kvalitet 

I efterhand skulle jag mailat eller skickat ut frågorna innan till personerna jag skulle träffa och 

intervjua så att de fick mer tid att tänka lite mer kring frågorna och även diskutera de med arbetslaget. 

Om de hade fått frågorna innan hade de kunnat tänka och reflektera över hur de t.ex. arbetar med 

språkutveckling på förskolan. Istället fick de höra alla frågorna av mig när jag intervjuade dem. Det 

hade kanske blivit mer utförliga svar från informanterna om de hade fått tänka kring mina frågor innan 

själva intervjun. En mailintervju gjordes också på grund av att personen befann sig i en annan stad. 

Svårigheten med mailintervju är att det blir svårare att ställa följdfrågor och spinna vidare på saker 

som den andra säger som verkar intressant.  

Det var också rätt bråttom i början med att samla in data för att komma igång med uppsatsen. Detta 

gör att jag efter att ha samlat in data läser ännu mer om flerspråkighet, modersmål och 

andraspråksutveckling och kommer på fler frågor som jag hade velat veta mer om.  

Det enda problemet jag kan komma på att jag stött på när jag skulle samla in data var att det var 

väldigt svårt att få kontakt med personer som ville ställa upp på intervju. Några chefer som jag frågade 

om de kunde vidarebefordra mitt mail sa att de inte hade något barn på någon förskola med annat 

modersmål än svenska, men jag tror kanske att det mer handlade om att de inte jobbar aktivt med 

språkutveckling då.  

Själva metoden tycker jag ändå var den rätta att använda sig av då syftet var att ta reda på hur 

pedagoger uppger att de på förskolan jobbar språkutvecklande och jag ville höra deras tankar kring 

flerspråkighet. En svaghet med intervjuer är dock att informanten kan försköna svaren och kanske till 

och med svara så som han/hon tycker att de borde jobba. Fördelen med intervju är att manfår veta hur 

de själva tycker att de jobbar och hur de tänker och reflekterar kring saker och ting. Man kan få reda 

på hur de medvetet tänker och uppger att de jobbar. Om jag hade observerat hade jag sett hur de jobbar 

men hade inte vetat om de jobbar på det sättet medvetet eller kanske per automatik eller för att man 

bara alltid gjort på det sättet.  

Att intervjua fler personer hade kanske gett ett bredare perspektiv på hur man tänker och uppger att 

man jobbar med flerspråkighet, men min studie skulle handla om hur fem pedagoger uppger att de 

jobbar språkutvecklande. Så då passar det inte att intervjua flera personer.  

Jag tycker även att teorin sociokulturellt perspektiv gick bra att koppla till mina frågeställningar då 

man ser på lärande och språk som något som konstrueras i interaktion med andra. Språket ses även 

som en väldigt viktig del i lärandet utifrån det sociokulturella perspektivet (Gjems 2011, s. 20). De 

aktiviteter och arbetssätt som pedagogerna uppger att de använder sig av skulle kunna visa på att 

pedagogerna ser t.ex. interaktioner, språket, artefakter och mediering som viktiga delar för lärandet.  
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En forsknings kvalitet kan undersökas med hjälp av begrepp så som trovärdighet, noggrannhet och 

systematik. Forskning med god kvalitet kan beskrivas som distinkt, intresseväckande, logisk och får en 

att vilja veta ytterligare mera om ämnet (Thornberg & Fejes 2015, s. 259).  Jag hoppas att min studie 

anses trovärdiga då jag försökt att visa hur jag tänkt, varför jag valt att göra som jag gör och hur jag 

kommit fram till t.ex. resultaten med hjälp av citat från informanterna. Jag kan å andra sidan inte veta 

om det dom säger stämmer, dom kan uppge att dom jobbar språkutvecklande på ett sätt men jag vet 

inte om det stämmer i verkligheten, men man får ju hoppas att det stämmer. Informanterna verkade 

ändå vilja berätta hur de faktiskt jobbar och tänker om flerspråkighet.  

Både Kihlström, Patel och Davidson menar att en studie blir mera tillförlitlig om man till exempel ska 

intervjua, att man då frågar personer som har erfarenhet om ämnet (Kihlström 2007, s. 49. Patel & 

Davidson 2003, s. 78). Jag tillfrågade personer som jobbar på förskolor och i min studie ingår 

pedagoger som antingen är utbildade förskollärare eller barnskötare och de har jobbat på förskolor 

mellan 7-30 år. Så alla jag intervjuar har erfarenhet av barn som har annat modersmål än svenska 

vilket gynnar min studies kvalitet.  

Kihlström (2007, s. 49) menar att genom att spela in intervjuerna man gör så förbättras 

tillförlitligheten eftersom man då inte missar något informanterna berättar. Jag anser att mina resultat 

är tillförlitliga då jag använde mig av mobilen för att spela in intervjuerna och alla informanterna var 

med på det. Eftersom att jag spelade in intervjuerna har jag inte missat något dem sagt. Jag hade inte 

fått med allt pedagogerna sagt om jag t.ex. hade antecknat vad de berättade. Kihlström (2007, s. 49) 

menar också att man med hjälp av citat från informanterna visar hur man kommit fram till resultaten. 

Detta gör jag i mina resultat. 

 

Resultat och analys 

Namnen jag använder här är fingerade namn så personerna heter något annat i verkligheten.  

Hur definierar pedagogerna flerspråkighet? 

Jag frågade vad pedagogerna ansåg att flerspråkighet var för något och alla svarade väldigt lika. De 

tycker att man är flerspråkig om man kan använda sig av och förstå fler än ett språk.  

Flerspråkighet är när man har fler än (ett) språk som man kan tala, förstå och kommunicera med. 

(Lisa) 

Ja men om man pratar ett språk hemma, och så lär man sig ett till språk när man kommer till 

förskolan. Då tycker jag att man är flerspråkig. Om man liksom förstår två språk och kan göra sig 

förstådd på båda språken. (Anna) 

Flerspråkighet, det skulle jag säga är när man kan flera språk ungefär lika bra. Man kan ha föräldrar 

som talar olika språk, eller att barnet pratar, förstår och stöter på de olika språken dagligen liksom. 

(Sandra) 

Men att vara flerspråkig betyder inte bara att man ska kunna tala flera språk utan språk kan vara 

kroppsspråk, miner, ljud osv. 
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Då jag har den filosofin att barn föds med 100 språk… Språk är så mycket, kroppen, munnen, tal, 

ögon. (Lisa) 

I början av alla svaren på frågan hur man definierar flerspråkighet så pratar informanterna först om att 

barnen behöver kunna tala och förstå flera talade språk, att man har föräldrarna som man pratar ett 

språk med och så pratar man ett annat på förkolan, då blir man flerspråkig. Men efter att ha tänkt lite 

nämner några även att alla barn kan ju flera språk så som kroppspråk, miner blickar osv. Så de flesta 

kom fram till att alla barn är flerspråkiga på ett sätt.  

Hur tänker pedagogerna kring barnens 

modersmål när det är annat än svenska? 

Det framgick av några som jag intervjuade att de tycker det är viktigt att barnen som har annat 

modersmål än svenska fortsätter att utveckla deras modersmål hemma. Det anses vara viktigt för att 

barnen ska förstå svenska bättre så måste de kunna begreppen på sitt modersmål innan och sen bara 

lära sig ett till begrepp. Istället för att lära sig både begreppets innebörd och begreppets namn på ett 

nytt språk.  

Det är liksom grunden för att de ska kunna lära sig bra svenska sen. Om man har ett bra modersmål 

så har man ju flera hur ska jag förklara det, men för att kunna relatera till de svenska orden så måste 

du kunna förstå de på ditt modersmål. Så det är det absolut viktigaste. (Karin) 

Men jag tycker det är viktigt också att prata med föräldrarna vikten av att dom pratar sitt språk 

hemma. För har du inte grundet i ditt egna språk så är det svårt att få grunden i ett annat språk. Man 

märker dom barn som pratar sitt modersmål hemma har lättare att få en språklig förståelse i det 

svenska språket. (Sandra) 

Det lyfts även fram att det är viktigt att barnen pratar sitt modersmål hemma och att föräldrarna inte 

ska byta ut deras modersmål och börja prata knagglig svenska hemma.  

Det är föräldrar som kommit och tyckt att det är inte så viktigt att prata hemspråket hemma själva för 

barnen är inte intresserade utan då väljer man att prata svenska hemma fasten man har dålig svenska, 

istället för att bygga på hemspråket. (Karin) 

Föräldrarna är som sagt en viktig del i barnens modersmålsutveckling och några av pedagogerna som 

jag intervjuat förklarar att de frågar föräldrarna om vissa ord, hur man säger det på deras språk. Då har 

pedagogerna lite ord på barnens språk som de kan använda sig av och därmed visar pedagogerna att 

alla barnens språk är viktiga och att det är okej att prata flera språk på förskolan.  

Och jag är väldigt intresserad och försöker lära mig ord och… men då har jag frågat föräldrarna med 

nyanlända barn, som en lathund vad liksom, vad är barnets främsta ord som jag behöver kunna på 

erat språk. För att kunna hänga med. (Sandra) 

De jag intervjuade berättar att barnen självklart får prata sitt språk på förskola, till exempel med andra 

barn som pratar samma språk. Men pedagogerna som jag intervjuar uttrycker också att det är svårt för 

dom att prata eller utveckla barnens modersmål när det är annat än svenska eftersom pedagogerna 

själv inte kan de språken. Däremot försöker de visa barnen att deras språk är viktigt. I situationer som 

när barnen ska presentera lunchen så får de göra det på sitt språk också, det sitter ord på väggarna på 

flera språk och pedagogerna frågar också föräldrarna och barnen hur man säger några ord på deras 

språk så de kan använda de orden i verksamheten med barnen. Så pedagogerna vill visa alla barn att 

alla språk är viktiga och några som jag intervjuat berätta också att de pratar med barnen om att man 

har olika språk från olika platser. De har även speciella dagar då barnen tar med mat till förskolan som 
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de själva kanske brukar äta och som är lite typiskt i deras modersmålsland och då är föräldrarna även 

med.  

Hur uppger pedagogerna att de jobbar 

språkutvecklande, både när det gäller barnens 

modersmål och andraspråksinlärning? 

Jag frågade även hur man jobbar språkutvecklande på förskolan, både för att utveckla barnens svenska 

och deras modersmål. Men vad jag lade märkte till var att endast en pedagog uppgav att de använde 

sig av en modersmålspedagog som kom till förskolan ungefär en gång i veckan. De som inte använde 

sig av en modersmålspedagog hade istället fokus mest på böcker och sagor på andra språk. Men några 

som jag intervjuade utryckte att de kan ju själva inte fler språk än svenska och engelska, så då blir det 

svårt för dem att stimulera och utveckla barnens till exempel arabiska. Däremot kan det hända att 

någon pedagog i arbetslaget kan nått språk som något av barnen också kan och då kan de ju prata med 

varandra på det språket. Ibland finns även barn med samma modersmål som kan prata med varandra. 

Så på så sätt stimuleras deras modersmål ändå en del på förskolan.  

Men vi försöker ju nyttja de pedagoger vi har som pratar andra språk, eller prata samma språk som 

dom barnen vi har liksom. Att man nyttjar pedagogerna. Så har vi spansktalande pedagoger så nyttjar 

vi ju det. Att man försöker använda sig av de resurser man har. Och så krävs det väl att man är som 

jag, intresserad av språk. Lånar böcker till exempel på deras språk. (Sandra) 

När barnen ska presentera maten så får de även göra det på sitt språk, och på teckenspråk som också är 

ett språk, och då uppmärksammas det i gruppen att det finns flera språk bland dom. Det kan också vara 

språkutvecklande att barnen först säger en sak på svenska och sen samma sak på deras modersmål. 

Men det kan bli lite svårt om barnet inte riktigt vet hur man säger ett ord på sitt modersmål, då kan det 

bli svårt för pedagogerna att hjälpa barnet. Pedagogerna jobbar även språkutvecklande med hjälp av 

rim och ramsor och sjunger sånger på flera språk så gått det går. I miljön förekommer det till exempel 

bilder på leksaker och under bilden står benämningen på saken på fler språk och det står välkommen 

vid dörren på barnens alla språk.   

Några pedagoger menar också att de andra barnen tycker det är kul att det finns flera språk på 

förskolan och att några barn själva är intresserade av de olika språken.  

Jag tycker generellt sätt att barnen är väldigt öppna och tycker att det är väldigt spännande när det 

kommer andra språk att de liksom, aa jag kan säga hello. (Anna) 

Det poängteras också bland informanterna att de tycker det är viktigt att låta barnen prata och förklara 

själva. Men också att det är viktigt att prata ordentligt med barnen, benämna saker och ting och de 

barnen gör. En förskollärare som jag intervjuar berättar att dom på den förskolan sjunger mycket 

kroppsånger för tillfället för. Då sjunger alla tillsammans och samtidigt rör man på sig och de olika 

kroppsdelarna man benämner men även andra sånger som man har speciella rörelser till. De försöker 

även sjunga samma låt på flera språk så gått det går, då hör de att det är samma låt på melodin 

eftersom den är densamma men att det är ett annat språk som sjungs. 

Vi sjunger väldigt mycket/.../ vi försöker sjunga mycket kroppsånger så barnen kan följa med på det 

sättet. Och ibland kan vi sjunga på något annat språk också.  Och sen är det jättebra med dator då kan 

man googla fram den sången där så dem kan höra den, om inte vi kan sjunga den på det språket. Då 

blir de jätteglada när de får höra sitt språk. (Anna) 
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Pedagogen som förklarade att de har en modersmålspedagog som kommer till förskolan ibland 

berättar att modersmålspedagogen då brukar göra aktiviteter med barnen så som läsa böcker, sjunga 

sånger, spelar spel på lärplattan och leka med barnen. Det poängterades också att 

modersmålspedagogen inte kommer för att lära barnen utan de ska arbeta för att bevara barnens 

modersmål.  

Modersmålspedagog, har vi. Då de ska bevara och inte lära modersmålet som modersmålslärare gör. 

(Lisa) 

Även Lisa berättar att de jobbar med appar, böcker och olika alfabeten för att utveckla barnens 

språkutveckling.  

Vi har appar, vi lär oss nyckelord, vi har det skrivna språket(både lutheranska alfabetet men försöker 

även ha alfabet på de representerade språken) vi har böcker, både tvilling och parallell böcker. Sånger 

på andra språk och då även andra språk som inte finns representerade på förskolan. (Lisa) 

Jag undrade om pedagogerna kunde stödja alla barnens språk och svaret blev att de inte kan det 

eftersom de själva inte kan prata alla språk och därför inte kan stödja språk som de själva inte kan. 

Men det framgick ändå av några informanter att det viktiga då är att visa att man är intresserad. Även 

om man inte kan barnets modersmålsspråk så kan man visa att man är intresserad genom att till 

exempel låta barnen lära pedagogen ord på barnets språk. En pedagog berättar att de brukar sjunga 

sånger på olika språk men om det är nått språk som är väldigt svårt att prata eller sjunga så kan de 

googla på låtar på barnets språk och spela upp de i lärplattan vilket brukar uppskattas mycket av 

barnen.  

Analys av materialet 

Förskolan kan utifrån ett sociokulturellt perspektiv ses som en kulturell kontext då förskolan är en 

specifik miljö som ser ut på ett visst sätt på den platsen i den här tiden. På en annan plats och/eller i en 

annan tid skulle innehållet i kontexten se annorlunda ut. I den här förskolekontexten sker interaktioner 

mellan barn, pedagoger och artefakter. Jag tycker att utifrån informanternas svar kan man tolka det 

som att de anser att barnen lär sig och skapar kunskap i interaktion med andra eller med artefakter och 

medierande redskap. Till exempel så uppgav en pedagog att de använder lärplattan och appar på den 

som bidrar till barnens språkutveckling. Lärplattan är en artefakt som människan skapat och 

tillsammans med den kan barnet skapa kunskap (Gjems 2011, s. 20). Beroende på vilken app som 

barnet använder kan lärandet se olika ut. Om barnet använder en app tillsammans med ett eller flera 

andra barn kan barnen interagera och sammarbeta med varandra och på så sätt konstruera kunskap. 

Interaktion och samarbete ses som två viktiga grunder för lärandet i det sociokulturella perspektivet.  

Många av informanterna berätta också att de sjunger med barnen. Att delta i aktiviteter är inom det 

sociokulturella perspektivet väldigt viktigt för lärandet och att vara med och sjunga är ett deltagande i 

en aktivitet (Gjems 2011, s. 21-22). Även böcker används mycket för att utveckla barnens språk på 

förskolan. Böcker är artefakter och att läsa med barnen kan innebära mycket interaktion mellan barn, 

pedagog och boken. Det är i sådana interaktioner och deltagande aktiviteter lärande sker. Barnen hör 

kanske en pedagog läsa en bok, ser bilder och text i boken samtidigt som de pratar, ställer frågor och 

diskuterar innehållet i boken. Ladberg (2003, s. 157-158 ) skriver att böcker är ett väldigt bra sett för 

barn att utveckla sitt språk. Boken som artefakt används och i samspel men den som läser kan 

interaktioner uppstå mellan barn, pedagog och bok. En pedagog berättade att de ibland lånar hem 

böcker till föräldrar så de kan läsa boken hemma också på sitt språk. Då kan barnet kanske förstå mer 

av boken eller skapa förståelse på ett annat sätt också när barnet hör sagan på förskolan på svenska. 
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Barnet kanske då känner igen att det är samma bok men på två olika språk, men att de ändå känner 

igen boken, handlingen och bilderna i boken.  

Det som pedagogerna berättar att de gör för att utveckla barnens språk är mycket aktiviteter med 

barnen där någon typ av interaktion kan ske och det är i sådana situationer lärande kan uppstå och 

kunskap konstrueras. Liv Gjems (2011, s. 20-21) menar att ingå i praktikgemenskaper är viktig för 

lärandet och barnen på förskolan ingår i praktikgemenskaper hela tiden då förskolan är en, men även 

aktiviteter och rutiner är exempel på praktikgemenskaper där man interagerar med andra. 

Genom att vara med i aktiviteter så som till exempel sjunga, läsa, leka, samtala med andra o.s.v. så tar 

barnen till sig kognitiva redskap som till exempel språk och begrepp. Därför är alla typer av 

aktiviteter, samtal och interaktioner viktiga för barnens utveckling av språk och begrepp. I aktiviteter, 

samtal och interaktioner med andra använder sig barnen ofta av olika typer av kulturella artefakter och 

vissa av dom är av kognitiv form. Det vill säga till exempel symboliska system så som språket som 

skapats av människan och är anpassat efter den tid vi lever i och den plats vi befinner oss på (Gjems 

2011, s. 20-21). Informanterna berättade att de gör mycket aktiviteter med barnen som är 

språkutvecklande och använder sig då av kognitiva redskap så som språket och hade även satt upp 

bokstäver och symboliska system på väggarna i förskolan. Språket är även ett kognitivt redskap som 

används hela tiden i förskolans verksamhet.  

Även mediering sker då man interagerar och samtalar med andra. Med mediering menas att man 

använder fysiska, visuella och hörselminnen för att förmedla vad man vill eller tänker göra, eller vad 

som sker. Språk kan bli ett medierande redskap när man har lärt sig ett språk och kan använda det för 

att ta till sig ny kunskap och förmedla kunskap om omvärlden. När man samtalar kan man använda 

språket, blickar och ljud för att mediera omvärlden, förmedla kunskap om omvärlden. Även här är det 

viktigt att barnen deltar i olika aktiviteter där medierande redskap används för att barnen ska kunna få 

kunskap om sig själva, andra och om omvärlden. Språk är alltså viktigt att kunna för att kunna ta till 

sig ny kunskap och lättare förstå omvärlden, sig själva och andra (Säljö 2013, s. 37). Pedagogerna som 

jag intervjuade berättade också att de kommunicerar med barnen med hjälp av språket om språk. Till 

exempel så uppgav en pedagog att barnen lär pedagogen ord på barnets modersmål. Då förmedlas 

kunskap med hjälp av språket. En annan pedagog berätta också att de pratar med föräldrarna om att 

barnen ska prata deras modersmål hemma, eftersom att det gör att barnen lättare då kommer ta till sig 

ett nytt språk i förskolan. Detta skulle kunna visa på att pedagogerna förstår hur viktigt det är att man 

kan ett språk för att kunna ta till sig nya kunskaper. Då kan barnens modersmål användas som ett 

medierande verktyg för att förmedla nya kunskaper om ett annat språk. Men eftersom pedagogerna 

själva ofta inte kan barnens modersmål blir det svårt för pedagogerna att själva använda barnens språk 

som ett medierande verktyg. Endast en pedagog uppger att de använder sig av en modersmålspedagog 

som kommer till förskolan då och då och pratar barnets språk. En annan pedagog berättar att de 

använder sig av pedagogernas kunskaper i språk när det finns möjlighet, om en pedagog kan pratar 

samma språk som barnets modersmål. Även sångstunder kan mediera kunskap om omvärlden. En 

pedagog berättar att de sjunger mycket kroppssånger, alltså sånger som har rörelser till vilket gör att 

barnen skulle kunna förstå sången bättre med hjälp av rörelser till den. Till exempel om man sjunger 

en sång om kroppen och tar eller rör på de kroppsdelar man sjunger om så kan kunskap medieras. Då 

har man med hjälp av språket och rörelser förmedlat kunskap om till exempel vad olika kroppsdelar 

heter.  

Det sociokulturella perspektivet har alltså mycket fokus på att kunskap är väldigt kopplad till den 

kultur och tid man befinner sig i. Den kunskap som finns om i förskolan ser annorlunda ut idag 

jämfört med några 100 år sedan. Den ser också annorlunda ut jämfört med en annan plats där man har 
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en annan kultur (Gjems 2011, s. 19-20). Det är dessutom nu på senare år som det börjat bli mer vanligt 

med barn i förskolan som har annat modersmål än svenska vilket gör att det i samband med det kan 

uppstå nya kunskaper i förskolan. Barnen på förskolan får nya kunskaper som är kopplade till den 

kultur och tid som de befinner sig i, till exempel så stöter de på olika språk som barn kanske inte 

gjorde för flera år sedan. Barnen på förskolan få höra andra barn prata ett annat språk och kanske till 

och med lära sig ord på något annat språk som de inte hört förut. En pedagog berättade också att de 

pratar om språk och att människor pratar olika beroende från vart man kommer. Jag kan tänka mig att 

man pratar mer om sådant här idag på förskolan än förut eftersom det idag är vanligare med barn som 

har annat modersmål än förut.  

En pedagog berättar om föräldrar till barn med annat modersmål än svenska, att föräldrarna försöker 

prata svenska med barnet fastän dem själva inte kan så bra svenska. Men då säger pedagogen till dem 

att det är bättre att dem pratar sitt modersmål hemma och får svenska språket på förskolan. Detta kan 

kopplas till det Hyltenstam (2007, s. 54-55) säger om att stanna upp i sin förstaspråksutveckling, 

barnet tappar då sitt viktigaste redskap för att lära och kommunicera. Men om man istället fortsätter 

utveckla sitt förstaspråk så behöver man endast lära sig benämningar på saker och ting på ett nytt 

språk istället för att både lära sig nya benämningar och dess innerbörd på ett nytt språk. Det hör också 

ihop med det David Ludvigsson (2012) skriver i sin insändare om att man tänker bäst på sitt 

modersmål. Därför är det väldigt viktigt att man inte slutar utveckla sitt modersmål, för man behöver 

det för att bättre kunna lära sig annat.  

Diskussion  

Min studie handlar om flerspråkighet och mer specifikt om hur pedagoger definierar flerspråkighet och 

jobbar språkutvecklande med såväl modersmålet som andraspråket på förskolan. Jag är intresserad av 

just det eftersom jag själv inte riktigt vet hur jag skulle tänkt och arbetat kring det. Dessutom så är det 

väldigt vanligt idag att det finns minst ett barn på förskolan som har annat modersmål än svenska och 

då är det bra att veta hur man kan tänka och jobba med det.  

Det man ser är gemensamt är att på alla förskolorna uppger pedagogerna att de jobbar 

språkutvecklande och är öppna för olika språk. Pedagogerna uppger att de uppmärksammar att det 

finns flera talade språk i barngruppen men att stimulera och utveckla barnens modersmål när det är 

annat än svenska är inte helt enkelt. Alla förutom en pedagog uppger att de inte använder sig av någon 

modersmålspedagog. Många av informanterna menar också på att det är svårt att utveckla och 

stimulera barnens modersmål när det är något språk som pedagogerna själva inte kan. Något som 

framkom i en av intervjuerna var att en pedagog berättar att eftersom engelskan ligger henne närmare 

tillhands än t.ex. arabiska så då blir det lättare att utveckla och stimulera ett engelskspråkigt barn än ett 

barn som har arabiska som modersmål. Då skulle pedagogerna kunna prata engelska med barnet ibland 

och sjunga sånger på engelska osv. men att stimulera och utveckla andra språk som man själv inte kan 

anser de vara svårt. Det pedagogerna känner att de kan göra då de inte kan barnets modersmål är att 

visa barnen att de är intresserade genom att till exempel låta barnen lära pedagogerna ord på deras 

språk eller presentera lunchen för de andra barnen på deras modersmål. 

Pedagogerna som jag intervjuar berättar att de jobbar språkutvecklande med hjälp av aktiviteter som 

sker dagligen. Att läsa böcker, sjunga sånger, presentera maten, spela på lärplattan och att prata är 
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exempel på sådana aktiviteter som skrev varje dag. Det är det Gjems (2011, s. 31) menar är det 

viktiga, att man i vardagliga aktiviteter lär sig om och genom språk.   

Flera stycken av informanterna berättar också hur viktigt det är att barnen utvecklar sitt modersmål 

och inte avbryter den utvecklingen för att lära sig svenska, utan att de fortsätter utveckla sitt 

modersmål för att sedan lättare kunna lära sig svenska. Men att fortsätta utvecklingen av modersmålet 

i förskolan ansågs lite problematiskt. Detta kan kopplas till Hyltenstam (2007, s. 54-55) som menar att 

man behöver utveckla ett bra förstaspråk för att lättare kunna ta till sig ett andraspråk. Om man kan ett 

bra förstaspråk och kan begrepp och dess innebörder så tar man lättare till sig begrepp på ett annat 

språk.  

Som jag tog upp tidigare så skriver Skolverket (2003, .s 3) att det är viktigt att barn med annat 

modersmål än svenska först utvecklar sitt modersmål eftersom det blir grunden för att sedan lära sig 

svenska. Något som också är viktigt för att kunna ta till sig ett andraspråk är att pedagogerna på 

förskolan ger ett bra bemötande till barn och föräldrar. Barnen ska känna att de vill och blir 

motiverade att utveckla ett andraspråk på förskolan. Detta tycker jag att några informanter uppger att 

de gör. Till exempel så berättar ”Sandra” att hon är intresserad av språk och att barnen får lära henne 

några ord på deras språk och ibland frågar hon föräldrarna om hur man säger vissa ord på deras språk. 

Detta visar både föräldrarna och barnet att hon är intresserad och att deras språk är viktigt och att de 

känner att deras språk är välkommet och att det får användas i förskolan. Anna berättar att barnen på 

förskolan där hon jobbar också har en positiv syn på andra språk som de kanske aldrig hört förut. 

Några barn är alltså också intresserade och vill att något barn ska lära dem säga några ord på deras 

språk. Detta kan vara mycket uppmuntrande och motiverande för barn med annat modersmål än 

svenska. Som sagt tror jag att barnen med annat modersmål än svenska känner att deras språk är 

välkommet och inget som ska tryckas undan. Även aktiviteter som att presentera maten på sitt 

modersmål tror jag gör att de känner att deras språk är en tillgång och inget som ska ignoreras eller 

tryckas undan.  

Som jag också nämnt tidigare så skulle man kunna tro att barn med annat modersmål än svenska lär 

sig det svenska språket väldigt fort eftersom att de vistas i en svenskspråkig förskola större delen av 

vardagen. Men det har visat sig att barnen inte lär sig ord och begrepp på djupet. Den ålder då det går 

fortast att ta till sig ett andraspråk är mellan 8-11 år och då med förutsättningen att man under tiden har 

utvecklat sitt modersmål (Hyltenstam 2007, s. 51-52). Dock är detta vara svårt att ta hänsyn till när det 

gäller barn i förskolan som har annat modersmål än svenska. Det är det svenska språket som klart 

dominerar i förskolan och även resurser som modersmålspedagoger har minskat. Däremot uppger 

informanterna att de självklart använder och utnyttjar pedagoger som kan flera språk och som ibland 

kan prata samma språk som något eller några av barnen.  

Jag tog tidigare upp Ladberg (2003, s. 157-159) som skriver att det är väldigt bra och utvecklande att 

läsa böcker för barn. Detta uppger alla informanter att de gör som en aktivitet för att bl.a. utveckla 

barnens språk. De berättar att de lånar böcker på olika språk, ibland böcker som de också har på 

svenska så det går att läsa samma saga men på två olika språk, eller en helt annan saga på något annat 

språk. Kultti (2013, s. 1959) skriver att när barnen till exempel leker så får barnen möjlighet att testa 

och bli bekväm i det nya språket som de håller på att lära sig. I lek och interaktion kan barnet testa sitt 

nya språk. Även i aktiviteter som att sjunga och spela spel får barnen testa sina nya kunskaper om ett 

språk berättar en pedagog i en intervju.  
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Betydelse för praktiken och professionen 

Vad jag har kommit fram till i min studie är att de fem pedagoger jag intervjuade använder sig mycket 

av språkutvecklande aktiviteter där barnen kan interagera med andra barn, vuxna eller artefakter. Jag 

hoppas att min studie har visat på hur man kan tänka kring flerspråkighet och gör att fler kan få upp 

ögonen för detta ämne eftersom det blir allt vanligare med flerspråkiga barn på förskolorna. Jag 

hoppas att fler pedagoger börjar tänka kring flerspråkighet och ser det som något positivt och förstår 

lite bättre nu hur man kan jobba med det på förskolan. Att man definierar flerspråkighet olika kan 

också ha betydelse för hur man sedan jobbar med språk. Eftersom ett läroplansmål (Lpfö 98/10, s. 11) 

är att man ska stimulera och utveckla barnen svenska och modersmål kan det vara bra att prata med 

sitt arbetslag hur man tänker kring språk på förskolan. Jag hoppas att mitt arbete också har belyst 

betydelsen av vanligt förekommande aktiviteter på förskolor som man kanske innan inte tänkt på. Att 

deltagande aktiviteter och interaktion är väldigt viktigt för lärandet och språkutvecklingen. Jag hoppas 

att man fått lite mer kunskap om flerspråkighet, modersmålsutveckling och andraspråksutveckling. Jag 

tror att många kanske gör sådana aktiviteter som räknats upp tidigare i studien som anses vara 

språkutvecklande, men att de nu kan förstå lite mer hur och varför de är språkutvecklande och också 

hur viktigt det är med vanliga vardagliga aktiviteter.  

För min egen del anser jag att det jag forskat om kommer ha stor betydelse för min framtida roll som 

förskollärare eftersom jag fått ta del av hur andra jobbar och tänker kring flerspråkighet. Jag har fått 

upp ögonen för hur man kan tänka kring flerspråkighet och andraspråksinlärning. Till exempel har jag 

nu förstått att det är väldigt viktigt att barnen lär sig sitt modersmål bra för att kunna ta till sig ett andra 

språk bättre. Så jag kommer verkligen ta med mig nya kunskaper dit där jag kommer jobba. Eftersom 

det blir lättare och lättare att ta sig runt och flytta över landsgränserna så kommer det med stor 

sannolikhet att finnas barn som har annat modersmål än svenska där också. Jag har fått höra konkreta 

aktiviteter som kan användas för att jobba språkutvecklande med barnen.  

Vidare forskning 

Min studie handlar om hur pedagoger arbetar med flerspråkiga barns språkutveckling och jag anser att 

det inte finns så mycket vetenskaplig forskning om flerspråkighet i förskolan och hur man ska jobba 

kring det. Däremot hitta jag väldigt många tidigare uppsattser om det som var intressanta att läsa men 

som sagt, inte så mycket vetenskaplig forskning. Jag skulle vilja se mer forskning om hur pedagoger 

kan jobba i förskolan för att stödja flerspråkiga barns språkutveckling i såväl deras modersmål som 

deras andraspråk. Man skulle även kunna forska vidare kring barns kulturella identiteter och hur man 

jobbar med det på förskolan. Detta skulle man kunna undersöka med hjälp av observationer på 

förskolor som har barn med olika kulturer för att se om och hur pedagoger är med och stödjer och 

utvecklar barnens kulturella identitet.  

Det är ett läroplansmål att utveckla barns kulturella identitet när deras modersmål är annat än svenska 

(Lpfö 98/10, s. 11). Hur gör man det på förskolan? Är det några speciella delar av de olika kulturerna 

som alltid lyfts fram och några delar som aldrig lyfts fram? Varför blir det så i så fall? Jag skulle även 

vilja se studier om hur man kan stödja barnens modersmål även i förskolan eftersom det också är ett 

läroplans mål. Dessa studier skulle då behöva utföras på förskolor där det finns barn med annat 

modersmål och sedan undersöka hur pedagogerna på förskolan kan stödja barnets 

modersmålsutveckling. Pedagogerna som jag intervjuade sa själva att de inte vet hur de ska stödja 

barnens modersmålsutveckling på förskolan. Men de försöker i alla fall visa att de är intresserade, de 
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tillåter självklart att barnen pratar sitt modersmål på förskolan, till exempel med andra barn som har 

samma modersmål. 

En fråga som jag kom att tänka på under arbetets gång var om det finns enspråkiga barn? Jag har ju 

pratat mycket om flerspråkiga barn och hur man kan tänka och jobba kring det. Men vad är då 

enspråkiga barn? Finns det något sådant? Och hur jobbar man i så fall med det? 
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Bilagor  

Bilaga 1 - Intervjufrågor 

Hur gamla är barnen på avdelningen du jobbar på? 

Har ni flera modersmål i barngruppen? 

Vilka modersmål finns det? 

Hur många är det som har annat modersmål än svenska? 

Hur definierar du flerspråkighet? 

Hur definierar du enspråkighet? 

Är modersmål viktigt? 

På vilket sätt? 

Gör ni nått för att utveckla barnens modersmål? 

Exempel? 

Hur arbetar ni för att utveckla flerspråkiga barns språkutveckling? 

Vilka för och nackdelar finns det med att arbeta med flerspråkiga barn? 

Samarbetar ni på nått sätt med föräldrarna när det gäller att utveckla barnens modersmål? 

Har ni modersmålslärare/modersmålspedagog? 

För vilka språk? 

Vad för aktiviteter gör modersmålsläraren med barnen som har annat modersmål än svenska? 

Tillåter ni att barnen pratar sitt modersmål i förskolan? 

Varför? 

Erbjuder er förskola möjligheter för barnen att utveckla fler språk?  

På vilket sätt gör vi det?  

Kan ni stödja alla barns språk på samma sätt? 

Vilka erfarenheter har du av arbetet med barn som är nybörjare i svenska? 

Vad har fungerat bra och mindre bra? 

Uppmärksammar ni att det finns flera språk i barngruppen på nått sätt? 

Hur kan ni stödja de barn som inte talar svenska när de börjar förskolan? 

Diskuterar arbetslaget om hur ni ska arbeta med flerspråkighet? 

Har miljön betydelse för flerspråkiga barns språkutveckling? 

På vilket sätt? 

Har ni på nått sätt anpassat miljön för flerspråkiga barn? 

Hur då? 
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Vad skulle du/ni i arbetslaget vilja utveckla eller göra bättre? 
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Bilaga 2 - Informationsbrev 
 

Hej pedagoger 

 

Jag är student på Barn- och Ungdomsvetenskapliga Institutionen, avdelningen för 

förskollärarutbildning och förskoleforskning vid Stockholms universitet. Inom ramen för vår sista och 

avslutande kurs på förskollärarutbildningen ska vi skriva ett examensarbete. Min studie kommer 

handla om barn med annat modersmål än svenska och hur man jobbar språkutvecklande på förskolan. 

 

För att samla in material till arbetet skulle jag vilja intervjua några pedagoger. Vid dessa tillfällen vill 

jag spela in intervjuerna. 

 

Ett självständigt arbete är reglerat av regler om tystnadsplikt, personuppgiftslagen (1998:204) samt 

Vetenskapsrådets skrift om God Forskningssed. Detta innebär exempelvis att barnets, familjens, 

personalens och förskolans identitet inte får avslöjas och att fullständig anonymitet gäller. Allt 

insamlat material kommer därmed att avidentifieras och inga listor/register över personuppgifter 

kommer att upprättas. Det dokumenterade materialet får endast användas för min egen bearbetning 

och analys samt sammanställas i en uppsats. Materialet kommer att förstöras efter att uppsatsen är 

godkänd. Uppsatsen kommer att publiceras digitalt. 

 

Med detta brev vill jag be om ert deltagande i form av intervju till studien. All medverkan är frivillig 

och kan när som helst avbrytas. Samtycker ni till studien så skriver ni under bifogad blankett. 

 

Önskar ni ytterligare information är ni välkomna att kontakta mig eller min handledare vid Stockholms 

universitet. 

 

Vänliga hälsningar Sofie Dahlqvist 

Sofie Dahlqvist 

Tel.nr 0700 62 07 11 

Sofie_-93@hotmail.com 

 

Maria Borgström (handledare) 

Stockholms Universitet 

Barn och Ungdomsvetenskapliga Institutionen 

10691 Stockholm 

Telefon: 070 79 701 63 

Mailadress: maria.borgstrom@buv.su.se 
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