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Abstrakt  
Mitt syfte med detta arbete var att ta reda på hur en förskola i Sverige bemöter de flerspråkiga 

barnen. Detta med utgångspunkt i att stödja både svenskan och de andra språken hos barnen. 

Jag observerade hur förskolan ser på arbetet med flerspråkighet i framtiden. Jag använde mig av 

en intervjumetod med öppna frågor för att ge informanterna större frihet i sina svar. 

Respondenterna var tre pedagoger på förskolan och förskolechefen. De viktigaste resultaten och 

slutsatserna jag fick fram är att personalen på denna förskola inte arbetade mycket med 

flerspråkighet. Det berodde till största delen på att de inte kände sig tillräckligt utbildade på 

området. Personalen hade inte heller tillräcklig erfarenhet av flerspråkighet enligt dem själva. 

Ändå är det någonting som de gärna vill arbeta mer med i framtiden och som de anser är ett 

viktigt ämne. I mitt resultat fick jag också fram att det inte är lika vanligt som man tror att arbeta 

med flerspråkighet i förskolan. Det behövs mer stöd och utbildning i verksamheten för att detta 

ska ske och utvecklas. Det är speciellt viktigt att samtala med varandra i verksamheten för att på 

så sätt  vara överens om hur man ska arbeta med detta i framtiden.  

 

Nyckelord: Flerspråkighet, Interferens, Kodväxling, Modersmål, TAKK 
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1. Inledning 

När jag arbetade som nanny hos en svensk/kanadensisk familj i Vancouver, Kanada, tog jag 

hand om två pojkar i förskoleåldern. Jag uppmärksammade att det var svårt för dem att hålla 

igång alla sina språk på ett sådant sätt att alla språken blev lika utvecklade. De talade engelska 

med sin pappa, svenska med mig och sin mamma och franska i skolan. Svenskan kom mest i 

kläm eftersom den användes av mamman och mig men inte i skolan eller bland de flesta av 

pojkarnas kompisar. Det gjorde mig intresserad av att ta reda på hur detta påverkar barn och hur 

personalen på bästa sätt hanterar denna fråga i förskolan i Sverige. 

     Det är mitt mål med studien att synliggöra dessa barns situation och lyfta fram vad som är 

viktigt att tänka på när det gäller flerspråkigheten i förskoleåldern. Jag vill också undersöka vad 

personalen bör tänka på vid dialogen med barnen för att ge dem så goda förutsättningar som 

möjligt för framtiden. Jag har valt att göra min studie på en förskola i Sverige för att ta reda på 

hur pedagogerna där ser på flerspråkighet och hur de gör för att underlätta för barnen både med 

svenskan och de andra språken. Jag valde en lite annorlunda förskola för barn med speciella 

behov för att se hur de arbetar där. Anledningen till att jag valt detta område är att 

flerspråkigheten i förskolan får större utrymme, ju mer tiden går eftersom vi får fler och fler 

flerspråkiga barn i förskolan. Därför tycker jag att det är intressant att göra en studie inom det 

här området för att se hur denna förskola arbetar med detta, speciellt för att det är en lite mindre 

förskola. Jag har inte själv sett mycket av flerspråkighet när jag varit ute och arbetat eller varit på 

praktik. Därför var jag nyfiken på att ta reda på mer. 

 

1.1 Syfte 

Mitt syfte med denna studie är att ta reda på hur pedagogerna på en förskola i Sverige bemöter 

de flerspråkiga barnen med utgångspunkt i både svenskan och de andra språken hos dem. Jag 

kommer också att observera hur synen på arbetet med flerspråkighet ser ut i framtiden.  

 

1.2 Frågeställningar 

Hur bemöts barnens flerspråkighet på en förskola i Sverige där barnens svenska 

och TAKK också är inkluderat? 

 

Vilka åtgärder behöver göras för att bäst bemöta dessa flerspråkiga barn, enligt 

personalen, och hur ser personalen på sitt framtida arbete med flerspråkighet? 

 

 

 

 

 

1.3 Begreppsdefinitioner 
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Dessa begrepp är återkommande i min studie och stora byggstenar i den, vilket kan  

behöva förklaras om läsaren inte är insatt i ämnet. 

 

1.3.1 TAKK:  

Heister Trygg (2010) skriver att TAKK står för Tecken som Alternativ och Kompletterande 

Kommunikation och att det är inget språk i sig men en metod för att underlätta 

kommunikation. Forsberg och Rosqvist (2011 – 2014) beskriver TAKK som en metod för 

att kunna uttrycka sig när inte talet räcker till och tjänar som ett ”alternativ eller ett  

komplement till det talade språket”. Det är viktigt att förstå att ” TAKK alltid stärker den talade 

språkutvecklingen” och  hindrar aldrig språkutvecklingen. Den dag som en person har förmågan 

att använda det talade ordet kommer det att sägas och inte tecknas. Det innebär att TAKK kan 

vara en väg till det talade språket.   

 

1.3.2 Flerspråkighet 

På Nationalencyklopedins [NE] hemsida under sökordet flerspråkighet kan man läsa följande 

beskrivning: ”flerspråkighet, användning eller behärskning av flera språk. Flerspråkigheten kan 

gälla samhällen eller individer. Flerspråkighet och tvåspråkighet är principiellt samma fenomen.” 

 

1.3.3 Kodväxling 

Kodväxling beskrivs på NE:s hemsida enligt följande ”Kodväxling inom språksociologin är 

tvåspråkiga eller bidialektala personers växelvisa användande av mer än ett språk eller mer än en 

språkvarietet under ett och samma samtal.” 

 

1.3.4 Interferens 

På NE:s hemsida ges följande förklaring till begreppet interferens: ”interferens (jämför 

engelska interference ’inblandning’, ’hinder’, ’störning’, av inter- och latin feʹrio ’slå’; ordet 

påverkat av bildningar till feʹro ’bära’, t.ex. differens), inom minnespsykologi och 

inlärningspsykolgi en störning av ett inlärt material.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ne.se.proxy.lib.ltu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/tv%C3%A5spr%C3%A5kighet
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/inter-
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/differens
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2. Bakgrund 

Calderon (2006) påvisar att förskolan är en kulturell mötesplats vars mål är att ta till vara på 

och utveckla flerspråkigheten hos de barn som har flera språk. Enligt Skolverket (2013) finns det 

inte någon som helst grund i forskning att barn i förskoleåldern som har ett annat modersmål än 

svenska skulle ha svårare att lära sig svenska än de barn som har svenska som modersmål. Detta 

återkommer jag till under underrubrik 2.2 Elmeroth (2008) menar att alla invånare i ett land har 

fördelar i att kunna det landets språk men att invånarna inte tjänar på att bara kunna det språket. 

En person måste lära sig fler språk eftersom personen i längden tjänar mer på det då den kan 

tala med andra i andra länder och göra sig förstådd. Alla människor tjänar också på att använda 

sitt modersmål i de situationer där det finns möjlighet.  

 

2.1 Flerspråkighet  

Skolverket (2013) skriver att den traditionella bilden av en flerspråkig person är någon som 

kan använda sig av flera språk än två. I en del litteratur jag läst som handlar om flerspråkighet 

beskrivs flerspråkighet ibland som tvåspråkighet och jag vill förtydliga att i detta arbete använder 

jag mig av begreppet flerspråkighet och menar barn som har fler än ett språk.  

     Skolverket (2013) menar också att förskolan främst är en svenskspråkig arena och därför är 

det viktigt att förskolepersonalen har kunskaper om både flerspråkighet och barns 

andraspråksutveckling för att skapa en så bra språkmiljö för barnen som möjligt. Skans (2011) 

skriver att på många förskolor har antalet flerspråkiga barn ökat och en av förskolans många 

utmaningar är flerspråkigheten. Han menar att det finns många faktorer i förskolan som påverkar 

hur de arbetar med flerspråkigheten. Det är olika frågor som handlar om organisationen som till 

exempel placeringen av barnen på olika förskolor utifrån lediga platser, vad man har för 

önskemål och sedan språket. Det handlar också om förskolor som har pedagoger med ett visst 

barns modersmål. 

     Ellenby (1998) anser att flerspråkiga barn, speciellt när de är små, ofta kan blanda språken 

och det är helt naturligt eftersom barnen är i en läroprocess där de lär sig att skilja på sina språk. 

Språkblandning är vanligare hos barnen när de är små och när de lär sig att skilja språken åt 

försvinner detta hos de flesta. Andra språkbeteenden som kan ske hos de barn som lär sig flera 

språk är kodväxling och interferens. Med kodväxling menas att barnen medvetet växlar mellan 

språken av olika anledningar. Dessa anledningar kan bland annat vara att barnen saknar ordet i 

det ena språket eller att vissa ord är enklare på det ena språket. Vissa aktiviteter kan vara knutna 

till ett av språken. Interferens innebär att barnet inte är medvetet om att ordet det använder inte 

hör till det språk som det talar för tillfället, dock är det vanligt att ordet ”flerspråkighet” används 

som en liknelse till att ha bristande kompetens i svenska. Därför är det viktigt att se på 

flerspråkighet som en kompetens och inte som en egenskap, speciellt på förskolan.  

     Vetenskapsrådet (2012) skriver att det finns många övergripande frågor när det gäller 

flerspråkighet och två viktiga sådana är följande, som jag tar upp lite av i min diskussion; I 

vilken utsträckning ska kommunikationen ske via tolk samt i vilken utsträckning ska 
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myndigheter, i detta fall förskola, kunna tillhandahålla personal som är kompetent i olika 

språk?  

     Skolverket (2013) påpekar att det är viktigt att pedagogerna på förskolan har kunskaper om 

flerspråkighet i allmänhet men också barns andraspråksutveckling för att kunna skapa en 

stimulerande språkmiljö. Närvaron av flerspråkiga barn i verksamheten leder dock inte till att en 

förskola blir flerspråkig. Skans (2011) menar att en Interaktion kan ses i två delar, dels relationen 

mellan undervisning. Om man som lärare ser på flerspråkigheten som ett problem som skolan 

måste lösa så är det svårt att möta de flerspråkiga eleverna och stärka deras självbild. När en 

interaktion inte leder till en starkare självbild hämmas deras lärande. 

    Det är viktigt att se skillnad på två sorters flerspråkighet; Individuell och institutionell. 

Invidivuell flerspråkighet handlar om att använda fler än ett språk i det dagliga livet eller arbetet. 

Institutionell flerspråkighet betyder att i en viss institution genomförs verksamheten på fler än ett 

språk. Flerspråkighet på individuell nivå är det vanligaste. Det finns inte så många förskolor, som 

beskrivs som flerspråkiga, som har flerspråkig personal eller tillgång till personer som arbetar 

och lär ut modersmål. 

    Skolverket (2013) påpekar vidare att även om föräldrar till ett barn pratar ett eller flera språk 

så är det inte säkert att barnen blir flerspråkiga och även om ett barns föräldrar bara pratar ett 

språk, kan barnen ändå bli flerspråkiga. Flerspråkighet är ingen egenskap utan en kompetens och 

om den kompetensen sätts i fokus blir definitionena av en flerspråkig individ en person som kan 

tala flera olika språk och ha ett eller flera språk som sitt modersmål. Barn kan lära sig två eller 

flera språk till exempel om barnet växer upp i en familj där föräldrarna talar olika språk med 

barnet och skapar en två- eller flerspråkig miljö i hemmet. Ett barn kan också lära sig ett annat 

språk i förskolan än det som talas i hemmet och här är det viktigt att barnet erbjuds en 

stimulerande språkmiljö för att kunna utveckla detta. 

    Skolverket (2013) refererar till De Houwer (2009:95) som har studerat barns utveckling av 

tvåspråkighet och menar att barn måste få höra och använda båda språken för att kunna behärska 

dem. Barn måste få möjlighet att lyssna och prata båda språken i meningsfulla sammanhang och 

i stimulerande språkmiljöer. Förskolebarn som inte använder alla sina språk kan förlora de språk 

som inte används. Det står också i Skolverket (2013) att när ett barn som nyligen kommit till 

Sverige börjar förskolan har barnet redan ett utvecklat modersmål med sig och det kan hända att 

barnet först försöker göra sig förstådd med detta spåk. Finns det ingen i förskolan som kan 

samma språk kan det hända att barnet blir tyst ett tag. Barn har olika sätt som de använder sig av 

för att ta till sig ett nytt språk. För en del barn tar det lång tid och de övar det nya språket tyst för 

sig själv innan de använder det tillsammans med andra men det finns också de barn som direkt 

ger sig in i sociala sammanhang och prövar sig fram med de ord de kan ifrån det nya språket. 

Hur snabbt ett barn lär sig ett nytt språk har att göra med några olika faktorer så som; barnets 

ålder och personlighet, hur motiverat barnet är att lära sig ett nytt språk och även hur mycket 

barnet är omkring det nya språket. 

    Skolverket (2013) skriver att ämnet kodväxling har väckt många forskares nyfikenhet under 

den senaste tiden, vilket har resulterat en del till att det skapats en förändrad syn på den språkliga 

kompetensen hos personer som lever med fler än ett språk. Det har visat sig att kodväxling till 
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och med är vanligare hos personer som har en god språkbehärskning på sina olika språk. 

Kodväxling är vanligt i vardagliga samtal och både vuxna och barn kodväxlar. 

     Skolverket (2013) skriver om en form av kodväxling som har beskrivts som situationell av 

 Blom och Gumpertz (1972) och (2000). Med det menas att man växlar språk utifrån 

förändringar som sker i olika situationer när man samtalar med varandra. Kodväxling kan 

exempelvis ske i det språk som talas av den person som just ansluter till ett samtal eller kan ske 

beroende på en viss aktivitet eller ett tema. Skolverket (2013) påvisar vidare att barn lär sig 

mycket tidigt vem eller vilka som talar vilket språk och anpassar sitt sätt att interagera i relation 

till detta. Utifrån att barn anpassar sig efter vuxnas språkbruk har man också sett att om vuxna 

kodväxlar mycket gör även barnen det enligt Genesee (1998/2000). 

      Det är också viktigt att komma ihåg att barn som växer upp i flerspråkiga familjer från början 

kan ha vant sig vid att alla i omgivningen talar flera språk. När barnet möter förskolan och en 

oftast enspråkig arena  måste barnet upptäcka och anpassa sig till det språkbruk som finns där. 

Vissa förskolor anställer medvetet personer som har ett annat modersmål än svenska men det 

finns också osäkerhet på andra förskolor om hur och i vilka sammanhang som denna flerspråkiga 

personals kunskaper kan användas enligt Gruber (2013).  

      Skolverket (2013) menar att när ett annat språk än svenska introduceras till ett barn är det 

viktigt att behandla ett barns modersmål och barns andraspråk lika för att det inte ska bli att ett 

barn och en i personalen som båda har samma modersmål, som inte är svenska, alltid skulle 

hänvisas till varandra i samtal och interaktion. Även om det finns personal med annat modersmål 

än svenska så är det viktigt att dessa behandlas likadant som de pedagoger som har svenska som 

modersmål men att de har en speciell kompetens genom att de kan bidra med ett annat 

modersmål. 

      Enligt Skolverket (2013) blir ett språkligt lärande som bäst när språket används i 

meningsfulla sammanhang som uppkommer i vardagen. Genom att se förskolans verksamhet 

som en rad bra tillfällen för språkande kan förskolans personal utveckla rutiner som främjar 

språkutvecklingen för alla barn oavsett om de har svenska som sitt modersmål eller andra språk. 

De samtal man har med barnen i vardagen är viktiga då barn skaffar sig kunskaper om 

omgivningen genom språket men även för att det också har en positiv effekt på barnens 

bevarande av sina muntliga språkkunskaper. 

     Skans (2011) refererar till Nauclér, Welin och Ögren (1988) som menar att det finns skillnad 

på naturligt och styrt lärande när det handlar om andraspråk i förskolan. Naturligt lärande 

handlar om att ett barn lär sig andraspråket i verksamheten i förskolan utan att speciella 

undervisnings- och språkträningstillfällen ges. Lärandet av språket sker utifrån hela 

verksamheten och de rutiner som finns under dagen. Styrt lärande däremot handlar om att det 

skapas lärande språksituationer där barnen tränar sin svenska. 

     Skolverket (2013) hänvisar till forskning av Aukruts (2007), Massey (2004) och McCartney 

(1984) som visar på att rika informella samtal som sker mellan vuxna och barn stimulerar den 

språkliga utvecklingen hos barnen och det är viktigt att ha extra fokus på kognitivt utmanande 

samtal som innebär förklaringar, personliga berättelser och låtsaslek där barnen skapar och 
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återskapar händelser, analyserar erfarenheter och delar med sig av åsikter och idéer. Dower & 

Pianta (2009): Massey (2004) 

 

2.2 Modersmål 

Calderon (2006) beskriver modersmål som det språk en människa har med sig sedan födseln. 

Författaren menar att ett väl utvecklat modersmål ger större möjligheter och förutsättningar för 

att lära sig flera språk. Barn lär sig inte bara ett språk när de lär sig sitt modersmål utan även 

normer, värderingar och regler. Alla språk som ett barn har kommer att berikas om barnets 

modersmål utvecklas och behålls tillsammans med de andra språken.  

   Kultti (2012) refererar till Vygotskij (2007) som skriver att under utvecklingen av ett 

modersmål förekommer det inte så mycket av fonologi, grammatik eller en språklig definiering 

av ett ords betydelse. Han menar att det som någon tycker är enkelt på sitt modersmål kan bli 

svårt att lära sig i ett nytt språk. Utvecklingen av ett modersmål och det främmande språket 

bygger på ett system av begrepp som ett barn redan har utvecklat när barnet lärde sig sitt 

modersmål. 

    Skans (2011) påvisar att det är viktigt att kunna möta barn med olika bakgrunder och att arbeta 

med deras olika modersmål. För de barn med annat modersmål än svenska kan den svenska 

förskolan vara det första och kanske det enda mötet med det svenska språket. Enligt honom blir 

då barnens språkutveckling en central del av den pedagogiska verksamheten, både när det gäller 

att lära barnens svenska och att arbeta med varje barns modersmål. Skans (2011) refererar till 

Cummins (1996) som menar att en lärare kan stärka ett barns självkänsla och ett barns identitet 

genom att visa respekt för barnets modersmål och dess kulturella bakgrund. Detta är 

betydelsefullt för både barnets motivation och lärande.  

     Många människor tänker att det normala är att kunna ett språk men det är inkorrekt då de 

flesta människor i många länder är flerspråkiga och har minst två till tre språk. Detta stöds 

också av Skolverket (2013).    Det som är viktigt att tänka på som pedagog, enligt Calderon 

(2006), är att ha samma förhållningssätt till alla barn oavsett modersmål och tyvärr har studier 

som hon refererar till visat att så inte är fallet på många förskolor. 

      Benckert, Håland och Wallin (2008) anser att det är viktigt hur förskolan möter barnens 

olika språk och det har en avgörande betydelse för hur barnen utvecklas som individer. Elmeroth 

(2008) skriver att om barnen berövas sitt modersmål innebär det att de berövas det språk på vilket 

de lärt sig att tala och förstå världen.  

     Ellneby (1998) menar att barn med annat modersmål än svenska ofta skaffar sig en slags 

situationsförståelse på svenska där de kan förstå olika situationer och vad som händer men har 

inte tillräcklig språkbehärskning för att förstå ord och uttryck i andra sammanhang. Hon 

påpekar vidare att barn med annat modersmål än svenska har ett ordförråd men har svårt att 

använda språket som tankeverktyg och då är det viktigt för pedagogerna att kunna utvärdera 

barnets språk för att stimulera barnet utifrån den nivå barnet befinner sig på. Det är bra om 

utvärderingen sker med jämna mellanrum för att personalen ska kunna se om stimulansen gör 

nytta. I skolans uppdrag ingår det att erbjuda alla elever tillgång till sitt modersmål, sitt första 
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språk och specifikt inom förskolan ska barnen erbjudas modersmålsstöd. Skolverket (2013) 

skriver att begreppet modersmål kan vara problematiskt på olika sätt eftersom begreppet kan 

användas som motsats till det svenska språket och ofta antas det att en individ bara kan ett språk, 

bara ett modersmål.  

     Skolverket (2013) refererar till Skutnabb-Kanga (1981) som skriver om fyra olika kriterier 

som används för att bestämma vad som kan utgöra modersmål och de är; ursprung, kompetens, 

funktion och attityder. I förskolans läroplan, Lpfö 98 Skolverket (2010), används oftast ursprung 

som refererar till det eller de språk som barnet lärt sig från början och man kan också se 

begreppet attityder i Lpfö 98 Skolverket (2010) som handlar om språk som barnet identifierar sig 

med och identifieras med av andra. Kompetensen handlar om språkbehärskning och funktion 

handlar om språkets praktiska användning. Skolverket (2013) refererar också till skollagen 8 

kap.§10 där det står att förskolan skall medverka till att barn med annat modersmål än svenska får 

möjlighet att utveckla sitt modersmål. Förskolan kan arbeta mot detta genom att använda sig av 

sin personals språkkompetenser ifall det finns pedagoger på förskolan som har andra språk än 

svenska. Utgångspunkten med detta är att alla förskolor kan respektera, framhålla och uppmuntra 

barns kunskaper och färdigheter i andra språk än svenska. 

     Barn kategoriseras många gånger utifrån var deras föräldrar kommer ifrån och deras språkliga 

och kulturella bakgrund. Om barnet har föräldrar som har utländsk bakgrund och som har ett 

annat modersmål än svenska anses också barnet ha en annan bakgrund än svensk och tala ett 

annat språk än svenska. 

 

 

2.3Språkutveckling  

Ellneby (1998) beskriver de olika stadierna i språkutvecklingen. Stadierna börjar med: 

Fosterperioden; där barnet kan uppfatta och känna igen ljud från sjätte fostermånaden. Efter det 

kommer nyföddhetsperioden; där barnet redan från början är inställt på kommunikation och 

kan ha ögonkontakt med sin vårdare efter födseln. Enmånadersåldern kommer sedan; där 

barnet lyssnar på ljud och producerar svaga ljud och barnets känslor förmuleras i skriket. Fyra- 

till tiomånadersåldern; är jollerperioden då barnet kan producera alla världens språkljud men 

om barnet inte hör vissa ljud så försvinner de. Ettåårsåldern; där barnet börjar säga sina första 

ord, oftast ord för personer och föremål som är viktiga för barnet. Tvåårsåldern; där barnet 

använder två- till tre ordssatser. Barnet  imiterar mycket här och frågar och lyssnar. 

Treårsåldern; där barnets ordförråd ökar snabbt och talar tre- till fyraordssatser. Fyra- till 

femårsåldern; där språkmönstret i stort sett är klart. Barnen kombinerar både sitt språk och sina 

aktiviteter.  

    Calderon (2006) skriver att det finns två inriktningar i språkutvecklingen: Simultan och 

successiv. Simultan språkutveckling innebär att barnen får stimulans i båda sina språk från en 

tidig ålder. Successiv språkutveckling betyder att inlärningen av det andra språket börjar läras 

efter det att det första språket är etablerat. 
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    Ett barns språk, enligt Calderon (2006), växer och utvecklas i olika sociala situationer och 

därför är det viktigt att barnet möter och omges av stöttande vuxna som underlättar barnens 

språkliga utveckling. Hon skriver också om några yttre och inre faktorer som kan påverka 

barnens språkutveckling och dessa är; samhällets syn på minoriteter, föräldrarnas syn på 

samhället och förskolan, föräldrarnas utbildning och socioekonomiska status, kvaliteten i 

förskolan, barnens möjligheter till språkanvändning, verksamheten i förskolans innehåll, om 

barnet är tryggt i förskolan och i familjen och ett barns intellektuella förutsättningar. 

    Elmeroth (2008) skriver att vi inte behöver vara oroliga för att det svenska språket inte ska 

utvecklas i förskolan men att det däremot finns risk för att modersmålet blir svagt eller helt 

försvinner. Det finns två begrepp som är viktiga för att förstå utvecklingen och det är additiv och 

subtraktiv flerspråkighet. Begreppen handlar om olika typer av flerspråkighet som blir resultatet 

av de situationella och sociala villkor i de olika språkens utveckling. Additiv flerspråkighet 

innebär att ett språk läggs till de andra och på så sätt berikar alla språken och den subtraktiva 

flerspråkigheten skapas när de andra språken utvecklas på bekostnad av modersmålet.  

     När det gäller att förstå vad lärare och vänner pratar om i verksamheten menar Elmeroth 

(2008) att elever med svenska som andraspråk måste utveckla den bas som de andra barnen 

redan har när de börjar skolan och de behöver också utveckla språket för att komma ifatt. För att 

detta ska lyckas på bästa sätt ska de hålla samma takt som de barn som bara har ett språk och 

deras språkutveckling. Därför är det väldigt viktigt att pedagogerna möter alla individernas 

språksituation där och då på ett så utvecklande sätt som möjligt.  

     Ellneby (1998) påvisar att genom korta meningar och ord från vardagen kan man hjälpa de 

barn som har mycket begränsade kunskaper i svenska. Det är viktigt att se till barnets mognad 

när man försöker stödja dem i deras språkutveckling. Ett barn behöver aktivt delta i sin 

inlärningsprocess eftersom inlärning sker bäst under upprepning och vid erfarenhet. Hon menar 

vidare att det är väldigt viktigt att barnen har en trygg kontakt med en vuxen och att pedagoger 

fokuserar och vidareutvecklar det barnet redan kan för att utveckla språket istället för att 

förvirra barnet genom nya teman och liknande. Enligt författaren finns det två teorier om 

språkinlärning; Interferensspråks-hypotesen och interimspråks-hypotesen. Interferensspråks-

hypotesen handlar om det ena språkets ofrivilliga påverkan på de andra språken. Det är olika 

svårt för barnet att lära sig ett nytt språk ifall barnets modersmål och det språk barnet ska lära 

sig, i detta fall svenskan, är nära besläktat. Den andra teorin, Interimspråks-hypotesen, innebär 

att barnet själv skapar ett system av språkliga regler och detta sker omedvetet. Barnet lyssnar 

och observerar hur andra människor använder språket och det leder till en god 

språkbehärskning. Här är det viktigt att barnet hör språk omkring sig och kan utvecklas i sitt 

eller sina språk. 

     Språkutvecklingen hos ett flerspråkigt barn enligt Ellneby (1998), liknar denna utveckling 

hos ett enspråkigt barn men man måste tänka på att det kan ta tid. Andra språk som liknar ett 

barns modersmål kan vara lättare att lära sig för ett barn. Det finns olika sätt att presentera 

språk som att till exempel presentera det med ord som är igenkännande; där barnet känner igen 

ord som upprepas men inte vet betydelsen. Det går också att använda sig av ordförråd; där 

barnet förstår att ord står för någonting och talproduktion där barnet producerar ett eget språk. 
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När ett andraspråk utvecklas är det mycket enkelt till en början och ofta kopplat till en 

situation. Ordförrådet är nu begränsat och vissa barn kan känna frustration för att vi inte förstår 

vad de vill säga.  

 

2.4 Identitet 

Språket ger oss självkänsla och möjligheter att utvecklas och genom att kunna ett eller flera 

språk fungerar man i den kultur man är i just då och får tillgång till flera världar.        

     Calderon (2006) anser att idag har minst vart fjärde barn som växer upp i Sverige sina rötter 

i andra delar av världen och en och en halv miljoner människor som bor i Sverige har ett annat 

modersmål än svenska. Barnen är antingen födda i ett annat land och/eller har föräldrar som är 

från något annat land än Sverige. Hon menar att förskolan blir den första kontakten med det 

svenska samhället för både barnen och deras föräldrar när de kommer hit. Hon skriver vidare att 

språket är en viktig del av vår identitet och att den bidrar till en självkänsla hos barnen och 

möjligheter att utvecklas. En människa fungerar i en kultur genom att kunna språket.  

    Skolverket (2013) skriver också att för vissa minoritetsgrupper är just språket en viktig 

identifikationskälla. En flerkulturell identitet är en möjlighet men dock inte en självklarhet. Det 

refereras vidare i Skolverket (2013) om studier om ungdomar som har olika kulturer och bor i 

förorter skapar sina egna identiteter som sedan förs samman och bildar en blandad 

mångkulturell identitet och på så sätt är språk en del av vår identitet. 

 

2.5 Kultur och mångkultur 

Begreppet kultur menar Calderon (2006) betyder olika saker för olika personer och är i ständig 

förändring. Den påverkas av allt som människor gör, av olika intryck och av uttryck. Kultur kan 

bland annat handla om språk, idéer och beteenden.  

    Elmeroth (2008) anser att det är viktigt att personalen i den svenska förskolan och skolan 

funderar över hur institutionen där de arbetar fungerar. Eleverna med interkulturell bakgrund 

måste mötas av en kultur som är öppen och med ett interkulturellt förhållningssätt. Detta 

förhållningssätt kan leda till att alla eleverna får en relevant undervisning och att personalen 

följer värdegrunden. De barn med många kulturer och som är flerspråkiga har olika referensramar 

och det är därför viktigt att skolan möter alla elevers erfarenheter.   

 

2.6 TAKK 

Heister Trygg (2010) menar att TAKK står för Tecken som Alternativ och Kompletterande 

Kommunikation och utförs genom att man använder händerna och tecknar tillsammans med talat 

språk. Detta görs för att stödja det redan talade språket och det används främst till barn som 

behöver stöd i sitt språk. 

    Ellneby (1998) påvisar att det är skillnad på tal och språk. Språk är en abstrakt företeelse som 

vi använder för att forma vårt tankeinnehåll medan tal är något konkret där språkens ljud 

produceras av talorganen och blir till efter ett visst system. Språk och kommunikation kan 
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förekomma utan tal men för att få ett meningsfullt tal måste människan ha ett språk.  

    Heister Trygg (2010) poängterar att med TAKK byggs ett språk i samspel med varandra. 

Tecken som utförs med händerna kan användas i kommunikationen mellan människor. När man 

använder sig av det lånas tecken från det svenska tecken språket. TAKK skiljer sig dock från 

teckenspråket när det handlar om till vilken målgrupp det riktar sig, vilket syfte, metoder och 

kompetens den som lär ut det har. TAKK är också mycket mer än bara tecken. Heister Trygg 

(2010) skriver att det har används i årtionden på förskolor och skolor tillsammans med barn 

som har någon form av funktionsnedsättning. Pedagoger har kommit i kontakt med tecken och 

också sett att det ger positiva resultat när man använder sig av den metoden. TAKK är ett 

nationellt etablerat begrepp. De personer som behöver det hör till en stor målgrupp och denna 

målgrupp hör till en större målgrupp för AKK, Alternativ och kompletterande kommunikation, 

som är mer än bara tecken. Det är ett begrepp för allt som går att göra för att ersätta bristande 

tal i kommunikation mellan människor. TAKK används för olika syften och utifrån 

grundläggande teorier. I det lånar man tecken från det svenska teckenspråket men ska inte 

förväxlas med det. Som jag nämnt tidigare är TAKK ett sätt att underlätta för kommunikation 

och det används alltid efter den specifika individens behov och dennes förutsättningar. Enligt 

Heister Trygg (2010) används TAKK alltid tillsammans med talat språk och man följer 

talspråkets grammatik. En person som använder sig av och behöver det kan använda det under 

en period men sedan ha möjlighet att övergå till talspråk eller andra former av AKK. TAKK 

används också parallellt med talspråk och andra AKK- former. Genom att använda sig av det 

stödjer omgivningen förståelsen med tecken och lär ut ett sätt att uttrycka sig på. Den målgrupp 

som TAKK vänder sig till är personer som hör men de behöver inte alltid vara i behov av extra 

stöd utöver det. De kan dock ha en ökad risk att utveckla störningar i sin kommunikation och 

sitt språk. Några av förutsättningarna för att använda TAKK med barnen är att de inte talar eller 

har mycket bristfälligt tal, eller ligger i riskzonen för att detta ska ske. Barn som behöver extra 

stöd för att utveckla språk och barn som kan använda sina händer. Enligt Heister Trygg (2010) 

är syftet med TAKK att bidra till kommunikation och språk i samspel med andra. Språk och 

kommunikation hör ihop och förmågan att kommunicera är grundläggande.  

    Kultti (2012)  refererar till Rogoff (1990) som menar att gester, mimik och olika fysiska 

handlingar är grundläggande i kommunikation. Kommunikation vilket betyder nteraktion där 

människor samordnar fysiska och verbala handlingar. Dessa handlingar, vad individer gör och 

säger, innefattar språkliga uttryck och fysiska handlingar som handlar om att åstadkomma 

någonting. Den icke-verbala och verbala kommunikationen är viktiga aspekter av ett deltagande 

och en stöttning i olika lärandeprocesser. 

    Heister Trygg (2010) menar att kommunikation är en förutsättning för språk men språk eller 

tal är inte en förutsättning för all kommunikation. Kommunikationen kan vara både avsiktlig 

och oavsiktlig och kan fungera utan tal eller språk. Därför är det bra att använda sig av TAKK 

som underlättar både verbal och icke-verbal kommunikation 
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2.7 Vad säger Läroplanen? 

Lpfö 98 Skolverket (2010) beskriver att i förskolans uppdrag ingår det att utveckla barns 

förmågor och kulturskapande och att överföra ett kulturarv där språk ingår. Det står också att 

språk och lärande hänger samman precis som språk och identitets-utveckling. Förskolan ska 

lägga vikt vid att stimulera barnen i deras språk-utveckling. Barn som har utländsk bakgrund 

och utvecklar sitt modersmål får bättre möjligheter att lära sig svenska. Förskolan ska också se 

till att medverka till att barn som har ett annat modersmål än svenska ska få möjlighet att 

utveckla både sitt modersmål och det svenska språket. Förskolan ska också sträva efter att varje 

barn på förskolan ,som har ett annat modersmål än svenska, ska utveckla sin kulturella 

identitet och sin förmåga att kommunicera både på svenska och sitt modersmål. Vi som 

förskollärare ska också ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen stimuleras 

och utmanas i sin språk- och kommunikationsutveckling. 

 

2.8 Tidigare forskning 

Skolverket (2011) skriver att de senaste årtiondena har forskningen tagit fart när det gäller 

flerspråkiga barns lärande. Det är ofta tal om att flerspråkiga elever ska lära sig svenska och inte 

ägna sig åt studier i sitt modersmål eftersom just modersmålet kan störa barnens utveckling i 

svenska. Enligt Skolverket (2011) har detta inte fått något stöd inom forskningen. Istället finns 

det forskning som menar att ett välutvecklat modersmål stödjer andraspråkets läroprocesser. 

Skolverket (2011) hänvisar ocskå till tidigare forskning att elever som utvecklar fler språk är mer 

kreativa i sitt språk och också i sitt tänkande. Ett barn som är flerspråkigt kan ha lättare att se 

saker och ting ur olika perspektiv eftersom de har kunskaper i flera språk. Det är en resurs att 

kunna flera språk, men det tar tid att utveckla dessa. Skolverket (2011) skriver vidare att en 

grupp flerspråkiga elever har olika språk, kultur och social bakgrund och har ofta varit bosatta i 

Sverige under olika lång tid. Därför är det viktigt som pedagog att ta reda på hur barnens liv och 

uppväxt ser ut och möta deras olika behov för att göra undervisningen så bra som möjligt för 

alla. Om pedagogen inte tar hänsyn till dessa olikheter i skolan utan enbart arbetar med att 

utveckla språket kan det lätt leda till att vissa barn får stora svårigheter att följa med i 

undervisningen. Det finns många faktorer som påverkar resultatet i utvecklingen av ett annat 

språk enligt Skolverket (2011) och några av de faktorerna är; ålder vid inflyttning, vilket 

modersmål man har med sig, ifall barnet kan flera språk, om barnet gått i skola tidigare, hur 

motiverat barnet är och vilket förhållningssätt pedagogen och andra i omgivningen har till just 

flerspråkighet och mångkultur.  

     I sin forskning presenterar Lindberg (2013) både internationell och svensk 

andraspråksforskning omkring samtal. Hon fokuserar på såväl inlärning som användning och 

framhäver komplexiteten i andraspråksutvecklingen. Detta är inte bara en fråga om själva 

interaktionen, på så sätt att information tas emot och används. Det handlar också om både 

kulturella och sociala processer och att dessa inte kan separeras ur ett sammanhang. 

    Vetenskapsrådet (2012) skriver att det är ett faktum att vårt samhälle idag är flerspråkigt. Detta 

är ett resultat av de historiska och politiska skeenden som hänt och av den aktuella migrationen. 
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Enligt Vetenskapsrådet (2012) behövs en kommunikation mellan samhällsinstitutionerna och 

medborgarna. Det gäller både de medborgare som behärskar huvudspråket och de som behärskar 

andra språk. Vetenskapsrådet (2012) påvisar vidare att behovet av kunskaper i flera olika språk 

diskuteras i Sverige och i många andra länder men i för begränsad utsträckning. Detta hör ihop 

med att många tror att kunskaper i engelska är lösningen på alla internationella kontaktbehov, 

vilket är särskilt påtagligt i Sverige. Det är allmänt känt att det finns en relation mellan språk och 

lärande. Denna relation är också relevant for andraspråkselever som har andra språkliga 

förutsättningar än förstaspråkselever. Vetenskapsrådet (2012) refererar till både Halliday och 

Vygotskij och betonar att dessa har intresserat sig för den interpersonella aspekten i 

språkutvecklingen. De ser behovet av att interagera med andra som det viktiga i barnets 

språkutveckling och speciellt innan barnet börjar prata. För ett litet barn förknippas språket med 

de personer som finns närmast barnet och de i omgivningen. Detta utvidgas så småningom när 

barnet börjar delta i nya situationer och skapar nya relationer med andra barn och vuxna. Ett barn 

använder sitt modersmål för alla språkliga funktioner och i skolan utvecklas samma språk till nya 

dimensioner av lärande. Calderon (2006) menar att forskning och erfarenhet visar att 

språkutvecklingen är som mest intensiv i förskoleåldern och i de tidiga skolåren. Det är viktigt 

att barnen får använda sitt modersmål då deras språkutveckling stimuleras när de använder sig av 

detta. Kultti (2012) menar att gruppaktiviteter möjliggör ett språkligt och fysiskt deltagande 

genom handlingar som är både upprepande och imitativa. I dessa handlingar kan en lärare rikta 

sig språkligt till gruppen men också till enskilda barn och ta fasta på olika saker. På detta sätt blir 

barn delaktiga i språkliga aktiviteter i förskolan på svenska, oavsett barnens språkliga kunskaper 

eller bidrag till aktiviteten. Skans (2011) påvisar att en viktig del i verksamheten på förskolor är 

matsituationerna. Där sker naturligt lärande med barnen och som innefattar begreppsförståelse 

och språkträning. 

    Heister Trygg (2010) skriver om tidigare forskning inom TAKK och menar att kliniska 

erfarenheter och en del forskningsresultat tyder på att teckenanvändande i kommunikationen har 

många fördelar. Några av dem är; Tecken ger tidigare tillgång till språk, tecken kräver mindre 

finmotorik än tal, tecken använder andra sinnen, tecken ökar koncentrationen, tecken ökar 

intresset för talat språk, tecken kan vara mer konkreta, tecken tydliggör det talade språket, tecken 

ger ögonkontakt, tecken har man alltid med sig, tecken dämpar den vuxnes talflöde och tecken 

fungerar som en brygga mellan de tal som finns i omgivningen och de egna medfödda.  

     Enligt Heister Trygg (2010) finns det rapporter ända från mitten av 1800-talet som visar att 

användandet av tecken är gynnande för personer som har kognitiva svårigheter. Författaren menar 

att tecken tillsammans med tal också föreslagits för hörande personer som har kognitiva 

begränsningar. Man har tittat på vad som bäst gynnar språket och kommunikationsutvecklingen 

som också berör flerspråkigheten. De flesta av studierna som finns angående teckenanvändning 

handlar om språkutvecklingen hos barn som har Downs syndrom. Att använda tecken 

tillsammans med dessa barn kan bidra till att en fungerande kommunikation skapas. Det är 

nödvändigt med samspel om man vill utveckla barnets impressiva och expressiva förmågor enligt 

författaren. En studie som författaren refererar till av bland annat DiCarlos (2001) visar på att 
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små barn, med och utan funktionsnedsättningar i en förskola, visade att såväl förspråklig som 

språklig kommunikation mellan barnen ökade när lärarna använde tecken till dem. 
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3. Teoretiskt perspektiv  

Jag har valt att utgå från två teoretiska perspektiv i detta examensarbete. Det sociokulturella 

perspektivet och det interkulturella perspektivet.  

 

3.1  Sociokulturellt perspektiv 

I mitt examensarbete utgår jag från Vygotskijs sociokulturella perspektiv. Enligt  Lindö (2009) 

menade Vygotskij att all utveckling sker i samspelet mellan människor. Hon skriver vidare att 

Vygotskij menade att barnet från allra första början använder sitt språk för att kommunicera 

med sin omvärld. Utifrån det sociokulturella perspektivet betonade Vygotskij att barnets 

utveckling tar sin utgångspunkt i interaktion med sin omvärld. Han menade att människans 

språk är naturligt och att det överför den kultur som omger barnet. Även Lindberg (2013) menar 

att ur ett sociokulturellt perspektiv sker individens tanke och handling i möten och samspel med 

andra 

    Lundgren, Säljö och Liberg (2010) anser att ett av de grundläggande begreppen i den 

sociokulturella traditionen är mediering. Det handlar om att vi använder redskap och verktyg 

för att förstå och agera i vår omvärld. Författarna anser att Vygotskij menade att människan 

använder två olika slags redskap; ett språkligt och ett materiellt. Ett språkligt redskap är en 

symbol, ett tecken eller ett teckensystem som vi använder när vi tänker eller kommunicerar; 

bokstäver, siffror, räknesystem och liknande. Att tänka och kommunicera innebär att människor 

använder sig av kulturella redskap när de förstår och analyserar omvärlden. Författarna 

påvisar vidare att de språkliga redskapen utvecklas inom kulturella gemenskaper och formas 

av traditioner och kan både ändras och utvecklas. Författarna anser också att Vygotskij ofta 

skrev att språket är redskapens redskap. Vi kan uttrycka oss genom kommunikation med olika 

människor och för att organisera världen omkring oss använder vi oss av språkliga begrepp. 

Vygotskij ansåg också att språket finns mellan människor och är ett medel för kommunikation. 

Språket finns också inom människor när vi använder oss av språkliga redskap när vi tänker. 

Kommunikation tillsammans med andra människor formar vårt tänkande. 

 

3.2 Interkulturellt perspektiv, pedagogik och undervisning 

Jag kommer också att basera mitt arbete utifrån ett interkulturellt perspektiv som Lahdenperä 

(2004) anser innebär interkulturellt lärande, kommunikation, undervisning, mångkulturell 

skolutveckling och interkulturell pedagogisk forskning. Interkulturell pedagogik ses som en 

inriktning som handlar om problem med att umgås över kulturgränserna, speciellt i samband 

med utökad invandring. Interkulturell undervisning gäller alla elever och är ett förhållningssätt 

och inte ett ämne. Denna ska användas i alla ämnen för att skapa förutsättningar för respekt och 

förståelse i klassen, i skolan och i samhället. Det startar en process för samhörighet mellan 

grupper i det svenska samhället. Lahdenperä (2004) anser att individen utvecklar sin syn på 

samhället och världen utifrån de språk hon talar och tänker på. Den språkliga inlärningen är av 

stor betydelse för integrationen i en grupp och i ett samhälle.  
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     Calderon (2006) skriver att ett interkulturellt arbetssätt innebär att pedagogen är medveten om 

sin roll i sin egen etniska bakgrund och förstår hur ett mångkulturellt samhälle kan skapas i 

förskolan. Hon anser att en förskola som utvecklar ett interkulturellt förhållningssätt kan bidra till 

en förskola som får insikt om det egna värdesystemet och också inser att barnen bär med sig 

erfarenhet och kunskap från den sociala och kulturella värld de vuxit upp i. Vi måste, enligt 

Calderon (2006), vara beredda på att som pedagoger lära oss av barnen och deras föräldrar och 

visa intresse för dem i förskolan men också utanför. Elmeroth (2008) skriver att ett interkulturellt 

förhållningssätt i förskolan kräver att elevernas erfarenheter och kompetenser ses som värdefulla 

i verksamheten och att man utgår från detta i den fortsatta utbildningen. Alla elever på förskolan 

har olika erfarenheter och sätt att tänka och därför är det nödvändigt att utgå från elevernas värld i 

undervisningen istället för ifrån skolans värld. Hon påvisar också att ett interkulturellt 

förhållningssätt är ett erkännande av elevernas erfarenheter. När vi erkänner dessa visar vi barnen 

att de är betydelsefulla och vi stöttar eleverna i deras identitets- och kunskapsutveckling. Det 

interkulturella förhållningssättet observerar elevernas olika bakgrund som en tillgång i 

verksamheten. Barnens resurser är grunden och denna behöver kompletteras också med det 

svenska och det befintliga ska utvecklas vidare. Det är en additiv syn på både kultur och språk. 

Elmeroth (2008) påvisar också att en trygg lärmiljö är en självklarhet i all undervisning där man 

utgår från elevernas erfarenheter. Det är viktigt att den etniska och kulturella jämställdheten finns 

där eleverna ska kunna relatera till undervisningens innehåll genom egna erfarenheter. De bästa 

förutsättningarna för ett interkulturellt förhållningssätt, enligt författaren, är om det finns 

flerspråkig personal i verksamheten. På så sätt kan barnen få tillgång till modersmålet tidigt. 
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4. Metod 

I detta examensarbete använder jag mig av intervjuer och observationer för att få svar på mina 

frågeställningar. Observationerna kommer att utföras både på pedagogerna men också på 

barnen där jag observerar hur de arbetar med flerspråkighet men även deras modersmål. 

Observationen kommer att bli passiv i bakgrunden och ingen påverkan på vad som händer. När 

jag intervjuar kommer jag att lyssna och låta informanterna tala till punkt innan nästa fråga.   

    Kylén (2004) påpekar att det finns fyra grundläggande metoder för att fråga någonting; 

intervjuer, enkäter och observationer och att läsa skrivet material som dagböcker, artiklar och 

liknande och att göra en frågelista. Jag använder mig av observation och intervju i denna studie. 

Den intervjutypen som används är en öppen intervju som enligt Kylén (2004) liknar ett samtal.  

 

4.1 Kvalitativa intervjuer 

BjØrndal (2005) anser att man i kvalitativa metoder är mindre intresserad av siffror och försöker 

istället att se en djupare förståelse i det man gör och använder sig oftast av ett mindre urval 

personer.  Enligt honom kan forskaren på så sätt få en djupare insikt om studiens innehåll genom 

att använda sig av kvalitativa intervjuer. Den intervjumetod jag kommer att använda mig av är 

samtalsintervju som BjØrndal (2005) skriver är den mest ostrukturerade formen av intervju. Jag 

väljer denna eftersom jag vill ha ett så öppet samtal som möjligt och på så sätt kunna komma 

in på spår som kan vara viktiga för mitt arbete och som kanske inte setts om andra 

intervjuformer använts. 

   Kylén (2004) visar på att det alltid finns brister i en studie oavsett vilken metod som väljs i 

datainsamlingen. Det är därför bra om forskaren använder sig av flera metoder för att få ett så 

tillförlitligt slutresultat som möjligt.  

 

4.2 Observationer 

Kvale och Brinkman (2009) påvisar att en lämplig metod när det gäller observationer är att börja 

med att först föra anteckningar. Utifrån dessa skrivs en sammanfattning och väljer det som är 

lämpligt för studien. Observationer använder jag mig av för att kunna utvärdera situationen och 

för att skapa ett så bra resultat som möjligt som också BjØrndal (2005) skriver om.  

     För att kunna få en beskrivning av det som händer här och nu är observation som metod, enligt 

Kylén (2004), den mest elementära.    

    Alla data i en viss utredning bygger på olika observationer. När vi observerar ställer vi oss 

frågorna ”Vad såg jag i..?” ”Vad skulle jag vilja se om?” och ”Vad ser jag just nu?” I första hand 

gör vi observationer av vad som händer just nu. Jag använde mig av planerad observation som 

enligt Kylén (2004) innebär att man bestämt innan vad man ska observera och ofta vad och hur 

det ska registreras. I mitt fall innebär det att jag ska vara en passiv observatör i en barngrupp och 

anteckna på papper det jag ser. 
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4.3 Urval 

Mitt val av förskola grundas på att jag sedan tidigare är bekant med den och vet att de arbetar 

enligt TAKK-metoden. Jag kommer att utföra intervjuerna och observationerna på en förskola 

och kommer att intervjua fyra pedagoger samt förskolechefen, om hur de arbetar med 

flerspråkighet och hur de skulle vilja arbeta med detta i framtiden. Dessa metoder valdes, 

eftersom jag på så sätt kan få ta del av hur det går till i praktiken och hur de som idag arbetar 

med dessa frågor ser på möjligheter till förbättringar. 

     Denna förskola valdes inte slumpmässigt utan medvetet eftersom det på förskolan finns några 

barn med annat modersmål än svenska men det är också viktigt för mig att undersöka hur 

förskolan arbetar med svenska som modersmål. På så sätt kan jag få reda på hur det går till i 

praktiken och hur de som arbetar med dessa frågor ser på olika möjligheter till att förbättra 

verksamheten.  

 

4.3.1 Informanterna  

Uppsatsens fokus ligger inte på huruvida personalen har utbildning eftersom detta inte var 

relevant för mitt syfte. Därför intervjuades även en vikarie, som arbetat en längre tid på 

förskolan. Jag väljer att kalla alla, förutom förskolechefen, för pedagoger. För att inte röja mina 

informanters identitet har jag valt att ge dem fingerade namn och kallar dem Anna, Åsa, 

Caroline och Hanna. På så sätt följer jag Vetenskapsrådets etiska principer (Vetenskapsrådet 

2002).  

 

Anna är utbildad förskollärare och har arbetat på denna förskola i 10 år. Hon är 49 år.  

 

Åsa är utbildad förskollärare och har arbetat på förskolan i snart 1 år och hon är 62 år.  

 

Caroline är inte utbildad förskollärare men en mycket kompetent vikarie. Hon har ett fast 

vikariat sedan 8 månader tillbaka och är 29 år.  

 

Hanna är utbildad förskolechef och har arbetat som förskolechef sedan 1989. Hon är 59 år. 

 

4.3.2  Bortfall 

Lisa, som är utbildad förskollärare, valde tyvärr att, av personliga skäl, inte medverka. Detta 

medelades mig precis innan intervjuerna skulle påbörjas. 

 

4.3.3 Förskolan 

Denna förskola har 14 barn och ligger i en medelstor stad i södra Sverige. Sex av förskolans 

barn har annat modersmål än svenska och alla pedagoger och barn använder sig av TAKK i den 

mån de kan och de använder sig alla av den metoden tillsammans i olika gruppaktiviteter. 

Barnen är mellan ett och fem år gamla; de som fyller på vintern/våren innan de börjar 

förskoleklass hinner bli sex år innan de slutar. På förskolan finns det fyra pedagoger. Det är en 
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liten förskola, som jag nämnt tidigare, i ett eget hus med olika rum för olika sorters aktiviteter. 

Det rör sig om en förskola för barn med speciella behov och det är stora krav på personalen för 

att de ska få arbeta där. Rummen är anpassade till barnens nivå med stolar och bord i deras höjd 

och skåp med leksaker och liknande som de kan öppna själva. Förskolan har en jättefin utemiljö 

där barnen är ute och leker varje dag men också bra innemiljöer där TAKK genomsyrar mycket 

genom tecken på väggar och vid barnens skåp.  

 

 

4.4. Datainsamling  

Fördelen med att använda sig av öppna frågor, enligt min uppfattning, är att ge informanterna 

mer frihet att svara och det blir också möjlighet för mig som intervjuar att komma med 

följdfrågor på det som vi diskuterar. Det blir också en mindre strikt känsla under intervjun 

eftersom vi kommer att känna oss mer öppna att diskutera ämnet och mer avslappnade inför 

varandra. Jag använde mig av två intervjuguider under mina intervjuer (se bil. 3 och 4). 

     För att underlätta och även förbereda mig inför intervjuerna sammanställde jag 

intervjuguiderna. Frågorna skulle bara tjäna som utgångspunkter och ha formen av öppna frågor. 

Jag ville därmed kunna ha bättre överblick under samtalets gång även om målet var att 

informanterna skulle ges möjlighet att tala friare och att även jag skulle kunna ställa följdfrågor 

beroende på hur samtalet utvecklades. Bryman (2011) kallar detta semistrukturerade intervjuer.  

     Det är bra med personlig intervju, enligt min åsikt, eftersom det blir mer intimt och det är 

också möjligt att få information utifrån kroppsspråket vid intervjuerna. Vid telefonintervjuer eller 

via mejlkontakt kan det lätt bli opersonligt och stelt. Det går också att se om informanten är 

öppen för en längre intervju och man kan då ställa fler följdfrågor. Om personen ser mer sluten ut 

kan man kanske få informanten att känna sig respekterad genom att inte ställa fler följdfrågor. Jag 

valde kvalitativa intervjuer och BjØrndal (2005) menar att fördelen är att det är möjligt att erhålla 

en samlad bild av både de gemensamma processerna och sambanden. Det är mer ostrukturerat 

och flexibelt och därför lämnar det utrymme för en förändring av upplägget under intervjuns 

gång, vilket kan vara positivt och få samtalet att leda in på nya spår och det kan vara positivt 

bidragande till studien. Dock menar författaren att det kan vara en nackdel i flexibiliteten 

eftersom något olika data samlas in beroende på vem som intervjuas och resultatet kan bli mindre 

entydigt. Även vid en mer strukturerad uppläggning kan det hända att tolkningarna inte är 

relevanta för alla informanter.  

     Vid intervjuerna använde jag mig av ljudinspelning för att kunna koncentrera mig bättre på 

själva intervjun men också för att ha möjlighet att lyssna på inspelningen upprepade gånger. Det 

kan vara viktigt vid en intervju att använda sig av ljudinspelning eftersom det är lätt att glömma 

det som sagts och för att kunna koncentrera sig bättre på själva intervjun men också för att ha 

möjlighet att lyssna på inspelningen upprepade gånger. Då är det bra att ha materialet sparat för 

att kunna återgå till det senare. BjØrndal (2005) menar att nackdelar med en ljudinspelning är att 

det aldrig återspeglar verkligheten i form av en kopia. Det är ett begränsat urval av en pedagogisk 

situation. Han menar också att vi spelar endast in vad som sägs medan ett samtal är så mycket 
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mer.  

     Nackdelar finns också ifall man endast använder sig av ljudinspelning och förlitar sig för 

mycket på det. Om tekniken inte fungerar kan ljudinspelningen gå förlorad och all information är 

borta. 

  

 

4.5 Genomförande 

Jag besökte förskolan sex dagar innan jag planerade att gå ut och genomföra mina intervjuer 

och hade då med mig forskningsetiska principer utskrivet för att informanterna skulle kunna 

läsa igenom detta och vad det är som gäller när jag kommer för att intervjua dem. Jag hade 

också med mig ett brev till informanterna där jag kort berättade för dem vad jag skulle göra och 

hur jag tänkte lägga upp min undersökning, (se bilaga 1), och också ett brev till föräldrarna, (se 

bilaga 2), där jag bad om deras godkännande att observera deras barn. Jag lade lappen på 

barnens hyllor i hallen så att föräldrarna kunde se den vid hämtning, skriva på och sedan lämna 

tillbaka lappen till förskolan.  

    Efter sex dagar kom jag till förskolan för att genomföra mina intervjuer. Jag intervjuade 

pedagogerna och använde mig av ljudinspelning för att kunna koncentrera mig bättre på själva 

intervjun men också för att ha möjlighet att lyssna på inspelningen upprepade gånger. Trost 

(2010) menar att det är viktigt att, under intervjun, följa informantens sätt att tänka och att denna 

aldrig avbryts. Jag såg till att respondenterna alltid fick tala till punkt och nickade bekräftande 

innan jag fortsatte med nästa fråga. 

    Jag samlade in föräldrarnas lappar för att ta reda på vilka som hade lämnat in och godkänt 

observationer av sina barn. Jag stannade en timme och kom sedan tillbaka dagen efter och 

stannade då ytterligare två timmar och observerade de barn vars föräldrar hade gett medgivande 

till detta. Tyvärr hade inte alla föräldrar gjort det och det var också de flesta av de barn med 

annat modersmål än svenska, vilket var synd eftersom det hade varit extra intressant att 

observera dessa barn. Dock var det mer än hälften av barnen som jag hade fått godkänt att 

observera så jag kunde därmed observera deras svenska och TAKK och också ett av barnen som 

var flerspråkigt. 

     Efter ytterligare en vecka åkte jag tillbaka och observerade i verksamheten en sista omgång. 

Jag intervjuade också förskolechefen om hur hon ser på flerspråkighet men också vad som 

kommer att hända i framtiden på förskolan inom ämnet. 

    Jag sammanställde mina intervjuer och även observationerna. Jag sammanställde 

observationerna utifrån intervjuguiderna som jag skapat. Dessa var ett bra stöd och som också 

stödde sig på frågeställningarna i min studie. Jag genomförde alla intervjuerna enskilt eftersom 

jag inte ville ha en påverkan mellan informanterna. Intervjun med pedagogerna utfördes på 

förskolan och tog ungefär 15 minuter per intervju och intervjun med förskolechefen skedde på 

hennes kontor och tog också ungefär 15 minuter.  

 

4.6 Databearbetning och analysmetod 
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För att kunna presentera innehållet i intervjuerna i skriven form måste transkriptioner utföras. 

BjØrndal (2005:86) menar att ”fördelen med att överföra en inspelning till skrift är att vissa 

aspekter av kommunikationen kan framträda på ett tydligare sätt.” När intervjuerna var avslutade 

transkriberades därför materialet till skriftlig form. För att bättre kunna utvärdera det inspelade 

materialet lyssnade jag på kortare delar åt gången. Jag gjorde pauser för att på så sätt ha möjlighet 

att skriva ner och bearbeta intervjuerna Detta för att kunna skriva av det jag hörde. Det här 

arbetssättet genomfördes tills dess att allt material hade bearbetats. Enligt Bryman (2011) finns 

det ett par saker att ha i åtanke när inspelat material transkriberas. Om till exempel något ord 

uppfattas oklart är det viktigt att markera detta i form av frågetecken. Det är av betydelse att inte 

gissa vad man tror sig höra. Saker som kanske annars skulle ha förbisetts kommer nu att bli 

tydliga. Mina svar från pedagogrna, från förskolechefen och observationerna sammanställdes 

därefter. Detta har gjorts utifrån mina frågeställningar. 

    Efter avslutad transkribering av materialet lästes allt igenom på nytt.  För att bättre upptäcka 

och kunna sortera eventuella likheter och/eller skillnader  i informanternas svar, gjordes 

markeringar i olika färger. Svaren presenterades i enlighet med mina forskningsfrågor och 

användes som rubriker. Resultatet presenteras i form av både sammanfattningar av intervjuerna 

och citat. 

 

 

4.7 Etiska principer  

Vetenskapsrådet (2002) skriver om forskningsetiska principer som man bör förhålla sig till som 

forskare. Syftet med de forskningsetiska principerna är att ge normer för förhållandet mellan 

forskare och respondenter eller de som bistår forskaren med uppgifter. Dessa principer är som ett 

skydd för den individ man undersöker eller den som kommer med uppgifter och bidrar till att 

forskaren har vissa regler att förhålla sig till och inte kan använda informationen denne får på 

vilket sätt som helst, ett så kallat individskyddskrav. Dessa principer vägleder också forskaren i 

planeringen av sitt projekt. Innan jag började observera och intervjua skrevs dessa 

forskningsetiska principer ut och lämnades till förskolan i deras personalrum där personalen 

kunde läsa igenom och på så sätt känna sig trygga i dessa regler innan jag kom dit. I 

individskyddskravet finns fyra huvudkrav på den forskning som bedrivs. Informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Alla dessa krav kan specificeras i 

olika regler. Vid sidan av dessa regler kan man själv skriva råd och rekommendationer utifrån sin 

forskning. Informationskravet handlar om att jag som forskare ska informera de berörda om min 

forsknings syfte. Samtyckeskravet handlar om att deltagarna i en undersökning har rätt att 

bestämma över sin egen medverkan. Detta blev tydligt i min undersökning då en av pedagogerna 

i sista stund valde att inte medverka. Konfidentialitetskravet handlar om att alla uppgifter i en 

undersökning som handlar om personer ska ges så stor konfidentialitet som möjligt och 

personuppgifterna ska förvaras så att obehöriga inte kan ta del av dem. Nyttjandekravet innebär 

att uppgifterna som samlas in om enskilda personer endast får användas för forskningsändamål. 

Jag har hållt mig till dessa forskningsetiska principer i denna studie. 
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5.  Resultat och Analys 

Här presenteras resultatet jag fått fram under utförandet av mina intervjuer och som är till för att 

på bästa sätt svara på mina frågeställningar. Forskningsfrågorna presenteras i form av rubriker 

och resultatet av intervjuerna presenteras i form av meningskoncentrering och citat utifrån svaren 

på intervjufrågorna.  

 

5.1 Intervjuerna med personalen 

Informanterna intervjuades enskilt och i tur och ordning ett avskilt rum och där ställdes de frågor 

som förberetts sen innan till dem. (se bilaga 3).  

 

5.1.1 Bemötandet av barnens flerspråkighet 

Resultatet av min intervju med Anna är att de inte arbetar speciellt mycket med flerspråkighet. 

Anna berättar att de inte har någon specifik tid eller stöd till att arbeta med flerspråkighet men att 

hon gärna ser att det finns mer tid. De har försökt lyfta det till förskolechefen men ingenting har 

hänt. Hon är medveten om att det inte är tillräckligt och att erfarenheten hade kunnat vara bättre 

hos pedagogerna men att det också handlar om hur pass intresserad man är och vad man gör det 

till. ”Det enda vi har gjort som är nytt med flerspråkigheten är att läsa en bok om det, om språk 

och digitala verktyg” säger Anna. Boken är skriven av Kristensson (2014) där det också stod om 

flerspråkighet. Förskolan har inte en specifik handlingsplan för ett flerspråkigt barn och ingen 

specifik tid läggs åt att fokusera på flerspråkigheten utöver den vanliga planeringstiden till 

verksamheten. Anna är medveten om de nya rönen i förskolan om att alla språk ska bekräftas 

men de har inte riktigt kommit dit än på förskolan.  

    Caroline stötte det Anna sagt och menar att på förskolan har de en del barn som är från ett 

annat land men det märks inte jättetydligt bland barnen i deras språk. Hon säger:”Vi försöker 

introducera och berätta för barnen att alla barn på förskolan inte ursprungligen är från Sverige 

utan vissa kommer från ett annat land där de också pratar andra språk.” Hon berättar vidare att på 

förskolan försöker de göra alla medvetna om att det är andra som kommer från ett annat land och 

lära ut deras kulturer så att alla känner sig jämnlika. ”Vi har fått skivor från chefen på arabiska 

som vi spelar upp för barnen”. Caroline berättar också att ” Jag tycker att flerspråkigheten ska 

införas mer överallt så att alla får ta del av sitt språk och kultur och också varandras.” Caroline 

berättar också att de arbetar med flerspråkigheten genom att lyssna på musik på olika språk, att ta 

upp olika ord och liknande, och att barnen får lära av varandra. Hon nämner också att de frågar 

barnen mycket vad de skulle vilja göra, vad de skulle vilja arbeta med, och också att muntligt ta 

del av barnens erfarenheter, språk och kultur.  

    Caroline berättar vidare att de inte får extra tid eller något specifikt stöd. De arbetar med 

flerspråkigheten när de känner att de har tid eller när de har en planerad situation där de arbetar 

med det. Hon menar att det inte finns någon specifik rutin på det och önskar att det var mer tid 

ansatt till det. Caroline berättar att de inte har någon specifik erfarenhet när det handlar om 

flerspråkighet utan att de lär ut våra svenska seder och vanor till de utländska barnen utifrån sin 
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egen erfarenhet men som hon säger: ” Vi har ingen utländsk personal här som kan lära oss alla 

om andra kulturer än den svenska, och använda andra språk med barnen.”  

     Jag intervjuade sedan Åsa som menar att det är intressant att barnen har fler språk för det 

bidrar till en mångfald på förskolan. Det är bra för barnen att de får möjligthet att använda olika 

språk. Åsa nämner att de stödjer flerspråkigheten på förskolan genom att använda sig av TAKK 

vid samling, sånger, matstund och liknande. Åsa berättar att erfarenheten av flerspråkigheten har 

vuxit hos personalen efter hand men det är ingen som har språklig erfarenhet av andra språk som 

pratas på förskolan mer än enstaka ord. Liksom Caroline tycker Åsa att de inte fått tillräckligt 

med stöd eller extra tid till att arbeta med flerspråkigheten. Hon nämner att ”chefen tycker nog 

det är viktigt med flerspråkigheten men ingen extra tid eller något extra stöd har getts.” Dock 

tillägger hon att de har fått möjlighet att gå på utbilding och lära sig TAKK bättre. 

 

5.1.2 Inkludering av svenska och TAKK 

På denna förskola stödjer de svenskan med bland annat hjälp av TAKK som jag skrivit mer om i 

bakgrunden till denna studie. Anna berättar att det fokuseras på svenskan och TAKK och 

personalen tränar svenskan hos barnen genom upprepning av vad barnet säger för att de ska 

uttala orden på rätt sätt, med frågor och uppmuntran. TAKK stödjer man genom att använda sig 

av det vid olika situationer på förskolan som vid tack-för- maten-ramsor och vid sånger i 

samlingen används TAKK samtidigt som man sjunger. Det används alltid på förskolan 

tillsammans med talad svenska. Anna menar att ”man behöver själv tänka på var man står 

någonstans gällande flerspråkigheten och hur man vill arbeta med den i förskolan.” Anna tycker 

att TAKK är jättebra och att det stödjer både de svenska barnen och de barn med annat 

modersmål. Alla får sitt språk förr eller senare, enligt Anna, och man kan göra sig förstådd på 

olika sätt. Flerspråkiga barn får ofta språket senare eftersom de har fler språk som de lär sig. 

     Caroline menar att de försöker berätta för barnen, om de inte vet ett visst ord, vad ordet heter 

och vad det betyder. Hon säger att ”vi sjunger mycket och där lär barnen sig ord och meningar 

från sångerna. De lär sig också vad det betyder.” Caroline berättar att de spelar spel som bidrar 

till det svenska språket genoma att titta på bilderna och prata om vad som är på dem och genom 

att använda oss av sång och musik varje dag. Caroline menar att ” vi använder TAKK så gott vi 

kan men vi önskar att vi använde det mer men det finns inte så mycket erfarenhet som krävs för 

att arbeta med det mer. Vi använder det i sång och musik och berömmer och tillrättavisar genom 

att använda TAKK.” Hon berättar också att de använder TAKK när de pratar om olika saker när 

barnen leker, till exempel att benämna olika djur.  

    Åsa säger att ”Vi lär ut svenskan under samlingar, sånger och om barnen säger någonting som 

inte är rätt så säger vi inte att det är fel utan vi upprepar det på rätt sätt istället.” Hon nämner 

också att de använder sig av TAKK vid matstunder, sånger och samling. 

 

5.1.3 Språklig utveckling 

Anna påpekar att barnen är duktiga på svenskan och att det inte är så svårt att kommunicera med 

dem. Barnen förstår och gör sig förstådda men däremot ligger bristerna i kommunikationen med 
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föräldrarna, tycker hon, att nå ut med viktig information till föräldrarna som berör förskolan och 

deras barn.  

     Caroline berättade: ” Vi har ingen specifik tid för utvecklingen av språket än att utveckla det 

med hjälp av vad som händer i vardagen.” Som hon nämnt tidigare, spelar de spel, sjunger sånger 

och pratar med barnen. Hon nämner också att” Barnen är på förskolan och leker med de andra 

barnen och lär sig på de sättet också. Ifall de inte pratar så mycket hemma så är det bra att de är 

här.”  

     Åsa menar att språkutvecklandet hos barnen är väldigt individuellt där vissa av barnen 

utvecklar språket väldigt snabbt medan andra tar längre tid på sig och får stöd av logoped. Hon 

säger att ” Vi pratar om sakerna som vi gör, vi samtalar och lyssnar på barnen och på så sätt 

kommer språket till, genom att vi har en dialog med barnen.” 

 

5.1.4 Modersmål 

”Vi  har sex barn med annat modersmål än svenska på förskolan” berättar Anna. Hon berättade 

också att ”Vi ser på modersmålet som någonting som barnen pratar hemma och svenska som 

någonting man pratar här på förskolan” inklusive att man använder sig av TAKK som 

kommunikationsform. Hon nämner att det ofta är tal om att flerspråkiga elever ska lära sig 

svenska och inte ägna sig åt studier i sitt modersmål eftersom att just modersmålet kan störa 

barnens utveckling i svenska. Ordentligt modersmålsstöd som till exempel att en 

modersmålslärare kommer och undervisar barnen ibland är ingenting som barnen har tillgång 

till på denna förskola. Anna berättade också att ”Vi har försökt lyfta modersmålsstödet till 

förskolechefen men ingenting har hänt. Vi bekräftar också för barnen att de har ett andra språk 

än svenska men det finns ingen annan stöttning.” Både Caroline och Åsa håller med Anna om att 

de inte har något modersmålsstöd till barnen på förskolan. Åsa nämner också att det är någonting 

de kommer få mer av när de kommer högre upp i skolan.  

 

5.1.5 Åtgärder 

Anna menar att ”vi är medvetna att vi behöver lära oss mer om flerspråkighet eftersom vi inte 

har en specifik handlingsplan om det och inga speciella rutiner inom området.” De har barn som 

inte ens kan svenska när de kommer och de hamnar mitt i verksamheten utan att veta vad de 

pratar om och hon menar att det hittills har gått bra men att hon tycker det hade varit roligt att 

lära sig mer.  

    Caroline tycker att det behövs mer stöd från chefen och tid till flerspråkigheten och hon önskar 

att det fanns mer information och mer material att arbeta med. Hon hade ocskå velat ha tid till att 

få lära sig mer om de olika kulturerna på förskolan men att hon önskar att chefen engagerade sig 

mer. Åsa önskar att de hade fått någon kurs i flerspråkighet eller iallafall mer information om det. 

Hennes idé är att använda mer engelska med barnen eftersom flera av barnen kan lite engelska 

ord. De tittar på engelska barnprogram och sånger hemma och detta är ett språk som personalen 

kan. Åsa hoppas på att de kan involvera mer engelska i framtiden och att personalen kan lära sig 

fler ord av barnen på deras språk så att de kan använda dessa tillsammans i språkliga situationer. 
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5.2 Intervju med förskolechefen 

Jag intervjuade även förskolechefen, som jag valt att kalla Hanna. Hennes åsikter om fler- 

språkighet var mycket positiva 

5.2.1 Flerspråkighet i förskolan 

Hanna menar att flerspråkighet i allmänhet ser hon som att barn har flera språk och det fokuseras 

ofta på svenskan som ett språk, modersmålet som ett språk och så vidare. Det finns dock barn 

som kommunicerar på andra sätt, som till exempel TAKK, men att fokus ofta ligger på svenskan i 

huvudsak. I området, där förskolan ligger, finns det många olika språk. Hanna menar att enligt 

läroplanen ska barnen ha tillgång till alla sina språk och därför är det viktigt att det uppfylls på 

förskolan.  

                                               

5.2.4 Modersmål 

Modersmålsstödet, enligt Hanna, bygger på att pedagogerna som arbetar även kan stimulera 

barnens modersmål genom att ta reda på vad olika saker heter på språken som barnen talar och 

använda det i verksamheten vid olika situationer. Att använda sig av applikationer på en ipad är 

också en form av modersmålsstöd, enligt hennes åsikt. Det händer, när föräldrar och barn inte kan 

någon svenska alls, att man kanske sätter in någon som stödjer och tolkar under inskolningen och 

som kan stödja språket. Det finns dock ingen modersmålstränare som kommer och arbetar med 

barnen.  

 

 

5.2.5 Åtgärder 

Hanna berättade i intervjun att ”Jag är med i ett projekt som startat nyligen om just 

flerspråkighet och målet med detta är att ha en kickoff i flerspråkighet under hösten 2015.” Hon 

berättar vidare att pedagoger från området får komma på introduktion och kan sedan ta med 

detta ut i de olika förskolorna i området om hur man kan arbeta vidare med flerspråkigheten. 

Några av frågorna enligt Hanna är; ”Hur ska man jobba?, Ska man göra något gemensamt, 

språkväskor?, Låna? Använda? Skicka hem med föräldrarna? Så att man kan arbeta med både 

svenskan och modersmålet i förskolan men också att kunna arbeta med modersmålet hemma med 

föräldrarna.” Vad som kan förbättras i flerspråkigheten på förskolan enligt Hanna är ”personalens 

förhållningssätt till barnens olika språk som också påverkar barnens språkutveckling.”  Hon 

menar också att ”det är ofta det som falerar och där behöver de alla lära sig mer. Det är också 

viktigt att se man ser de olika språken och lyfter dem, att man uppmärksammar de flerspråkiga 

barnen och visar att de är viktiga.” Hanna berättade också att ”ibland som pedagog är man rädd 

för att fråga föräldrarna men man behöver inte vara rädd för det samt att fråga hur de ser på sitt 

barns flerspråkighet” och också att ”En del pedagoger kanske känner att de är för nyfikna men 
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det handlar om att man som pedagog ska förstå hur det fungerar för barnen för att underlätta och 

stödja barnet på bästa sätt i dennes flerspråkighet.” 

 

5.2 Observation 

De barn som jag observerade har väldigt olika språkutveckling, även de som är i samma ålder, 

och detta märkte jag eftersom deras språk var olika utvecklat. Vissa av barnen kunde mer av 

språket och andra mindre. Jag har själv märkt att barnen ibland behöver vissa småord på deras 

modersmål, speciellt ifall barnen är otrygga och om pedagogerna lär sig dem och kan använda 

dem när det behövs kan det bidra till att hjälpa barnet i sin språkutveckling. De har också små 

egengjorda böcker som pedagogerna gjort där det står vissa av dessa ord på barnens modersmål 

som barnen kan. På så sätt kan pedagogerna lätt gå tillbaka och titta vad det var barnet sa. Ifall 

de behöver berätta något för barnen så kan de ta hjälp av dessa böcker. Det finns också böcker 

på svenska tillgängligt för barnen och de kan sätta sig och titta i dem och läsa för att se 

bokstäver och ord. På väggarna finns plastkort med alfabetet och också varje TAKK tecken för 

just den bokstaven. På så sätt kan barnen öva sig på alfabetet men också TAKK och så 

småningom kunna teckna sitt namns första bokstav eller hela namnet. Vid sångsamling sjunger 

de alltid en namnsång där de tecknar och pedagogerna utmanar hela tiden med frågor till barnen 

som får dem att kommunicera på svenska och genom att prata om ett visst föremål så kan 

pedagogerna och de andra barnen lära sig vad det föremålet heter på barnets modersmål. Ifall de 

flerspråkiga barnen har syskon i samma förskola som kan bättre svenska än de själva kan de 

förklara för både pedagog och barn vad som sägs. 

    Jag observerade att ett barn med svenska som modersmål sa samma sak till allting och 

pedagogerna benämnde ändå allt med det rätta namnet för barnet för att barnet skulle höra hur 

ordet lät. På så sätt kunde barnet koppla det med vad barnet höll i handen eller pekade på för 

stunden. När pedagogerna ska göra någonting med barnen som fruktstund, samling, matstund 

eller bara när de pratar med barnen benämner de vad det är de gör. På så sätt lär sig barnen det 

svenska språket. ”Nu ska vi äta frukt” ”Vad vill du ha för frukt?” ”Banan eller äpple?” ”Vad har 

vi för frukt idag?” ”Oj! Har du tappat vanten?” ”Ska vi sätta på den igen?”  

”Var är din andra vante?” Och så vidare. 

    Det flerspråkiga barnet jag fick observera pratar endast enstaka ord eftersom barnet är väldigt 

litet men orden barnet pratade var svenska ord. Detta barn har också börjat använda sig av  

TAKK i vissa situationer.  

    Barnens flerspråkighet på denna förskola bemöts på så sätt att de pedagogerna stödjer barnens 

modersmål med de ord som de kan och bekräftar att barnen har ett språk. De tar reda på vad ord 

betyder som barnen använder mycket och visar intresse i barnens andra språk. De stödjer barnens 

svenska med TAKK som stödjande kommunikation och på så sätt kan barnen också använda 

TAKK tillsammans med sitt modersmål för att visa att ett visst ord på deras modersmål är ett 

visst tecken och genom att barnen och pedagogerna vet tecknet på svenska. Som jag nämnt 

tidigare bekräftar pedagogerna att barnen är flerspråkiga och stödjer detta med enstaka ord men 
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att pedagogerna gärna vill utveckla detta arbete och kunna stödja barnen mer i deras flerspråkiga 

identitet.  
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6. Diskussion 

I en diskussion ges det möjlighet att lyfta fram studiens trovärdighet och även det samband som 

finns mellan den valda metoden och dess resultat.  

 

 

6.1 Metoddiskussion 

Jag valde att arbeta utifrån samtalsintervju som intervjumetod. Varje intervju tog ungefär 15 

minuter i anspråk. Jag intervjuade tre pedagoger och förskolechefen och sedan observerade jag 

några barn i barngruppen vars föräldrar hade givit medgivande till detta. För mitt ändamål var 

detta en bra metod och kombinationen av intervju och observation bidrog, enligt min mening, till 

en bättre reabilitet. En intervju är mycket tidskrävande men eftersom jag var intresserad av att ta 

reda på personalens syn på bland annat flerspråkighet och hur de arbetade med den fick jag mer 

bredare svar än vad jag tror jag hade fått om jag använt mig av en enkät. Jag lät informanterna 

tala fritt utan att avbryta dem. Dock hann min mobiltelefon gå sönder innan jag hann skriva ned 

vad förskolechefen svarade från ljudinspelningen som jag hade skapat under intervjun. Jag tar 

lärdom av detta, och inför en eventuell fortsatt studie är det viktigt att jag förbereder mig bättre 

genom att ha fler alternativ att ta till.  

     Min metod var relevant för denna studie och för att få ut så mycket som möjligt av 

informationen tyckte jag att det var bäst att använda mig av kvalitativa metoder och då mer 

öppna frågor. Detta för att jag och informanterna inte var så bundna till materialet utan kunde 

känna oss ganska fria. 

     Fördelar med denna metod är att vi kunde låta frågorna leda oss längre genom att de var mer 

öppna och på så sätt få mer information som jag kanske inte hade fått om jag använt mig av mer 

strukturerade frågor som metod. Nackdelen med denna metod är möjligen att det kan vara lätt att 

börja prata om sådant som kanske inte hör till frågorna. Det är också möjligt att förlora fokus 

och att man svävar ut mer än kanske nödvändigt. Detta hände inte mig. 

      Jag är nöjd med hur jag utförde denna studie. Dock hade jag kunnat använda mig av 

filmkamera under observationerna istället för att bara observera passivt men jag valde att inte 

göra detta på grund av att det inte var så många föräldrar som gav sitt medgivande till 

observation. De flesta av dessa föräldrar var de vars barn hade varit mest intressant att observera 

i denna studie, de flerspråkiga. Jag betvivlar att resultatet hade blivit ett annat med ett annat 

förfaringssätt eller en annan metod.  

 

6.2 Resultatdiskussion 

Min studie hade som syfte att undersöka hur pedagogerna arbetar med flerspråkighet och TAKK i 

en förskola. Jag anser mig ha fått ett resultat med tydlig koppling till både mitt syfte och 

frågeställningarna.  

    Det var meningen att jag skulle intervjua fyra pedagoger på förskolan. På grund av ett 
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missförstånd fick jag reda på, när jag kom till förskolan, att en av dem inte kände sig redo att 

ställa upp på en intervju. Hon kände sig stressad nog med allt annat på förskolan på grund av en 

mycket slitsam höst. Jag valde att intervjua förskolechefen också, även om hon inte 

ursprungligen var tänkt till denna studie, men jag är mycket glad över att jag gjorde det. Tack 

vare detta kunde jag svara på att det faktiskt kommer mer utbildning och information om 

flerspråkigheten som pedagogerna på förskolan kände att de saknade.  

    Jag tycker att det är synd att det är en, vad jag kallar, föråldrad syn på flerspråkighet på 

förskolan där de ser på modersmålet som något man talar hemma, som det ofta var förr då man 

inte fanns lika mycket forskning om hur bra det är med flerspråkighet. Informanterna berättade 

alla att det inte fanns modersmålsstöd på förskolan och, vad jag uppfattade, kändes det inte som 

att de tyckte det var någonting som behövdes heller. Det är viktigt att barnen behåller alla sina 

språk. Detta stödjs också av Calderon (2006), och hon påvisar att förskolan är en kulturell 

mötesplats vars mål är att ta till vara och utveckla flerspråkigheten hos de barn som har flera 

språk. Jag förstår pedagogerna är måna om svenskan på förskolan och att de kanske tänker att 

barnen säkert lär sig sitt modersmål hemma. Det är dock inte alltid föräldrarna har tid att prata 

med sina barn på samma sätt som man har på förskolan och så att dessa verkligen kan utveckla 

språken. I bakgrunden refererade jag till Lpfö 98 (2010) där det står att barn som har utländsk 

bakgrund och utvecklar sitt modersmål får bättre möjligheter att lära sig svenska. Förskolan ska 

också se till att medverka till att barn som har ett annat modersmål än svenska ska få möjlighet 

att utveckla både sitt modersmål och det svenska språket. 

   Jag får en känsla av att vissa av pedagogerna tänker att svenskan kommer i kläm om barnen 

använder andra språk när de pratar med varandra. Anna berättade i intervjun att på denna 

förskola pratas svenska och modersmålet/modersmålen som pratas hemma. Enligt Skolverket 

(2013) har flerspråkighet börjat användas som att man har bristande kompetens i svenska eller 

att svenskan blir sämre om man använder andra språk istället för att man ser flerspråkigheten 

som en kompetens. Som jag också skrev i bakgrunden är det ofta tal om att flerspråkiga elever 

ska lära sig svenska och inte ägna sig åt studier i sitt modersmål eftersom att just modersmålet 

kan störa barnens utveckling i svenska. Enligt Skolverket (2011) har detta inte fått något stöd 

inom forskningen. Det är det som jag har en känsla av att denna förskola hamnat i men att de är 

villiga att lära sig mer om vilken kompetens flerspråkigheten faktiskt är.      

     En stor anledning till att det är så här på denna förskola, enligt min åsikt, är att det finns för 

lite stöttning och information till pedagogerna på förskolan hur de ska arbeta med detta. De har 

istället använt sig av det arbetssätt som de själva är vana vid och hur det alltid varit. 

Informanterna påpekade att de saknade stöd och engagemang från chefen i ämnet. Eftersom det 

idag är väldigt många flerspråkiga barn i förskolorna i Sverige blir språken mer och mer lidande 

om inte pedagogerna på förskolan och även ledningen utvecklar detta och stöttar dessa barn. 

Benckert, Håland och Wallin (2008) påpekar att det är viktigt hur förskolan möter barnens olika 

språk och det har en avgörande betydelse för hur barnen utvecklas som individer. Sedan har 

pedagogerna olika åsikter om hur de ska hantera flerspråkigheten på förskolan och det är fullt 

förståeligt men om varje arbetslag kommer överens om att ”såhär arbetar vi här” och att om man 

håller sig till detta kommer det, enligt min åsikt, att bidra till att de flerspråkiga barnen känner 
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sig mer sedda och stolta över sin flerspråkighet. 

    Under min intervju med Anna förstod jag att på denna förskola ville de arbeta mer med 

flerspråkigheten. De var inte nöjda med hur de arbetade utan ville gärna ha mer information och 

stöd att luta sig tillbaka på. De var nöjda med att barnen ska prata svenska på förskolan men när 

jag sedan fortsatte intervjun kom det fram att det saknades kunskap och information om hur 

pedagogerna arbetar vidare och hur barnen utvecklas i flerspråkigheten. På något sätt fick jag 

känslan av att de alla var lite osäkra på hur de skulle arbeta vidare med det tillsammans. I Lpfö 

98 Skolverket (2010) står det att vi som förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen 

genomförs så att barnen stimuleras och utmanas i sin språk- och kommunikationsutveckling. 

    Det är skillnad på hur barn pratar med varandra och hur vuxna och barn pratar med varandra 

och på en förskola får barnen tillgång till att prata på barns nivå med varandra. Jag förstår också 

komplexiteten i hur konflikter kan uppstå när barn med annat modersmål än svenska pratar sitt 

språk och det kommer någon annan och vill leka som lätt kan känna sig utanför för att barnet 

inte förstår. Jag tycker dock inte att undervisningen ska ske på ett annat språk än svenska som 

sångsamling eller liknande, dock är det bra om man sjunger själva sångerna på andra språk. 

Pedagogerna ska prata svenska med barnen men barnen ska ändå få möjlighet att prata sitt språk 

med varandra och också möjlighet till modersmålsstöd. Om det är någonting barnen inte förstår 

eller någonting som måste förklaras ordentligt kan det vara bra med en personal med  

modersmålet i fråga och som kan förklara en gång till för barnet, om en sådan pedagog finns 

tillgängligt. En sådan pedagog kan vara en tillgång även om språket i första hand ska vara 

svenska i de olika läromomenten. Detta verkar också vara någonting som personalen på 

förskolan verkar intresserade av och, som de påpekar i intervjuerna, kunde bidra till barnens 

flerspråkighet och språkutvecklng.  

     Som jag refererat tidigare i teorierna, påvisar Lundgren, Säljö och Liberg (2010) att 

Vygotskij menade att människan använder två olika slags redskap; ett språkligt och ett 

materiellt. Ett språkligt redskap är en symbol, ett tecken eller ett teckensystem som vi använder 

när vi tänker eller kommunicerar; bokstäver, siffror, räknesystem och här kan också TAKK spela 

en viktig roll. Författarna anser också att Vygotskij ansåg att språket finns mellan människor och 

är ett medel för kommunikation. Denna tillsammans med andra människor formar vårt 

tänkande. Genom att använda sig av TAKK på förskolan kan alla barnen kommunicera 

tillsammans med varandra och också tillsammans med pedagogerna. På så sätt förtydligas 

barnens svenska vilket är bra men barnen kan också använda det för att förtydliga för sina 

kompisar som inte har samma modersmål ifall de inte kommer på vad det ordet heter på 

svenska. Även om TAKK inte ska förväxlas med ett språk så blir det en kommunikation i 

samspel med barnen och pedagogerna. 

     Förskolan behöver mer information om flerspråkighet och utbildningar i det och det är bra att 

förskolechefen jag intervjuade nu är med i ett projekt om flerspråkighet på förskolan.. På så vis 

är flerspråkigheten på väg att utvecklas på denna förskola. Dock är det viktigt att pedagogerna 

på förskolan är intresserade för att det ska bli någonting resultat och att de ska vilja arbeta med 

detta, dessutom måste de få tillräckligt med tid och stöd för att börja arbeta med det.  
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     På förskolan har de barn som pratar tvåords-meningar och några barn som knappt pratar 

några ord alls trots att de är i samma ålder. De barn som knappt pratar några ord alls måste 

fångas upp av pedagogerna. Jag ser hur pedagogerna upprepar, uppmuntrar och stödjer de 

barnen som inte hittat alla nycklar till språket än och jag märker en viss frustration hos barnen 

när de inte kan göra sig förstådda.  

 

6.1.1 Intervjuerna 

Det finns inte så många barn på förskolan och detta gör att det blir litet och intimt. Det hade 

varit ett ganska splittrat och tufft år på förskolan med många personalbortfall och sjukdomar. Jag 

tror också att mina intervjuer och mitt arbete kom lite fel i tiden för dem men samtidigt ville jag 

gärna vara på denna förskola eftersom de arbetar så frekvent med TAKK. En annan anledning är 

att jag känner till förskolan sedan tidigare och vet att de arbetar med språket mer än vad jag sett 

på andra förskolor jag varit på. Ändå var de snälla och ställde upp så gott de kunde och var 

hjälpsamma. Intervjuerna gav ungefär samma information  från deltagarna där alla var eniga om 

att de vill ha mer stöd från ledningen och tid att arbeta med flerspråkigheten. Alla kände att de 

inte hade tillräcklig erfarenhet och önskar mer information och kunskap om det och också 

kunskap om TAKK. Jag tycker också att det var synd att chefen inte delat med sig till sina 

anställda om det kommande projektet eftersom alla informanterna tycker att det saknades 

engagemang från förskolechefen. Om hon hade berättat tidigare om detta kanske pedagogerna 

inte känt sig lika frustrerad och osäker som jag upplevde att de kände sig gällande 

flerspråkigheten. 

     Jag kände att jag fick ut vad jag hade förväntat mig men jag trodde ändå att de arbetade mer 

med flerspråkigheten än vad de faktiskt gjorde. Jag är nöjd med den information jag har fått 

under mina intervjuer och jag är glad att det verkar bli bättre med information nu i och med att 

de har läst en bok om flerspråkighet och också sedan när de kommer att delta i den kickoff som 

 förskolechefen tillsammans med andra kommer att hålla i under hösten 2015. 

     Jag använde mig av intervjuer där jag intervjuade tre pedagoger och förskolechefen och 

sedan observerade jag några barn i barngruppen vars föräldrar hade gett medgivande till detta. 

Dock hann min mobiltelefon gå sönder innan jag hann skriva ned vad förskolechefen svarade 

från ljudinspelningen som jag hade skapat under intervjun. Jag fick maila förskolechefen och 

fråga ifall jag kunde göra en ny intervju eller om hon inte hade tid om hon kunde svara skriftligt 

så utförligt som möjligt på mina frågor. Hon valde att ta intervjun muntligt igen eftersom hon 

kände att hon hade mer tid till detta. Jag kom dit några dagar senare och gjorde intervjun igen 

med samma frågor som finns i bilaga 4 och denna omgång tyckte jag att jag fick till och med 

utförligare svar än förra gången. 

 

6.1.2 Observationen  

När pedagogerna på förskolan i olika situationer benämde vad det var som hände, som nämnts 

tidigare i resultatet vid fruktstund, matstund och så vidare, kan detta leda till att barnen 

förknippar en händelse med ord och att de lär sig benämningen på saker genom en situation eller 
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någonting som händer. De får genom en upplevelse lära sig det svenska språket. Detta kan bidra 

till att det blir lättare för de barnen med annat modersmål än svenska att lära sig mer svenska 

men också för pedagogerna att lära sig vad dessa saker heter på barnens modersmål, ett 

språkutbyte.  

     Jag såg hur pedagogerna bekräftar barnens språk genom att upprepa vad de sa och uppmuntra 

genom att säga till exempel ”Titta”, ”Vad är det?” och också berätta för barnen vad det är de gör, 

speciellt för de barnen med annat modersmål än svenska. ”Nu äter vi middag, Är det gott?, Vill 

du ha mer? Är du mätt?” De pratar med barnen, är tydliga och tittar barnen i ögonen när de 

pratar med dem för ökad förståelse. De pratade också med barnen om olika TAKK- tecken och 

de frågade hur man gjorde vissa tecken och tittade i en teckenbok och de lärde sig nya tecken 

tillsammans. Detta visar på ett intresse för ett andra språk och de kommunicerade både med 

TAKK och svenskan i detta samtal. Som jag nämnt tidigare i bakgrunden 2.6 så menar Heister 

Trygg (2010) att syftet med TAKK är att bidra till kommunikation och språk i samspel med 

andra. Språk och kommunikation hör ihop och förmågan att kommunicera är grundläggande.       

     Elmeroth (2008) anser att ett interkulturellt förhållningssätt i förskolan kräver att elevernas 

erfarenheter och kompetenser ses som värdefulla i verksamheten och att man utgår från detta i 

den fortsatta utbildningen. Alla elever på förskolan har olika erfarenheter och sätt att tänka och 

därför är det nödvändigt att utgå från elevernas värld i undervisningen istället för ifrån skolans 

värld. Därför var det intressant att se att pedagogerna hade gjort små böcker med de ord barnen 

kunde på sina modersmål och på så sätt visar barnen att deras andra språkkompetenser är viktiga 

och att pedagogerna ser att för vissa barn behövs det hjälp av modersmålet för att dessa barn ska 

lära sig svenska. På så sätt respekterar pedagogerna barnens olika erfarenheter och sätt att tänka. 

     Lindö (2009) påvisar att Vygotskij menade att all utveckling sker i samspelet mellan 

människor. Hon skriver vidare att Vygotskij menade att barnet från allra första början använder 

sitt språk för att kommunicera med sin omvärld. Utifrån det sociokultrella perspektivet 

betonade Vygotskij att barnets utveckling tar sin utgångspunkt i interaktion med sin omvärld. 

Han menade att människans språk är naturligt och att det överför den kultur som omger barnet. 

Ett flerspråkigt barn jag observerade hade redan kommit på att på förskolan är det personalen 

som pratar svenska så att barnet måste prata svenska för att bli förstått. Skolverket (2013) anser 

att barn lär sig mycket tidigt vem eller vilka som talar vilket språk och anpassar sitt sätt att 

interagera i relation till detta. Detta visade sig också, i min studie, hos ovan nämnda barn. 

Skolverket (2013) skriver också att det är viktigt att komma ihåg att barn som växer upp i 

flerspråkiga familjer från början kan ha vant sig vid att alla i omgivningen talar flera språk. När 

barnet möter förskolan, och en oftast enspråkig arena, måste barnet upptäcka och anpassa sig till 

det språkbruk som finns där. Det här barnet hade gjort just detta genom att börja använda sig av 

TAKK och veta att på förskolan använder vi svenska och det är också det språk barnet ska tala till 

pedagogerna 

     Pedagogerna svarade i intervjun att de inte arbetar mycket med flerspråkighet och att de vill 

arbeta mer med det. Dock tycker jag att de arbetar nog mer med flerspråkighet än vad de tror, 

inklusive svenskan. De använder sig av TAKK och de ställer alltid följdfrågor till barnen som 

utmanar dem att svara och att de sedan har böcker med några ord på barnens språk visar att de är 
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intresserade. Det är mer än vad jag sett på andra förskolor jag har arbetat på. Pedagogernas syn på 

att flerspråkighet kan ske i situationer som inte behöver vara så uttänkta och komplicerade, enligt 

min åsikt, behövs kanske tydliggöras för dem och att det inte alltid behöver vara så stort. Jag 

håller dock med dem om att de behöver mer stöd och information om hur de ska gå vidare i sitt 

arbete. I det stora hela, anser jag, att pedagogerna stödjer flerspråkigheten men kanske inte så 

mycket som de hade velat eller som de tror behövs. De ser antagligen inte vad de redan gör för att 

de är så vana vid det och jämför sig kanske med förskolor som verkligen arbetar med det på 

djupet. Projektet som kommer till hösten 2015 blir en bra inspiration för dem för att ta sig längre 

inom flerspråkighetens värld. 

 

6.3 Validitet och reliabilitet 

Enligt Kylén (2004) är validitet och reliabilitet det som anger kvaliteten hos data. Validitet är 

värdet, relevansen, hos en viss data och reliabilitet är tillförlitligheten, stabiliteten och 

homogeniteten. I min studie använder jag mig av logiska resonemang. Jag ser om informationen 

jag har fått från informanterna låter logisk. Jag anser att jag har fått uppgifter till min studie som 

uppfyller min studies syfte. All information jag har fått ser jag som viktig och jag tycker inte att 

den varit så omfattande att jag inte vet hur jag ska sålla. Trots att alla informanter inte deltog, 

som det var planerat, lyckades jag ändå få tillräckligt med data för att få svar på mina 

frågeställningar och uppfylla syftet. 

    Jag har återgett svaren från informanterna som de gav dem till mig och har endast använt 

fingerade namn för att skydda deras identitet. Vad de har sagt till mig har jag inte ändrat  och jag 

intervjuade personerna var och en vid olika tillfällen. När det gäller min källkritik har jag endast 

använt mig av tillförlitlig litteratur och forskning som jag fann i artiklar, avhandlingar och böcker. 

De personer som jag har intervjuat har jag träffat personligen och på så sätt fått 

förstahandsinformation ifrån dem. 

     Den kunskap jag har utifrån litteratur och forskning anser jag som sanningsenlig och 

tillförlitlig. Den information jag fick från informanterna anser jag också vara sanningsenlig och 

tillförlitliga. Det handlar om två olika sorters information eftersom fakta kommer ifrån litteratur 

och lång forskning. Informationen jag fick från informanterna är mycket deras egna åsikter och 

hur de ser på saker och ting blandat med lite fakta. 

 

 

6.4 Slutdiskussion  

Utgångspunkten i min studie var både det sociokulturella och interkulturella perspektivet. Fokus i 

min studie låg framför allt på flerspråkighet och TAKK. Det har varit mycket intressant och 

berikande att få möjlighet att ta del av mina informanters erfarenheter. Med min insamling av 

information besvarades mina frågeställningar. Denna studie har bidragit till att jag lärt mig 

väldigt mycket om flerspråkighet och utvecklat min syn på den. Detta från att jag trodde det var 

någonting som alla sysslade med på förskolan och som pedagogerna verkligen ville utveckla 

efter bästa förmåga till att inse att alla pedagoger har olika åsikter om flerspråkigheten. Det är 
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viktigt att pedagogerna tar tag i detta och kommer överens om vad som måste göras så att alla 

drar åt samma håll. Risken är annars att det inte blir mycket utveckling av barnens flerspråkighet, 

vilket jag inte tycker får hända. 

     På denna förskola har de även bilder på första bokstaven i sitt namn och också TAKK- 

tecknet för just den bokstaven för att tydliggöra för alla barn, även de som inte kan läsa, så kan 

de åtminstone se en hand som formar tecknet. Dessa små saker i verksamheten visar på att 

förskolan har en medvetenhet till kommunikation på olika sätt och språk men att det återigen 

syns och märks att de saknar kunskap, utbildning och stöttning inom detta ämne. 

     Mitt syfte var att se hur en förskola i Sverige arbetar med flerspråkigheten och jag fick reda på 

att de arbetar inte så mycket med flerspråkighet på denna förskola. De lär sig dock gärna mer 

men att de inte känner att de har tillräckligt med information och utbildning och att det är nytt för 

dem. Jag tror, i det stora hela, att det handlar om vilken inställning pedagogerna i fråga har till 

flerspråkigheten och att ledningen måste ta sitt ansvar. Sammanfattningsvis, enligt min åsikt, 

handlar detta om brist på kommunikation mellan ledningen och pedagogerna. Om pedagogerna 

berättade hur de kände för ledningen och om ledningen i sin tur berättade om det kommande 

projektet hade de kanske inte varit i denna osäkra situation. Finns det ett brinnande intresse för 

flerspråkigheten kanske man intresserar sig mer för det och använder det mer i förskolan och 

stödjer barnen på många andra sätt. På denna förskola kändes det som att de tyckte att 

flerspråkigheten var någonting nytt och främmande och att de lätt fastnade i det gamla 

tankemönstret om att man pratar modersmålet hemma. Dock tycker jag att det är otroligt 

spännande att veta att denna    förskola, och förskolorna i området, kommer att få mycket ny 

information och utbildning i ämnet.           

   Språket är en del av en människans identitet, enligt mig, och ju fler språk man har desto rikare 

är man och desto större blir ens värld. Därför är det så viktigt att dessa språk stödjs och utvecklas 

i möjligaste mån i förskolan och skolan men sedan är det upp till var och en om man fortsätter 

utveckla det och behålla det. Jag anser att jag har fått svar på mina frågeställningar och att jag 

därmed har uppnått syftet med min studie. 

    Jag har nu också fått arbete på denna förskola vilket gör det lätt, och intressant, för mig att 

följa upp hur de börjar arbeta med flerspråkighet från och med hösten då projektet som 

förskolechefen pratade om drar igång. 

     Nu avslutar jag detta examensarbete med ett citat av Wittgenstein (1992) och som jag tycker 

passar så väl in här:  

”The limits of my language mean the limits of my world.” – Ludwig Wittgenstein 
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7. Framtida forskning 
I mitt arbete har jag gått igenom en del litteratur och har saknat vissa saker som, om det hade 

funnits mer, hade kunnat bidra mer till mitt arbete. Därför vill jag i den framtida forskningen att 

det undersöktes mer om möjligheterna till att fler förskolor i Sverige erbjuder modersmålsstöd till 

barnen och vad det bidrar till rent språkligt för att fler förskolor ska kunna erbjuda detta. Jag 

önskar också att det forskades mer om TAKK och svenskan och vad det bidrar till i utvecklingen 

av barnens flerspråkighet. Anledningen till detta är att det också är en del av flerspråkigheten. Jag 

hade också önskat att man inkluderar både TAKK och svenskan mer när man skriver om 

flerspråkighet istället för att det är så mycket fokus på de utländska språken. Något som också 

hade varit intressant att forska mer om är hur det bidrar till barns flerspråkighet att ha en eller 

flera i personalen med deras modersmål. Stärks deras modersmål och hur påverkas svenskan? 
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Bilaga 1 – Brev till pedagogerna 
Under höstterminen kommer jag att skriva mitt examensarbete på förskollärarutbildningen. Jag 

vore tacksam om du skulle kunna ge mig möjligheten att få intervjua dig angående mitt arbete om 

flerspråkighet på skolan.  

 

I min studie måste jag rätta mig efter några etiska punkter. Intervjun är helt frivillig och anonym. 

Du har rätt att avbryta denna när under arbetets gång du vill. Du kommer att tilldelas ett fingerat 

namn.   

 

För att underlätta för mig under intervjun vore det bra om jag fick använda mig av ljudinspelning. 

Det är bara jag som kommer att lyssna på inspelningen och du som informant har full anonymitet. 

 

Jag ser fram emot att få göra intervjuerna och är tacksam över att få den möjligheten. Intervjun 

kan beräknas ta ungefär 20-30 minuter per person. 

 

Jag skulle också gärna vilja göra någon observation i verksamheten och vore tacksam om detta 

gick att ordna. Jag har sammanställt ett brev till föräldrarna som jag hoppas få hjälp att 

distribuera.  

 

Med vänliga hälsningar Christine André 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

Bilaga 2 - Brev till föräldrarna 

Jag utbildar mig till förskollärare och skriver nu mitt examensarbete. I min uppsats undersöker 

jag hur lärare arbetar i sina grupper. Därför skulle jag vilja göra ett par observationer i era barns 

grupper. Jag kommer inte att göra någon intervju med barnen och inte heller prata med dem utan 

bara sitta i klassrummet som en passiv deltagare/iakttagare. 

 

Jag har några etiska regler att förhålla mig till när jag gör denna studie. Barnen kommer inte att 

omnämnas i min text. Allt mitt insamlade material kommer bara jag och ev. min handledare att ha 

tillgång till.  

 

För mig är det viktigt att ni vet att det inte är barnen som står i fokus utan att jag undersöker hur 

lärarna arbetar.  

 

Jag vore naturligtvis tacksam om ni ville ge ert samtycke genom att kryssa för rutan nedan. Om 

ni inte samtycker kryssar ni för det alternativet.  

 

……………………………………………………………………………… 

 

Får jag komma och observera i klassen? 

Ja, du får observera grupper som mitt barn ingår i.  

 

Nej, du får inte observera grupper där mitt barn ingår.  

 

 

Var snäll och skicka talongen till skolan så fort som möjligt, senast tisdagen den  18/11  

 

Om du har några frågor kan du gärna kontakta mig på tel. 0738 502797 

 

Tack! 

 

 

Med vänlig hälsning! 

 

Christine André 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

Bilaga 3 – Intervjufrågor till pedagogerna 

1. Hur ser du på flerspråkighet här på förskolan? 

 

2. Hur arbetar ni med flerspråkighet på förskolan? 

 

3. Hur arbetar ni med svenskan på förskolan? 

 

4. Hur arbetar ni med TAKK på förskolan? 

 

5. Hur ser ni på det stöd/tid som ges till att arbeta med flerspråkighet? Är det 

tillräckligt? 

 

6. Hur ser ni på den erfarenhet ni har att arbeta med flerspråkighet? 

 

7. Vilka förbättringar kan göras? Brister? 

 

8. Hur ser ni på ert framtida arbete med flerspråkighet? 

 

9. Hur ser ni på barnens språkutveckling?, inklusive svenskan?, utvecklas barnen 

språk?, Hur? 

 

10.  Hur många barn med annat modersmål än Svenska har ni på förskolan? 

 

11. På vilket sätt har barnen tillgång till modersmålsstöd? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

Bilaga 4 – Intervjufrågor till förskolechefen 

 
1. Hur ser du på flerspråkighet i allmänhet, och på denna inom förskolan?  

 

2. Vad kan förbättras inom flerspråkighetens ställning på förskolan? Hur når man dit? 

 

3. Hur ser framtiden ut med flerspråkigheten på förskolan? 

 

4. Hur ser du på modersmålsstöd för barnen på förskolan? 

 


