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Abstract 
 

Svensk titel: Svenska som andraspråk i förskolan 

Hur förskollärare skapar förutsättningar för lärande av svenska språket  

 

Engelsk titel: Swedish as a second language in preschool 

How preschool teachers create oppurtunities for preschoolers to learn the Swedish 

language 

 

 

 

Syftet med studien är att med hjälp av förskollärararnas berättelser beskriva vilka 

arbetssätt som förskollärarna upplever som framgångsrika och hur de skapar 

förutsättningar för lärande när det gäller barns lärande av det svenska språket. Två 

frågeställningar besvaras:  

 

Vilka metoder beskriver förskollärarna att de använder när de skapar förutsättningar i 

lärandet av svenska till barn som inte har svenska som modersmål?  

 

Vilka utmaningar beskriver förskollärarna att de stöter på när de skapar förutsättningar i 

lärandet av svenska till barn som inte har svenska som modersmål? 

 

Studien är kvalitativ och den metod som används för att besvara frågeställningen är 

intervjuer. Urvalet av respondenter består av sex utbildade förskollärare som arbetar på 

sex olika förskolor. För att analysera empirin har vi utgått från Vygotskijs 

kulturhistoriska teori i hur lärande sker i samspel samt Säljös tolkning av Vygotskijs 

teorier om fysiska och språkliga redskap i lärandet av ett nytt språk. Vi har även 

analyserat resultatet med Piagets utvecklingsteori. Studiens resultat visar att samtliga 

förskollärare använder sig av flera arbetssätt och de lyfter fram olika argument för att 

motivera sina val av metoder för lärande av det svenska språket. Förskollärarna anser att 

de arbetssätt de använder är betydelsefulla för barns lärande och att metoderna kan 

användas på olika sätt för att främja barns lärande.  

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: förskola, andraspråksinlärning, metoder, förskollärare   
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1 Inledning 
Föreställ dig att du är tre år och kommer in genom dörren till ett hus, med din hand i din 

mammas hand. Därinne finns massa färgglada teckningar, många skor och du hör barn 

leka och skratta. Ni blir mötta av en kvinna som ler och ser snäll ut. Hon säger 

någonting som låter annorlunda, du tittar på din mamma som också ser lite fundersam 

ut. Du hör att din mamma säger att du heter Ahmed och att du är en snäll, blyg pojke. 

Kvinnan tar din mamma i hand och låter konstigt igen, vad är det hon säger? Hon sätter 

sig på huk mittemot dig och sträcker fram sin hand mot dig. Det kommer ut ljud från 

kvinnans mun igen och det låter snällt, tror du. Mamma har sagt att du ska vara här när 

hon är i sin skola, för dit får inte barn följa med. Du är rädd, du förstår inte vad kvinnan 

säger, vad är det hon vill, vad är det hon vill att du ska göra? Hon leder in oss i ett rum 

med barn och en massa leksaker. Kvinnan sträcker fram en bil till dig och säger något 

konstigt igen, du tittar på henne, på din mamma och du vet inte alls vad du ska göra… 

(fiktiv men förmodligen ett vanligt möte när familjen kommer första gången till 

förskolan)  

 

Språket är makt, med språket kan barnet göra sig förstådd, uttrycka sin önskan, få 

möjlighet till inflytande, kunna samspela i lek och därmed växa som människa. Miljön 

där barnet vistas i sätts då i relation till dess utveckling. Läroplanen är ett styrdokument 

och vägledande för förskollärarna i verksamheten, vilket innebär att förskollärarna är 

skyldiga att förhålla sig till och agera utifrån den. I Läroplanen för förskolan 

(Skolverket 2016) står det skrivet om förskolans värdegrund och uppdrag:   

 
Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och 

identitetsutveckling. Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje 

barns språkutveckling och uppmuntra och ta till vara barnets nyfikenhet och 

intresse för den skriftspråkliga världen. Barn med utländsk bakgrund som 

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

utveckla kunskaper inom andra områden. Av skollagen framgår att förskolan 

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

utveckla både det svenska språket och sitt modersmål (Skolverket 2016, 

s.7).   

 

Forskning gjord av Brumen (2011) pekar på att barn visar intresse av att lära sig nya 

språk och att lärandet av ett nytt språk gynnas av om den teoretiska undervisningen sker 

tillsammans med aktiviteter. Det visades sig att barnen lättare tog till sig språklig 

kunskap tillsammans med sång, lek och fysiska aktiviteter. Brumen hänvisar till 

Vygotskijs teorier om att effektiv inlärning av nytt språk hos barn bör påbörjas i 

förskolan.   

 

Under de senaste åren har förskolorna i Sverige fått ta emot fler barn som inte har 

svenska som modersmål. Svensson (2009) hävdar att under 60-talet var det stor 

invandring till Sverige. Det grundade sig på industrins stora behov av arbetskraft. Under 

senare år har invandringen varit stor och det har i huvudsak handlat om flyktingar som 

på grund av krig och kriser har tagit sig till Sverige (a.a). Att skapa förutsättningar för 

lärande i svenska språket är och kommer att bli en stor utmaning för förskollärare. 

 

Syftet med studien är att beskriva förskollärarnas arbetssätt och utmaningar med att 

skapa förutsättningar för lärande i svenska för barn med annat modersmål. Studien är 

betydelsefull eftersom barnen behöver kunna svenska för att komma in i det svenska 

samhället och förskollärarna måste få verktyg för att på ett effektivt sätt skapa lärande 

för barnen i svenska språket.  
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På arbetsplatserna för våra verksamhetsförlagda utbildning har vi fått se att mottagandet 

av barnen och hur förskollärarna stimulerar dessa barns lärande i det svenska språket, 

varierar. I läroplanen för förskolan står det att “Förskolan ska lägga grunden för ett 

livslångt lärande och att barn med utländsk bakgrund får stöd i att utveckla en 

flerkulturell tillhörighet” (Skolverket 2016, s.5). Vad gör förskollärarna när de erbjuder 

barnen lärande i det svenska språket? Vilka metoder använder de sig av? Vilka 

utmaningar möter förskollärarna? Med intervjuer vill vi få svar av förskollärarna på sex 

olika enheter, om hur de lägger upp sitt pedagogiska arbete med att ge förutsättningar 

för lärande i det nya språket svenska. 

 

Med studien hoppas vi ge läsaren kunskap om olika metoder om språkinlärning och hur 

de kan använda sig av dessa i arbetet med att skapa förutsättningar för lärande i svenska 

språket. Vi vill väcka tankar om varför förskollärare gör på ett visst sätt och hur 

förskollärare gör det.  

 

 

 

 

2 Syfte 
Syftet med studien är att med hjälp av förskollärarnas beskrivningar undersöka hur 

förskollärarna skapar förutsättningar för lärande i svenska språket för barn med annat 

modersmål och vilka utmaningar de stöter på. Vår målsättning är att ge 

nyutexaminerade och erfarna förskollärare förslag på arbetssätt att använda sig av i sitt 

arbete med att skapa förutsättningar i lärandet av svenska till barn som inte har svenska 

som modersmål. 

 

2.1 Frågeställningar  
 

 Vilka metoder beskriver förskollärarna att de använder när de skapar 

förutsättningar i lärandet av svenska till barn som inte har svenska som 

modersmål? 

 

 Vilka utmaningar beskriver förskollärarna att de stöter på när de skapar 

förutsättningar i lärandet av svenska till barn som inte har svenska som 

modersmål? 
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3 Tidigare forskning och litteratur 
I det här kapitlet hänvisar vi till tidigare forskning och litteratur som visar exempel på 

vilka olika sätt barn kan lära sig ett nytt språk. Många aspekter spelar in i lärandet av ett 

nytt språk, dessa kommer att presenteras mer under rubrikerna Andraspråksinlärning i 

kombination med fysisk aktivitet, Förskollärares kompetens och medvetenhet om 

andraspråksinlärning, Sociala samspel i samband med andraspråksinlärning, Miljöns 

påverkan för lärandet av språket, Barnlitteratur och digitala verktyg i lärandet.  

3.1 Andraspråksinlärning i kombination med fysisk aktivitet 

Brumen (2011) visar i sin forskning att barn är intresserade av att lära sig nya 

främmande språk och att lärandet är effektivt när barnens språkinlärning sker i samband 

med olika aktiviteter. Dessa aktiviteter är exempelvis sång, lek och olika former av 

fysiska aktiviteter. Brumen visar dessutom att en del av barnen behöver en lugn miljö 

för att kunna lära sig ett nytt språk. Vidare hänvisar Brumen till Vygotskij när hon 

beskriver att utbildning i främmande språk skall starta redan i förskolan för att på så sätt 

lägga grunden till effektiv inlärning. Utbildningen skall på ett naturligt sätt involveras i 

den dagliga leken. Det skall ske både genom ljus, ljud och byggnation, ex. via 

teckningar, musik och lek med klotsar. Resultaten grundar sig på intervjuer av totalt 120 

förskolebarn i åldrarna fyra-sex år. Studien är gjord på utvalda förskolor i Slovenien. 

Det är förskollärare som har utfört intervjuerna genom att ställa 15 förformulerade 

frågor. Samtliga intervjuade barn befann sig i situationen att de lärde sig ett främmande 

språk, engelska eller tyska. 

 

Brumen (2011) beskriver att under senare år har man kunnat se att länder i hela Europa 

har tagit initiativ till att tidigt, redan i förskolan, lära ut främmande språk till barn.  

Belgien och Spanien har kommit långt när det gäller att tidigt börja med att utbilda 

barnen i främmande språk. Ett skäl till att Europas skolor har tidigarelagt utbildning i 

främmande språk är föräldrarnas påtryckning på samhället och initiativ till att välja 

privata alternativ som erbjuder språkutbildning i tidig ålder. Politiker i olika länder har 

hörsammat det och har fört in det i de allmänna skolorna. 

 

Toumpaniaiari, Loyens, Mavilidi och Paas (2015) beskriver en jämförande studie 

mellan tre olika grupper av förskolebarn. Studien syftade till att komma fram till om 

barnens förmåga att lära sig ett antal ord i ett för barnen främmande språk skiljde sig åt 

om de tre grupperna valde olika former av inlärning. Sammanfattningsvis kan det 

beskrivas att artikelförfattarna ville se om barn lär sig bättre om de vid inlärningen av 

orden samtidigt genomför någon form av fysisk aktivitet kombinerat med gester.  

Samtliga barn i studien, 67 till antalet, var i fyraårsåldern, 30 pojkar och 37 flickor. 

Studien genomfördes på olika förskolor i Aten i Grekland. I studien användes de 

befintliga grupperna på förskolorna eftersom det inte var praktiskt möjligt att dela upp 

de fyraåriga barnen på annat sätt. Studien genomfördes under totalt fyra 

sammanhängande veckor. I den första gruppen lärdes orden ut i kombination med att 

barnen ägande sig åt en fysisk aktivitet kombinerat med gester som kunde kopplas till 
det som lärdes ut. I den andra gruppen av barn skedde lärande som ovan men här valdes 

det att ta bort gesterna som en del av lärandet. Den tredje gruppen fick lära sig genom 

konventionellt lärande det vill säga utan fysisk aktivitet och gester. Det främmande 

språket som valdes för de grekisktalande barnen var engelska och det som lärdes ut var 

den engelska benämningen på olika djur. Inför genomförandet av studien tillfrågades 
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barnens föräldrar om de godtog att just deras barn deltog i studien och om de ville ta del 

av studiens resultat. Samtliga föräldrar godtog att deras barn ingick i studien. 

Barnen i samtliga grupper fick vid upprepade tillfällen under de fyra veckorna bilder 

uppvisade för sig där de kunde se aktuellt djur och förskolläraren berättade för dem vad 

djuret har för engelsk benämning. Barnen i första gruppen fick i samband med det 

gestikulera och fysiskt visa hur just det djuret agerar och rör sig. Den andra gruppen 

fick lära sig genom att enbart agera fysiskt utan gester och den tredje gruppen fick 

enbart, på ett konventionellt sätt, lära sig utan fysiskt aktivitet och gester. Resultatet 

visade att barnen i den grupp där lärandet inkluderade fysisk aktivitet och gester lärde 

sig bättre än de som fick lära sig på det konventionella sättet. Enligt artikelförfattarna 

överensstämmer resultatet med tidigare forskning (Fedewa & Ahn 2011; Sibley & 

Etnier 2003; Tomporowski m.fl. 2008) som har visat att fysisk aktivitet är en fördel i 

lärandet. Barnen fick efter undersökningen även besvara en enkel enkät med några 

frågor med symboler som svar. Enkäten visade att barnen föredrog att lära sig 

kombinerat med fysisk aktivitet och gester. 

Jederlund (2011) ger en beskrivning av hur flera förskolor i Sverige under lång tid har 

varit framgångsrika i sin pedagogik gällande andraspråksinlärning. Pedagogiken som 

har haft olika former grundar sig på Carl Orffs musikpedagogiska ideér. Ett av projekten 

har bedrivits i Tensta sedan 1990 och ett av syftena med det projektet var att förbättra 

barnens kunskap i svenska språket. Orffs projekt visade att inlärningen blir mer effektiv 

i kombination av tal, rörelse och musik i pedagogiken. Ett annat projekt har bedrivits i 

Södertälje vilket har varit inriktat på andraspråksinlärning för assyriska och syriska barn 

i fem-nioårssåldern. Metodiken som användes var att barnen fick ägna sig åt fri lek och 

skapande aktiviteter kombinerat med ett experimentellt lärande av svenska språket. 

Lärarna, exempelvis förskollärarna, klasslärarna och talpedagoger utarbetade metoder 

som de använde sig av i sitt pedagogiska arbete. 

  

3.2 Förskollärares kompetens och medvetenhet om 
andraspråksinlärning 
 

Sheridan och Gjems (2016) har genomfört en jämförande studie där de har tittat på 

förskollärarutbildningen i Sverige respektive Norge. Syftet med studien var att jämföra 

vad förskollärare under utbildningstiden i Sverige respektive Norge får lära sig om 

utbildning i främmande språk. Förskollärarstudenterna har genom att under sina 

praktikperioder intervjuat färdiga förskollärare om hur språkutbildning går till på 

respektive förskola. 69 svenska förskollärare och 35 norska förskollärare intervjuades. 

Totalt nio frågor ställdes till varje förskollärare, både öppna och slutna frågor.    

 

Förskollärarutbildningarna i Sverige och Norge är lika varandra i upplägget och normer 

och värderingar i de två länderna är också liknande. I båda länderna är de färdiga 

förskollärarna betydelsefulla som förebilder för förskollärarstudenterna under deras 

praktikperioder. Utöver intervjuer med förskollärarna gällande ovan angiven fråga fick 

studenterna även observera hur förskollärarna arbetade gällande språkutlärning. 
Forskningsresultaten visade att det finns stora likheter mellan förskolor i Sverige och 

Norge när det gäller språklärande. I båda länderna uttrycker förskollärarna att det är 

betydelsefullt att barnen får möjlighet att välja vilka språklärande aktiviteter de vill delta 

i. Visar barnen att de inte är intresserade tvingas de inte att delta i aktiviteter. 
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Sheridan och Gjems (2006) hänvisar även till Borkos beskrivning av att en 

framgångsrik lärare måste ha viss kunskap i samtliga tre områden: Kunskap om hur 

lärandet ska ske, vad/ hur det görs och varför det görs. I det fallet syftar resonemanget 

till lärarens kunskaper gällande barns språkinlärning. 

 

Skans (2011) förklarar att samhällsförändringar med nutidens stora mångfald påverkar 

förskolans uppdrag. Skans vill med sin studie undersöka hur förskollärare vill arbeta 

didaktiskt och hur de faktiskt i praktiken arbetar didaktiskt på en flerspråkig förskola. 

Metoden att samla empirin på har varit genom att intervjua och observera på en 

förskola. Två rektorer och fyra förskollärare har intervjuats samt att observationer på 

lärandetillfällen med barn och förskollärare har filmats.  

 

Resultatet visar att förskollärarna tycker att språket är det väsentligaste. I stora 

samlingar och vid måltider är det situationer som begreppsförståelse och språkträning 

framträder mest. Författaren förklarar att förskollärarens vilja att arbeta aktivt med barns 

språkutveckling spelar stor roll för hur det pedagogiska arbetet läggs upp. När barns 

tvåspråkighet övas bygger det på att det finns en samverkan mellan språklärande och 

aktiva lärandesituationer i vardagen. För att öka barnens språkförståelse används tecken 

som stöd, bilder, fotografier som hjälpmedel. Förskollärarna använder språkstöd i 

kommunikationen med barnen mest vid planerade samlingar, vid spontant uppkomna 

situationer finns inte medvetenheten om språkinlärningen med på samma sätt. I 

situationer som upplevs gemensamt med barnen underlättar det med konkreta material 

som stöd i språkträningen. Barngruppens storlek avgör för hur aktiva barnen är i 

kommunikationen. I mindre grupper tar barnen mer intiativ till att tala men i större 

samlingar blir det mindre av individuella samtal med förskolläraren.  

 

Skans studie visar även att förskollärarna vill lära sig ord på barnens språk för att visa 

att det är tillåtet att tala olika språk. Det blir ett inkluderande klimat när flerspråkigheten 

synliggörs och barnen får ett erkännande att alla språk är accepterade, då även att tecken 

som stöd används kontinuerligt. Vidare beskriver författaren att det i andra studier 

gjorda i Sverige framkommit att förskollärare inte upplever det acceptabelt att själva 

tala annat än svenska just för att andra normer styr lärandemiljön. I och med 

förändringen i samhällets mångfald har förskollärare barngruppens sammansättning och 

behov att ta hänsyn till när de planerar den pedagogiska verksamheten. De ska samtidigt 

arbeta med förskolans uppdrag att ”förbereda barnen för ett liv i ett alltmer 

internationaliserat samhälle” (Skolverket 2016, s. 6). Det gör att förskollärarna har stora 

utmaningar när de didaktiska frågorna ska diskuteras i arbetslaget. 

Fredriksson och Taube (2010) tar upp vikten av att pedagogerna tar hänsyn till att det är 

stora skillnader när det gäller de grundläggande förutsättningarna för elever med 

svenska som modersmål och elever med invandrarbakgrund. En skillnad som syns är 

den sociala bakgrunden. Vad föräldrar har för socioekonomisk status och om de är hög 

eller lågutbildade har påverkan på deras barn. Pedagogerna måste ha respekt för att 

eleverna har en annan kulturell bakgrund och ett annat modersmål. Pedagogerna får inte 

heller glömma att hålla god kontakt med barnens föräldrar och ge råd i olika situationer.  

Svenning (2011) beskriver barnperspektiv och barns perspektiv. Ett sätt att förklara 

barnperspektiv är ”om man till exempel sätter upp en bild av barnet utan att först be det 

om lov därför att man är säker på att alla barn tycker om att visas upp på bild, utgår man 

från sitt barnperspektiv, inte från barnets eget perspektiv” (Svenning 2011 .s. 46). 

Vidare beskriver författaren begreppet barns egna perspektiv som när barnet uttrycker 
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sina egna intressen och tankar. Utgångspunkten är att deras tankar och idéer inte i 

förväg tolkas av vuxna. När de vuxna förhåller sig till barnets egna tankar och lyssnar 

på barnet menar författaren att barnet ses som medmänniska. 

3.3 Sociala samspel i samband med andraspråksinlärning 
 

I Björk-Willéns (2006) avhandling med interaktionsforskning har det studerats hur barn 

och pedagoger samspelar socialt med varandra i flerspråkiga förskolor. Resultaten från 

studier i Australien och i Sverige presenteras i tre olika delar och visar bland annat 

vikten av rutiner. Det övergripande syftet med avhandlingen är att i en flerspråkig 

förskolekontext studera det sociala samspelet mellan barn och mellan barn och vuxna. 

Författaren har videoobserverat förskolebarn i åldrarna tre-fem år på förskolor som har 

flerspråkig inriktning.  

 

I den australienska förskolan finns det barn med flera olika nationaliteter och 

förskollärare och assistenter som enbart talar engelska eller de utländska språken. Alla 

arbetar parallellt med språken i barngrupperna, där barnen är blandade internationellt. 

Med det arbetssättet var målsättningen att barnen skulle få tillfälle att utvecklas 

tvåspråkigt. Den observerade svenska förskolan har också en flerspråkig 

verksamhetsprofil. Där är det förskollärare som är flerspråkiga och som dagligen växlar 

mellan alla språken i aktiviterna med barnen. Det är det svenska språket som är det 

huvudsakliga språket som pratas till vardags på förskolan, men barnen blir hela tiden 

uppmuntrade med att utforska de andra språken. 

 

I Björk-Willéns första studie ”analyseras vilka samspelsresurser och pedagogiska 

rutiner som barn använder när de för in pedagogisk erfarenhet i sin lek” (Björk-Willén 

s.62) som exempelvis när de leker skola. Barnen tar de vuxnas identiteter som roller i 

leken och pratar det språk som de vuxna använder sig av i undervisningen med barnen. I 

den andra studien ”belyser analysen aspekter av barnens samspel vid tillträde till och 

eller kvarhållande i leken” (Björk-Willén s.64). Två barn med samma nationalitet kan 

vid lek utesluta eller hålla kvar den tredje kompisen som har ett annat språk, genom att 

växla mellan språken. De med samma nationalitet kodväxlar och gör så att kompisen får 

göra språköverskridande för att kunna leka vidare. Den tredje studien ”syftar till att i 

detalj klargöra hur förskollärare och barn genomför förskolans flerspråkiga program” 

(Björk-Willèn s.66).  En pedagogisk fördel här är att pedagogerna upprätthåller rutiner 

och inte bryter invanda mönster i de dagliga aktiviteterna. Är inte förskollärarna 

konsekventa i sitt användande av ett visst språk i en viss aktivitet kan interaktionella 

situationer uppstå och barnen kan bli förvirrrade. 

 

3.4 Miljöns påverkan för lärande av språket 
 

Kultti (2014) redovisar i sin studie från svenska mångkulturella förskolor, att de 

vardagliga rutinerna på förskolan kan vara till hjälp vid språkinlärning hos flerspråkiga 
barn. Författaren har studerat kommunikationen och interaktionen mellan vuxna och 

barn samt mellan barnen vid måltider. Sex olika grupper med barn i ett till tre års ålder 

och två syskongrupper med barn i ett till fem årsålder från åtta förskolor observerades. 

Måltidssituationerna videodokumenterades för att interaktionerna i de olika mötena 

skulle kunna studeras och analyseras. Dokumentationen tolkas ur ett analytiskt 

tillvägagågnssätt.  
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Barns deltagande i samtalen beror på hur förskollärarna bjuder in dem och att det 

samtalas om barns intressen. Förskollärarnas deltagande och engagemang är avgörande 

för barns meningsskapande processer. I studien framgick det att förskollärarna såg till 

att samtalen hölls på det svenska språket och att det inte samtalades om kulturella 

intressen. Förskollärarna ansåg att barnen kunde tappa intresset för att delta i samtalen 

då de inte alltid förstod vad det pratades om, men om den flerspråkiga 

kommunikationen görs osynlig i förskolan är det svårt att använda den som 

läranderesurs. Författaren skriver att det är vanligt att bara det svenska språket används i 

förskolans kontext. Forskning visar däremot på de flerspråkiga barnens språkliga 

kompetens om att de är medvetna om i vilket sammanhang ett visst språk ska användas. 

Författaren har med analysen av måltidsinteraktionerna funnit att barns språkinlärning 

gynnas av att delta och samtala om delade och gemensamma samtalsämnen som 

intresserar barnen. 

 

Svensson (2009) anser att miljön har stor påverkan vid inlärning av ett nytt språk. Det är 

många faktorer som spelar in och kan vara avgörande för hur barnet lär ett nytt språk. 

Den sociala, fysiska och psykiska miljön runt barnet har betydelse för lärandet men 

enligt forskningen är det svårt att veta vad som har störst relevans i förhållande till det 

individuella barnet. Barnets egen utveckling, dess mottaglighet för det aktuella lärandet, 

barnets intresse att vilja och kunna använda sin omgivning gör att pedagogerna på 

förskolan inte kan utgå från att ha en och samma lärandemiljö ska fungera för alla barn. 

Författaren anser att man får se till varje individ och anpassa metoden för lärandet 

utifrån barnets förmågor.  

 

Vidare beskriver Svensson att inlärningen av språk påverkas av om det sker som 

skolundervisning eller om det sker via andraspråksinlärning där personen ifråga kommit 

till ett nytt land. Studier har visat att de som helt och hållet lär sig språket via 

skolbänken ofta är kunnigare på grammatik än de som lär sig språket som ett andraspråk 

i ett land där språket talas av befolkningen. När eleven befinner sig i ett annat land och 

lär sig ett andraspråk på plats visar det sig att mottagaren av det nya språket har mer 

fokus på att lära sig att fungera språkligt socialt, vara mer inriktad på pragmatiken än på 

grammatiken. 

 

3.5 Barnlitteratur och digitala verktyg i lärandet 
 

Sandvik och Spurkland (2011) tar upp vikten av användning av barnlitteraturen i 

mångkulturella samhällen. Genom att välja rätt barnböcker, i det fall med lätt och tydlig 

text, till barngrupper hjälper det barnen att lättare kunna följa händelseförloppet. 

Användning av rätt barnlitteratur hjälper barnen att utveckla språket och förståelsen för 

olika sociala relationer i familjer. Texterna bör väljas utifrån barnets språkliga 

utvecklingszon för då blir texten mer utmanande och till fördel för barnets 
språkutveckling. Via böcker får barn ett större ordförråd. När barn lyssnar på berättelsen 

lär de sig att sätta ord på exempelvis rädsla, ensamhet och glädje vilket gör att barn 

kommer till tals och lär sig att kommunicera verbalt. 

I Simonssons (2004) studie framgår det att pedagogerna i studien ser det som sin 

uppgift att med hjälp av etablerade barnböcker lägga en god kulturell grund för barnen. 

Det kan ske genom högläsning för barnen efter lunchen eller vid olika tidpunkter under 

dagen. I vissa fall spontant för enskilda barn och i andra fall planerat för samtliga barn i 

gruppen. Böckerna används som ett pedagogiskt verktyg för att försöka uppnå uppsatta 

utvecklingsmål. Vidare framgår det att det är betydelsefullt att böckerna som man 
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hanterar är arrangerade på ett visst sätt med utgångspunkt från barnens ålder och 

kunskapsnivå gällande läsförståelse. 

Bjurulf (2013) tar upp vikten av att introducera och använda sig av olika former av 

teknik i förskolan. 2010 reviderades läroplanen för förskolan och bland annat framgår 

det att förskolan skall: ”sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja 

teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar” och ”utvecklar sin förmåga att 

bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och 

redskap”(Skolverket 2010 s.15). Ipaden introducerades samtidigt som läroplanen för 

förskolan reviderades, det vill säga 2010, och har blivit ytterligare ett verktyg att 

använda sig av på förskolan. Olika former av appar kan användas av barnen för att rita, 

måla, skapa musik, ta fotografier etc. Användningen av Ipad eller surfplatta är ett 

utmärkt sätt för barnen att introduceras i tekniken samtidigt som de leker och lär sig 

olika saker som till exempel språk. 

 

4 Teoretiska utgångspunkter 
 

I kapitlet beskrivs Lev S. Vygotskijs kulturhistoriska teori, Roger Säljös tolkning av 

Vygotskijs fysiska och språkliga redskap vid språkinlärning samt Jean Piagets 

utvecklingsteori. Dessa ligger till grund för analysen av resultatet. För att kunna 

reflektera över hur barns språkinlärning går till har vi valt dessa lärandeteorier att utgå 

från. Det är av vikt att ha kunskap om fler teorier för att förstå barns språkutveckling 

och vilka konsekvenser det kan bli ur ett pedagogiskt perspektiv. Vygotskijs teori och 

forskning om det sociokulturella perspektivet har en stor betydelse i det pedagogiska 

arbetet på svenska förskolor. Piagets utvecklingsteori har under många år haft en central 

plats i utvecklingen av pedagogiska metoder. 

 

4.1 Vygotskij och Säljö – kulturhistorisk och sociokulturell teori 
 

Lev Vygotskij (2001) beskriver att samspel mellan människor är en metodik som inte 

bara stödjer lärande och utveckling utan Vygotskij hävdade att samspel är lärande och 

utveckling. Vygotskij förklarar vidare att språket har en avgörande betydelse när det 

gäller samspel med andra. Barnen tar fram språkliga verktyg som omvandlas till en 

form av tänkande. Vygotskij antyder att de yttre aktiviteterna med andra kan kopplas till 

den enskildes inre tänkande. Kroppsspråk i kombination med språket är det som 

människan behöver för att utveckla sin kommunikativa förmåga. Det är ett sätt att lära 

sig hur andra känner, tänker och tycker i olika situationer. 

 

Vygotskij (2001) talar om att språkets primära funktion är den kommunikativa, 

”Språket är framförallt ett medel för social samvaro, ett medel för utsagor och 

förståelse” (s.38). Vidare hävdar Vygotskij att språket innehåller funktionerna 

kommunikation respektive tänkande. Resonemanget kring kommunikation står ordet för 

den yttre sidan av språket och kommunikation mellan människor kräver att betydelsen 

av de ord som används generaliseras. Vygotskij nämner ett exempel för att påvisa 

vikten av generalisering: En person som fryser försöker visa en annan person att han 

fryser. Personen som skall visa att han fryser har lärt sig hur man generellt sett 

uppträder inför den andre personen för att få den andra personen att förstå att han fryser. 

Enligt Vygotskij är det tydligt att generalisering måste användas för att andra personer 

eller grupper skall kunna förstå vad som menas (a.a). 
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Vidare tar Vygotskij (1978) upp två väsentliga begrepp när det gäller dialogen mellan 

barn på förskolan och mellan personal och barn på förskolan. Begreppen är 

”metakognitivt tänkande” och ”metakognitivt språk”. Det metakognitiva tänkandet 

utgår från det inre, det vill säga en persons tankar. Det kan exempelvis vara när barnen 

har lärt sig något och genom egna tankar försöker sätta den kunskapen i ett 

sammanhang. Rent praktiskt kan barnet tänka för sig själv eller om det är ett litet barn 

prata för sig själv. I samband med att barnet hamnar i ett läge där den utvecklade 

kunskapen behövs tar barnet hjälp av sin språkkunskap för att kommunicera sin 

kunskap till andra. I det här läget är det enligt Vygotskij betydelsefullt att exempelvis en 

förskollärare uppmärksammar barnet när det försöker tillämpa sin kunskap genom att 

ställa frågor till barnet. Det kan vara frågor som: ”Vilka tankar har du om detta?”, ”Hur  

har du lärt dig detta?” och ” Hur förstår du detta?”. Genom att ställa den här typen av 

frågor väcks barnets ”metakognitiva språk”. Följden blir att barnet får sätta ord på det 

som han eller hon har lärt sig. Det är det som Vygotskij benämner som ”external 

thinking” (a.a). 

  

Vygotskij (1987) anser att det hela tiden på förskolan finns ett samspel mellan den inre 

och den yttre språkmiljön. Det är ett socialt samspel mellan barnen och mellan barnen 

och pedagogerna. Det är det som är de yttre processerna. Barn drar lärdom utifrån sin 

kulturella bakgrund och de erfarenheter som de har fått både kulturellt och historiskt, 

inom och utom förskolan. Kommunikationen grundas på bland annat språket och gester 

som i det här fallet fungerar som verktyg. I lärandemiljön ingår även exempelvis 

böcker, musik, bild och leksaker. De kallas för kulturella verktyg (a.a).  

 

Säljös (2014) tolkning av Vygotkijs ”sociokulturella perspektiv” är inriktat på lärande 

och utveckling. Det innebär att människan utvecklar förmågor som är kulturella i sin 

karaktär exempelvis läsa, skriva, räkna, lösa problem och så vidare. Säljö använder 

uttrycket approprierar, det vill säga, att människor tar till sig redskap. Det kallas 

medierande redskap och är ett uttryck som kommer från Karl Marx. Innebörden av 

begreppet är att människans lärande sker genom användande av verktyg eller redskap. 

Vygotskij tog till sig tankarna och formulerade bland annat begreppet språkliga redskap, 

exempelvis bokstäver och siffror. Andra uttryck som har samma betydelse som 

språkliga redskap är mentala eller intellektuella redskap. Vygotskij förklarar även de 

medierande redskapen som fysiska. Med fysiska redskap innebär exempelvis bok, 

penna, dator, spade, verktyg till hantverkare och läkare med mera, som människan 

använder sig av i vardagen. De sociokulturella talesmännen anser att fysiska och 

språkliga verktyg kompletterar varandra i vardagliga situationer och för att kunna ge 

förutsättningar i lärandet. De svenska läroplanerna har sedan 1990-talet präglats av det 

”sociokulturella perspektivet”. Det är bland annat Säljö som på nytt har lyft fram 

Vygotskijs teorier. Ett av skälen till intresset för dessa teorier är att de fungerar i det 

nuvarande mångkulturella samhället.  

 

4.2 Piagets kognitiva utvecklingsteori 
   

Hwang och Nilsson (2011) förklarar Piagets utvecklingsteori med att den intellektuella 

utvecklingen sker i stadier, från spädbarnsåldern till vuxen ålder. Barnets tänkande 

utvecklas i stadier, likt en trappa där trappstegen bygger på varandra. Piaget hävdade att 

det finns fyra stadier (trappsteg) som är indelade i noll-två års ålder, två-sex års ålder, 

sex-tolv års ålder och från tolv år och upp i tonåren. Barnets tänkande i ett stadie skiljer 

sig en del åt mot hur barnet tänker i nästa stadie och barnet utvecklar sitt kognitiva 

tänkande med varje stadie (a.a.).  Piaget (2013) hävdar att barnet har kognitiva scheman 
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som utvecklas genom omgivningens stimuli och är då beroende av att samspelet mellan 

sin tillvaro och sin omgivning fungerar. När yttre omständigheter förändras för barnet, 

hävdar Piaget att barnets beteendemönster samordnas. Assimilation och ackommodation 

är processer i utvecklingen av barnets beteendemönster, dessa benämns som 

adaptionsprocess. Assimilation beskriver när barnet får nya erfarenheter utan att behöva 

ändra sina kognitiva scheman. Piaget anser att genom barnets egna tankar har det 

betydelse för hur barnet uppfattar omvärlden, barnet anpassar sin omgivning till sig. 

Ackommodation innebär att barnet lär sig nytt och får nya erfarenheter som gör att det 

kognitiva schemat ändras och barnet anpassar sig till omgivningen. Språket speglar 

tanken, alltså att tänkandet kommer före språket, men att barnet samtidigt är beroende 

av omgivningen som kan samspela för att kunna utveckla språket hos barnet (a.a.).     

 

Piaget redogör för att barnet måste ha nått vissa stadier av sin kognitiva utveckling 

innan språkutvecklingen av inlärda ord kan påbörjas. Barnets kognitiva utveckling 

måste ha kommit till sista fasen av stadiet, där barnet har fått förmåga att kunna lagra 

inre bilder av intrycken från omvärlden. Det gör att barnet kan koppla ett objekt med 

själva ordet utan att det måste känna eller se objektet (Hwang & Nilsson 2011). 

 

5 Metod  
I kapitlet beskrivs den kvalitativa ansats som vi har används oss av i insamlandet av 

empiri. Här presenteras metodansats, datainsamlingsmetodik, analys, urval, 

genomförande, bearbetning av data, studiens trovärdighet och etiska överväganden. 

  

5.1 Val av metodansats 

 
Vi har valt att använda oss av kvalitativ ansats för att svara på syfte och frågeställningar. 

Genom intervjuer av förskollärarna samlas data in. Syftet med studien är att med hjälp 

av förskollärarnas beskrivningar undersöka hur förskollärarna skapar förutsättningar för 

lärande i svenska språket för barn med annat modersmål och vilka utmaningar de stöter 

på. Utifrån valet att undersöka förskollärares olika arbetssätt har vi valt intervju som 

metod. Fördelen med kvalitativ analys är att syftet och frågeställningar är inriktade på 

sociala situationer på förskolan. Med till exempel enkäter hade vi inte kunnat få de 

berättande svar vi är ute efter. Att intervjua förskollärarna som arbetar direkt i 

verksamheten innebär att vi inte riskerar att hamna i några ”skrivbordsteorier” som 

Denscombe (2009 s.416-417) kallar det. Det innebär att studien är kvalitativt grundad 

direkt på verksamheten i förskolan och inte tagen ”ur luften”. 

 

5.2 Datainsamlingsmetodik   
 

Vår avsikt och förhoppning är att förskollärarna ska öppna sig och lämna fria 

beskrivningar gällande de olika frågor som vi ställer under de semistrukturerade 

intervjuerna. Med semistrukturerade intervjuer beskriver Denscombe (2009) att 

forskaren ställer frågor som intervjupersonerna har möjlighet att utveckla sina svar på i 

den riktning som de själva uppfattar som relevant (a.a.). Johannesson och Tuftes (2003) 

beskriver begreppet grounded theory som innebär att forskaren i sina 

forskningsfrågeställningar går in med öppet sinne utan att vara bunden till en teori. 

Frågorna skall vara öppna och undersökande. Syftet är att ”ta reda på hur verkligheten 

ser ut inom ett fält som man inte känner till så bra sedan tidigare” (Johannesson och 

Tuftes 2003 s.107) Ställer vi öppna och undersökande frågor leder det till svar som ger 
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en fördjupad förståelse av förskollärarnas pedagogik när det gäller att skapa lärande i 

det nya språket för barnen. 

 

Syftet med intervju som metod är att förskollärarna ska kunna besvara de 

frågeställningar som är formulerade. Frågorna är konkret formulerade vilket minimerar 

risken för missförstånd och därmed kommer svaren att vara mer trovärdiga. Intervjuerna 

dokumenteras med Ipad och mobiltelefon, som förskollärarna godkänt i förväg. Skälet 

till att ljuddokumentation används är att vi mer koncentrat ska lyssna på 

intervjupersonen och sedan i efterhand kan lyssna på svaren fler gånger för att kunna 

transkribera. Anledning till inspelning av intervjun är också att inte lägga kraft på 

anteckningar.   

 

5.3 Analys  
 

Vi kommer att ställa det empiriska utfallet mot Säljös (2014) tolkning av det 

sociokulturella perspektivet vid analysen av resultatet. Perspektivet inkluderar 

barnperspektivet och barns perspektiv. Vi hoppas att i resultatet kunna se hur 

förskollärarna skapar förutsättningar för lärande av ett nytt språk. Analysen av resultatet 

kommer att byggas på de medierande språkliga och fysiska redskapen (Säljö, 2014) 

samt Vygotskijs (2001) teori om samspelslärande. Av empirin förväntar vi oss att få 

veta vilka arbetssätt förskollärarna använder sig av enligt vad de ger uttryck för. Utifrån 

empirin kommer barnsyn och kunskapssyn samt hur de skapar förutsättningar för 

lärandet ur ett barns perspektiv eller ur ett barnperspektiv synliggöras. Vi kommer också 

delvis pröva empirin mot Piagets (2013) utvecklingsteorier.  

 

5.4 Urval och genomförande 
 

Vår respondentgrupp består av sex utbildade förskollärare som arbetar på sex olika 

förskolor. Förskolorna finns i Sverige, varav tre av förskolorna ligger i en medelstor 

stad och tre av förskolorna ligger i mindre samhällen. Vi har valt legitimerade 

förskollärare som arbetar i mångkulturella områden, just för att de har den erfarenhet 

som kan ge oss svar på våra frågeställningar.  

 

Fem av respondenterna kontaktades med hjälp av områdescheferna för förskolorna, som 

informerade sina anställda om vår studie. Vi fick namn på förskollärare som var 

intresserade av att ställa upp i intervjuer. Förskollärarna kontaktades av oss genom 

telefonsamtal och blev informerade om vårt arbete, dess syfte och frågeställning. En 

respondent som vi lärde känna genom VFU kontaktades av oss med telefonsamtal och 

informerades om vår studie, dess syfte och frågeställning. I samtalet blev våra 

respondenter tillfrågade om de ville ställa upp på intervju. Samt att vi frågade dem om 

vi fick göra inspelning av intervjun. Alla förskollärare tackade ja och vi kom överens 

om tid och plats där intervjun skulle genomföras. Vi informerade även om att intervjun 
kommer att ta cirka 60 minuter. Vi skickade mail med informationsbrevet där vi 

presenterar oss själva och om det vi kommit överens om med intervjun, samt de 

forskningsetiska principerna (bilaga A). I mailet fick förskollärarna även 

intervjufrågorna och syftet till studien (bilaga B). Detta för att de skulle få möjlighet att 

reflektera mer över vår studie och frågorna innan vi träffades.  

 

Förskollärarna blev informerade att deras uppgifter kommer att hanteras konfidentiellt, 

enbart vart förskolan finns, hur länge de har arbetat som förskollärare och med vilken 

ålder på barngruppen de för stunden arbetar med kommer att redovisas i vårt arbete.  
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Intervjuerna genomfördes på respektive förskolor och de tog mellan 25-60 minuter 

vardera. Vi träffades på respondenternas arbetsplatser för att det är deras kända miljö 

och för att det underlättar för dem att gå ifrån sitt arbete den bokade tiden. Alla 

intervjuerna skedde i särskilda rum där vi kunde sitta ostört. Under intervjuerna hade vi 

en del följdfrågor som gjorde att vi kunde fördjupa oss mer i ämnet.    

 

Här nedan presenteras respondenterna med fingerade namn:  

 

 Förskolan belägen 

i 

Arbetade år i 

förskola 

Arbetar just nu i åldersgrupp 

Amanda  Mindre samhälle 5 år 5 åringar 

Johanna  Mindre samhälle 10 år 3-4 åringar 

Pia  Större stad 25 år 4 åringar 

Cecilia  Större stad 28 år  1 åringar 

Sandra  Mindre samhälle 30 år 5 åringar 

Mona  Större stad 38 år 1-3 åringar 

 

 

5.5 Bearbetning av data och studiens trovärdighet  
 

Utgångspunkten har varit, i enlighet med Denscombe (2009), att det insamlade 

ljudinspelade materialet har säkerhetskopieras och finns på fler ställen, empirin har 

sammanställts och utrymme har lämnats för att kunna fylla på med ytterligare 

kommentarer. Empirin, respondenternas svar, har vi lyssnat igenom ytterligare, 

transkriberat och katalogiserat med en särskild numrering för att senare kategoriseras 

under olika rubriker.  

 

Studien bygger på empiri från intervjuer med sex förskollärare. Tillsammans har vi gått 

igenom transkriberingarna och diskuterat förskollärarnas metoder och utmaningar i 

deras arbetssätt med att ge förutsättningar för lärandet i det nya språket.  Vi har haft ett 

objektivt och neutralt förhållningssätt inför respondenternas svar och analyserat dessa 

mot de lärandeteorier, tidigare forskning och litteratur som vi presenterat tidigare. Med 

syfte och frågeställningar som utgångsläge har vi kunnat kategorisera svaren i resultatet. 

De kategoriserade svaren har samlats under rubriker som visar vad stycket handlar om. 

Respondenternas svar med analyserat innehåll återfinner man under samma rubriker i 

analysen som i resultatet.  

 

Studiens validitet, trovärdigheten, är bra och det innebär att vi undersökt det vi ville 

undersöka och fått svar på syftets frågeställningar. Vi har även beskrivit hur studien 

genomförts samt visat vilka teoretiska perspektiv som är relevanta för studien. 

Intervjufrågorna som används för studiens syfte återfinns som bilaga B i slutet av 

studien. I resultatet har även citat används för att ge tyngd åt respondenternas svar.  

 

Studien kan anses vara tillförlitlig i och med att metodkapitlet är så tydligt utformat att 

andra ska kunna genomföra samma forskning och få liknande resultat. Överförbarheten 

i vårt resultat avgörs av läsaren. Läsaren bedömer resultatet mot liknande studier och 

kan på det viset se resultatets relevans jämfört med andra studier i samma kontext. 

Utifrån studiens urval och metoddiskussion kan läsaren avgöra graden av överförbarhet. 
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Enligt Denscombe (2009) förklaras överförbarhet med att läsarna ska kunna utläsa ett 

resultat och överföra det på andra jämförbara resultat.     

 

5.6 Etiska överväganden 
 

De etiska överväganden som görs vid intervjusituationen är att förskollärarna 

informeras om de forskningsetiska principerna. Hermerén (2011) påtalar att det är 

betydelsefullt att ha kunskap om lagar och regler som berörs av forskning. De etiska 

reglerna grundas i kodexar som måste följas för att ”skydda den enskilda människan och 

respekten för människovärdet i forskning” (Hermerèn 2011 s.20). De forskningsetiska 

principerna från Vetenskapsrådet (2002) har fyra huvudkrav som forskare ska ha i 

beaktande vid sin insamling av data. Det är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (a.a.).  

 

Informationskravet: Informationskravet går ut på att de som deltar i studien 

inledningsvis måste informeras om vad studien handlar om och att de kan avsäga sig sin 

medverkan (Björkdahl Ordell 2007). I vårt fall har informationen framförts muntligt och 

skriftligt.  

 

Samtyckeskravet: Samtyckeskravet handlar om att den tillfrågade har full rätt att själv 

bestämma om den vill delta och att den när som helst kan avbryta sitt deltagande 

(Björkdahl Ordell 2007). Innan datainsamlingen påbörjades samtyckte respondenterna 

till att den genomfördes.  

 

Konfidentialitetskravet: Det betyder att deltagarnas identiteter skall skyddas (Björkdahl 

Ordell 2007). Identitetsuppgifterna får under inga omständigheter spridas och vi 

kommer inte att presentera några identitetsuppgifter i vår redovisning. 

Intervjudeltagarnas namn kommer att vara fingerade. 

 

Nyttjandekravet: Med nyttjandekravet innebär det att allt insamlat material i 

undersökningen får endast användas för forskning (Björkdahl Ordell 2007). Det 

insamlade materialet kommer uteslutande att användas till vår studie och får inte 

användas i något annat sammanhang.     

 

I Vetenskapsrådet (2002) specifiseras ytterligare om vad som ingår i dessa huvudkrav. 

Där står det regler om vad som ska tas hänsyn till vid forskning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

14 

6 Resultat 
I det här kapitlet redovisas resultatet av den insamlade empirin från intervjuerna med 

förskollärarna. Resultatet är kategoriserat under rubrikerna Förskollärares arbetssätt vid 

lärande av det svenska språket, Förskollärarnas sätt att variera sina arbetssätt och väcka 

intresse samt Förskollärarnas utmaningar i lärandet av det svenska språket  

 

6.1 Förskollärares arbetssätt vid lärande av det svenska språket 
 

Förskollärarna tar upp samspel som en viktig metod för lärandet av det nya språket. 

Samspelet som respondenterna nämner i intervjuerna, är mellan vuxna och barn samt 

barn i grupp. Förskollärarna hävdar att i samspelet lär sig barnen att samarbeta, de lär 

sig kommunicera med varandra och med vuxna. Respondenterna uttrycker vidare att 

genom samspelet får barnen lära känna varandra och det leder till trygghet hos barnet 

som gör att de vågar kommunicera med varandra. Respondenterna betonar vikten av att 

med samspel ges det förutsättningar för barnen att förstå hur människan fungerar 

socialt.  

 

I hela gruppen med alla barn använder vi oss av 

äventyrspedagogik som bygger på samarbetsbaserat, 

upplevelsebaserat och emotionellt lärande. Detta innebär att 

prata enkel svenska. Barnet får ett uppdrag i sagans värld som 

de ska lösa tillsammans och ingen klarar det själv utan att man 

måste hjälpas åt. Då är det svenska barn och barn från olika 

länder som hjälper varandra. Det sociala samspelet är väldigt 

viktigt och speciellt inför skolan att lära sig vara bra kompis och 

hjälpa varandra (Sandra).  

 

Genom kompisar blir de inspirerade, barnen vill förstå, det är 

kraften i språket som blir inspirationen… de vill förstå, de vill 

göra sig förstådda i leken (Pia). 

 

Vi kan dela i små grupper, å hinna med å språkduscha dem. Det 

blir lugnare för dem i mindre grupper å man hinner se och 

samtala med varje barn, så varje barn kan känna att de blir 

sedda (Cecilia). 

 

Respondenterna använder mycket bilder som verktyg i verksamheten. Respondenterna 

beskriver att de med bilder förtydligar orden både i lek och för att visa strukturen på 

dagens schema och med bilder i många olika nyanser av samma sak används för att 

förstärka ordförrådet. En respondent förklarar hur de använder sig av bilder i samlingen 

och det är för att barnen ska känna sig delaktiga när de inte verbalt kan uttrycka sig utan 

istället kan peka på bilden.  

Bildstöd framför allt. Innan man ska ha en samling så måste 

man tänka innan. Vi har bilder på samling när vi pratar 

exempelvis om djur. Vi skriver ut bilder och ha det framför oss 

på samlingen. Barnen pratar om det djuret de vill och vi ställer 

frågor om djur utifrån barnets intresse. Exempelvis vad kan man 

ha som husdjur? Vilka husdjur har ni? Bilder hjälper barn att 
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berätta samtidigt pekar de på om de inte kan komma på 

namnet (Amanda). 

Förskollärarna fortsätter att förklara varför de använder bilder i lärandet av svenskan. 

Förskollärarna hävdade att de har provat sig fram med bilder och de har sett att det har 

gett resultat i språkutvecklingen. En av förskollärarna ger en reflektion om när man inte 

har bilder med i aktiviteten.  

Om jag inte har bilder med mig den här gången i aktiviteten. 

Hur är barnen gruppen? Hur reagerar de här barnen? Får jag 

samma interaktion? Är det ett samspel mellan mig och dig eller 

oss? Eller är det bara jag som sitter här och pratar och barnen 

börjar bli trötta? Då börjar man tänka som pedagog. Va det på 

grund av att bilder saknades eller mitt kroppsspråk? Eller skulle 

man ha haft inledande musik och röra sin kropp? (Amanda)  

Förskollärarna beskriver att bilder ger barnen trygghet när de ser hur dagen är 

strukturerad och vad som ska hända under dagen. De berättar även att när de har glömt 

sätta upp dagens schemabilder så påminner barnen dem. Det har förskollärarna 

reflekterat över och anser därför att bilderna ger barnen trygghet.  

Vi har bilder överallt. Ett annat bra exempel är när vi ska gå ut. 

Det är inte självklart för ett barn att ta på sig regnbyxor innan 

skor därför har vi bilder på vad är det vi ska ha på oss när vi 

ska gå ut. Vilket ska man börja med först, regnbyxor, 

regnjackan och sist stövlar. Om bilder står i rätt ordning på 

väggen bli det enklare för barn att förstå. Bilder på 

vardagssituationerna ger trygghet (Sandra). 

Cecilia beskriver att de med bilder och fotografier på barnen visar vad barnen ska göra 

för aktiviteter. Det för att förstärka språket, samt att barnen när tillfälle ges får 

inflytande i det de vill göra fastän de inte med ord kan förklara vad de vill göra.    

Vi kan lägga fram bilder på själva aktiviteterna och sen 

fotografier på barnen så ser de vad som ska göras och vem ska 

göra vad. Då blir det ännu tydligare. De kan även få lägga sitt 

fotografi på den aktivitet de vill göra när det finns eget val att 

göra (Cecilia). 

Vidare kommer det fram att alla förskollärarna använder mycket konkret material vid 

samlingar, vid sånger och när sagor läses. Det konkreta materialet stärker ord som när 

till exempel Imse Vimse Spindel ska sjungas, då har förskollärarna en dockspindel som 

är med och sjunger och klättrar. Eller vid sagoläsning berättar förskollärarna med riktiga 

figurer som är med i sagans händelser. 

Konkret material som exempelvis om vi sjunger om en uggla 

eller om en spindel eller det vi sjunger om, har vi handdockor 

och det är viktigt att teckna med dockan samtidigt, så den inte 

ligger stilla på golvet under sången (Sandra). 
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Sagoberättande och högläsning framhäver alla förskollärarna är av stor vikt. Med 

böcker och läsning anser de att de med inlevelse ger sig in i en berättelse och att de 

väljer bok utifrån barnens nivå och intresse för att locka till en språklig upplevelse. 

Förskollärarna berättar också att som läsare bör de inspirera och locka till samtal om 

bokens handling. 

 

Som pedagog måste jag visa intresse när man läser en bok, 

välja böcker som inspirerar till samtal. Och hur man läser en 

bok har stor betydelse. Läser man entonigt, gör man olika röster 

till olika figurer? Läs in dig i en bok… Kan man inte boken så 

måste man titta i den innan och ändå se vad som kommer att 

hända för att kunna fånga upp barnen. Att man stannar upp i 

boken och ställer frågor till exempel vad tror ni kommer att 

hända nu? Direkt har man barnen med i bokens händelse 

(Amanda). 

 

Vi läser mycket här. Det är viktigt att förmedla till barn att 

böcker är det viktigaste vi har, det är en skatt… nyckel till en 

bättre framtid… förstå värdet av litteratur (Mona).  

 

Förskollärarna talade om att TSS (tecken som stöd) användes mer när de hade barn med 

särskilda behov placerade där. Pia anser att bilder är mer förtydligande än TSS när 

barnen kommer och inte har något svenskt språk. Man kan senare gå vidare med TSS 

när barnet har fått en ordförståelse. 

 

Tecken som stöd använder vi när det krävs å med barn med 

särskilda behov (Pia). 

 

Förskollärarna framhäver Ipad som ett bra verktyg att använda när det svenska språket 

ska övas. Med pedagogiska appar, som exempelvis med ljud och bild, förtydligar ordens 

betydelse. Tekniken finns överallt och genom Ipad och spelen som finns däri inspirerar 

det barnen med ljud och rörliga bilder.   

 

Paddan använder vi oss mycket utav, det kan vara olika djur där 

spelet uttrycker djurets namn och hur det låter. Vi använder de 

spel som har både bilder och ord (Johanna).  

 

Förskollärarna lyfter fram vikten av att benämna allt, använda mycket ord, förtydliga 

vad barnen gör och brodera ut meningarna, samt ”språkbomba” barnen i olika miljöer 

ute som inne. Med dessa metoder ser de att det ger resultat och genererar mycket 

språkutveckling hos barnen.  

 

Som tillexempel att be någon hämta boken där borta, så säger 

man kan du gå bort till den röda soffan och hämta boken som 

ligger där och komma tillbaka hit med den till mig (Mona). 
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6.2 Förskollärarnas sätt att variera sina arbetssätt och väcka intresse 
 

Tre av förskollärarna svarar på att metoderna varieras beroende på barns 

språkutveckling och mognadsnivå. Förskollärarna hävdar att alla barn är individer och 

de tar till sig kunskap på olika sätt. Men variationer av metoderna som görs kan även 

gynna barngruppen i övrigt. Dessa variationer sker i olika aktiviteter eller i leken.  

   
Vi varierar beroende på situation och barn. Även om exempelvis 

två barn som talar arabiska så kan de vara i behov av olika 

metoder och då måste vi variera när vi är i en leksituation. Barn 

tar till sig på olika sätt därför kan man inte vara fast vid en 

metod med alla utan att variera (Amanda).    
  
Det beror på vilken mognadsnivå barnen är på. Hur långt 

barnet har kommit med språkutvecklingen. Exempelvis när vi 

läser böcker… Ett barn som kan mycket svenska då kan man 

läsa avancerade böcker. En del som är nybörjare då läser vi 

enklare böcker. På samma sätt gör vi när vi har olika aktiviteter 

och lekar (Cecilia). 
                

 Ja så det lite… är ett barn som behöver ett bildschema så 

använder vi ju de… men det gynnar ju alla barn att veta vad 

som ska ske under dagen (Pia). 
  
De tre andra förskollärarna svarade att de har samma metod för alla barn. Metoderna 

ändras inte utifrån barnens ålder eller språk. Metoderna är samma men de lägger till 

tecken som stöd till metoden om det behövs. Förskollärarna tyckte att metoderna passar 

alla barn och de behöver inte variera. 

 
Metoden att dränka barnen i svenska ord gäller ”all over”... om 

man säger så (Mona). 
 
Nej vi kör faktiskt samma oavsett ålder och språk. Bilder är vårt 

största hjälpmedel måste jag säga (Johanna). 

 
Njae, vi har våran metod som vi använder på alla. Vi har ju haft 

barn med speciella behov som har krävt tecken som stöd. Det 

kan ju även hjälpa de tvåspråkiga, när man ska göra vissa saker 

(Sandra).  
 

Samtliga förskollärare bekräftade däremot att etnisk bakgrund saknar betydelse vid 

språkinlärning. Alla barn är egna individer och har sina personligheter. Förskollärarna 

är av uppfattningen att barn har olika förutsättningar och intressen. Det är väsentligt 

som förskollärare att identifiera barns intresseområden. Det betyder att när 

förskollärarna har identifierat barnens intresse så kan förskollärarna använda sig av det i 

inlärningen. 

 
För vissa barn tar det mycket längre tid att lära sig språk. Vilket 

intresse har man som barn… sen får man försöka hitta intresset 

hos varje barn å kan få de intresserade. Alla är inte intresserade 

av att sitta å lyssna på saga eller sjunga eller de… men då är ju 
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också viktigt att benämna orden inte bara i aktiviteten utan i 

hela vardagen. Man får försöka hitta deras intressen å vad de är 

intresserad av… bilar, måla eller … man vet ju själv också att 

är man intresserad å det är roligt så fastnar det lättare 

(Cecilia). 
 

Utifrån förskollärarnas svar är de alla överens om att miljön barnen vistas i måste 

kännas trygg och att de vuxna är närvarande. De berättar även att intresse väcks hos 

barnen för det nya språket så sjunger och pratar de mycket och att de får göra små 

överraskningar som lockar barnen till att vilja veta mera. Material från naturen tas in 

och innematerial som målarmaterial tas ut och i aktiviteterna benämna alla saker och 

vad som sker. Förskollärarna anser också att kompisarna inspirerar varandra till att vilja 

kunna kommunicera, barnen vill göra sig förstådda i lekar. När barnen utvecklar det 

svenska språket ger det möjlighet till inflytande i sin vardag. 

 

Vi har pratat mycket om att miljön runtomkring barnen är 

väldigt viktigt. Det menas med att hur det ser ut på avdelningen 

(Johanna). 

 

Å ju äldre de blir förstår de att språk är makt ... språket är 

inflytande, å när du har inflytande, när du har självförtroende 

att våga prata så stärker du din självkänsla … språket är basen 

du ska stå på… så att säga, det är det som formar dig … 

De barnen som inte har språket får dålig självkänsla, blir 

osäkra å dom får inget inflytande på samma sätt, de har ingen 

makt, med makt menar jag makt i lekar.. så det är ju det vi vill 

ge dem…och redskap i hur man är en bra kompis, hur man 

fungerar i en grupp, empatin och det här att förstå o följa 

regler, hur man blir en bra medborgare.. det är ju det vi ska 

forma dem till… det är ju det som förskolans uppdrag är, enligt 

läroplanen (Pia). 

 

6.3 Förskollärarnas utmaningar i lärandet av det svenska språket 
 

Förskollärarna berättar att mötet med barnen och deras familjer är en av utmaningarna i 

yrket. De förklarar att barnen finns med i den pedagogiska verksamheten och lärandet 

pågår hela tiden men att kontakten med föräldrar kan vara problematiskt. Förskollärarna 

måste hela tiden vara medveten om att många av familjerna kan ha tunga ryggsäckar 

med sig. Vad familjerna har fått vara med om i sina hemländer och på sin resa hit till 

Sverige måste förskollärarna ha full respekt för. Vissa familjer har bott i Sverige ett tag 

och har barn som är födda här medan en del kommer som nyanlända och har ingen 
erfarenhet av kulturen här. Fyra av förskollärarna lyfter fram föräldrakontakten som 

mycket utmanande, både med språkförbistringar och kulturkrockar som det kan bli, 

samt att föräldrarna ska kunna känna sig inkluderade i verksamheten. Vid inskolningar 

ser dock alla sex förskolorna till att tolk och inskolningsstöd finns tillgängligt så att det 

väsentligaste finns förklarat på familjernas modersmål men till vardags kan det uppstå 

svårigheter när inte tolk finns att tillgå. Här används då mycket bilder och kroppsspråk i 

kommunikationen. Ibland kan förskollärarna få ta till andra barns föräldrar som kan 

tolka. I vissa länder är det vanligt med analfabeter och de skäms för det så förskolan får 

kanske inte reda på att de inte kan läsa. Det ställer till det när de får tolkade brev 

hemskickade, de förstår ändå inte vad som står i meddelandet. Flera av förskollärarna 
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säger att mer tillgänglig tolk och flerspråkig personal skulle kunna möta de 

utmaningarna med föräldrarna till vardags.  

 

Vi ska kunna ge föräldrarna information o kunskap om hur/vad 

en svensk förskola är, för det är inte mycket kunskap de har om 

hur det fungerar. De frågar jättemycke…”Hur ska vi göra nu? 

Varför gör ni så här? Hur fungerar det här?” en aha upplevelse 

från deras sida… vi kan berätta ..Vi kan säga hur det är, vad de 

kan förvänta sig av oss o vad vi kan förvänta oss av dem… vad 

tycker ni… vad de känner, de tror nog inte de kan påverka 

(Cecilia). 

 

Men de här dagliga kontakterna är inte alltid lika enkla. Så där 

har vi en utmaning. Vi har en liten bok i hallen där det är bilder 

på vardagsgrejerna. Barnen behöver exempelvis ha med sig 

regnkläder och vi ska försöka förklara med hjälp av bilder 

(Johanna). 

 

Man måste ju vara rätt så trygg i sig själv, tycker jag… man får 

vara väldigt flexibel… vara väldigt inlyssnande, ha stor empati, 

å vara väldigt tydlig (Pia). 

 

Vi har fått lära oss att arbeta på ett visst sätt. det blir 

missförstånd förstås, kan ju vara så att vi uttryckt oss tokigt, inte 

så mycke med barnen, men mer med föräldrarna (Mona). 

 

Förskollärarna berättar att en del kulturkrockar kan uppstå, som till exempel att många 

föräldrar kan bli förvånade att det är daglig utevistelse oavsett väder.    

 

Föräldrarna vill ju givetvis sitt barns bästa å de är ju en 

utgångspunkt… de har ju sin erfarenhet … det ser olika ut… 

man får hantera det helt enkelt… 

det handlar om förhållningssätt, synsätt, värdegrunder å att 

mötas… men detta är en svensk förskola å så fungerar det här 

(Mona).   

 

Förskollärarna lyfter fram andra utmaningar som att hur man kan se vart barnen 

befinner sig i sin språkutveckling. Hur man möter dessa utmaningar är att försöka ha 

mindre barngrupper och göra verksamheten så att varje barn får synas.  

 

De kan vara tysta länge… Å helt plötsligt då pratar de ett 

korrekt svensk språk när de väl vågar. Det ser jag som stor 

utmaning att få de att våga tala det nya språket. För att de ska 

våga då måste de känna sig trygga och det är det vi jobbar 

mycket med att barn ska känna sig trygga (Sandra).  

 

Traggla på med bilder, det kommer komma. (Amanda) 

 

Pratar du för svårt förstår de inte å pratar du för lätt så blir det 

ingen utmaning, utmana då att se alla barnen, kartlägga barnen 



  
 

20 

så de fått prata med andra barn och vuxna varje dag. Att tänka 

på de didaktiska valen (Pia). 

 

Mona framhåller att en av utmaningarna är att medvetenheten måste hållas hög. Det 

finns många outbildade i verksamheten och man ska kunna möta barnen i deras 

språkutveckling.  

 

Man måste hela tiden tänka utifrån att jag är ju en förebild,, 

dels som vuxen dels som välutbildad… inför mina kollegor som 

flera som inte har utbildning eller vikarier… vara en god 

förebild i det avseendet… att dom på nåt sätt… som 

förhoppningsvis lyssnar in. Och försöka vara den goda 

förebilden… för föräldrar också naturligtvis… de är ju den 

andra delen av barnens liv (Mona). 

  

 

7 Analys  
I kapitlet har vi analyserat vårt undersökningsresultat med hjälp av de teorier, den 

tidigare forskningen och litteraturen som presenterats tidigare. Det analyserade 

resultatet går under samma rubriker som i resultatkapitlet.  

 

7.1 Förskollärares arbetssätt vid lärande av det svenska språket 
 

Alla förskollärarna hävdar att samspelet mellan barnen samt mellan barnen och de 

vuxna gynnar lärandet av det nya språket. Förskollärarna anser att barnen lär sig genom 

samspel de sociala reglerna, de lär sig kommunicera och förhandla och att samspel 

bygger trygghet hos barnen. Genom planerade aktiviteter skapar förskollärarna 

situationer där barnen ska samarbeta. En av förskollärarna, Sandra (s.14) ger exempel 

på att ge barnen uppdrag som inte går att lösa individuellt utan barnen i grupp ska lösa 

det tillsammans. Förskollärarna förklarar att de ser att det sker utveckling av det nya 

språket hos barnen genom samspel, vilket kan kopplas till Vygotskijs (2001) teori om 

samspel. En tolkning av förskollärarnas svar om samspel kan vara att de med 

Vygotskijs teori om att samspel mellan människor är lärande och utveckling, stödjer det 

förskollärarnas idéer om hur de ska lägga upp det didaktiska arbetet med barnen.  

 

Resultatet belyser att bilder som stöd används i olika syften i verksamheten på 

förskolorna. Förskollärarna anser att bilder hjälper till mycket i kommunikationen med 

barnen. Med bildstöd på till exempel dagens schema blir det tydligare för barnen att ta 

till sig hur strukturen för dagen ser ut. En tolkning är att förskollärarna upplever att 

bilder ger barnen trygghet i sin vardag. Amanda (s.14) beskriver att vid samlingar är 

bildstöd till stor hjälp. Dessa används till att förstärka ord och bli till hjälp för barnen 

som inte kan berätta vad de avser. En reflektion Amanda gör är att om inte bilder 
används exkluderar det barn som inte har det svenska språket. Vidare berättar 

förskollärarna att de provat sig fram med bildstöd i undervisningen och de har sett att 

det ger resultat i språkutvecklingen. Det ger ytterligare tyngd åt Vygotskijs teorier om 

att barn lär i samspel. Vygotskij (1987) anser att i det sociala samspelet mellan vuxna 

och barn och barn i grupp kan förskolläraren använda böcker, bilder, musik och 

leksaker som verktyg för att kommunicera och utveckla det nya språket. Säljös (2014) 

språkliga och fysiska redskap kopplas till förskollärarnas övertygelse om att deras 

metoder med bildstöd är bra sätt i lärandet i det nya språket. När förskollärarna 
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kommunicerar med barnen används ett komplement till språket och det med bilder som 

medierande redskap. Det gör att barnen får möjlighet till ordförståelse med ytterligare 

ett redskap. 

 

I resultatet framkommer det att alla förskollärarna använder sig av konkret material i 

samband med sång och sagoläsning. De anser att med konkret material som exempelvis 

en spindel i handen vid sången hjälper till att förmedla känslor, rörelser, ord med mera. 

”Spindeldockan som man har i handen gestaltas samtidigt som vi sjunger istället för att 

den ligger stilla på golvet” säger förskolläraren Sandra (s.15). Förskollärarnas förståelse 

för hur konkret material kan underlätta lärandet kan kopplas till Toumpaniaiari m.fl 

(2015) som visar i sin forskning att betydelsen av gester i kombination med 

inkluderande fysiska rörelser gör att barnen lär sig språket lättare än om lärandet sker på 

ett konventionellt sätt. Samtidigt lyfter alla våra förskollärare fram att sagolitteratur och 

högläsning är viktigt material i språklärandet för barnen. Med sagor och bilder fördjupar 

sig förskolläraren och barnen i en språklig upplevelse och svävar ut i fantasins värld. 

Återigen kopplar vi Säljö (2014) till förskollärarnas arbetssätt i att använda metoder 

med fysiska redskap för att möjliggöra lärande för ett nytt språk för barnen. Med boken 

och konkret material som stöd vid uppläsning av sagan är det medierande redskap för 

att förstärka sagans innebörd för barnen. De lyssnar, tittar, känner och får flera intryck 

av sagan som ger mer möjlighet till lärande. Förskolläraren Amanda (s.16) berättar att 

som pedagog måste man välja rätt anpassad bok utifrån barnens nivå och intresse för att 

kunna locka in barnen i berättelsen. Med Simonssons (2004) studie kan Amandas 

erfarenheter förklaras. Simonsson (2004) framhäver vikten av barnböcker och 

högläsning i verksamheten. Böckerna som läses måste vara lättlästa och anpassade 

utefter barnens kunskapsnivå. Att förskollärarna väljer rätt bok, rätt språknivå på boken 

som är anpassad för barnens mognadsnivå och ålder samt att boken ska utmana barnens 

språkutveckling kopplar vi till Piagets utvecklingsteori då förskollärarna tar hänsyn till 

barns individuella språkutveckling. 

 

Förskollärarna tar upp fler metoder i syftet att skapa lärande för barnen i det nya språket 

svenska. Fyra av förskollärarna lyfter fram att de benämner allt, ”språkbombar” och 

använder mycket ord. Det gör förskollärarna för att barnen ska få så brett ordförråd som 

möjligt. Fler metoder som tas upp är också användningen av Ipad och TSS vid behov. 

Med Ipad används pedagogiska appar som förtydligar ordens betydelse och stödjer 

barnen i deras språkutveckling. Anpassade appar i Ipad hjälper barnen att introduceras i 

tekniken i kombination med lek och språklärande. Förskollärarnas metoder i att 

”språkbomba”, använda digitala verktyg och TSS styrker även det Säljös (2014) 

tolkning av Vygotskijs teori om att medierande redskap behövs för att förstå och kunna 

analysera sin omvärld. 

 

7.2 Förskollärarnas sätt att variera sina arbetssätt och väcka intresse 
 

I resultatet är det tydligt att tre av sex förskollärare framhåller att de metoder som 

nämnts tidigare varieras utifrån barnets mognad och språkutveckling. Förskollärarna 

anser att de varierar beroende på situationer och barn. ”Barn tar till sig på olika sätt 

därför kan förskolläraren inte vara fast vid en metod med alla utan att variera” säger 

Amanda (s.17) ”Det beror på vilken mognadsnivå barnet är på och hur långt barnet har 

kommit med sin språkutveckling” säger Cecilia (s.17). Det kan tolkas till Piagets (2013) 

teori om barnets kognitiva utveckling. Det betyder att barnet behöver ha nått en viss 

nivå i sin kognitiva mognadsfas för att kunna bygga vidare på sin språkutveckling. 

Vygotskij (Säljö, 2014) hävdar med sin teori att människan alltid ägnar sig åt utveckling 
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och inte är styrd åt barnets åldrar. Han anser att människans naturliga tillstånd skulle 

vara att alltid söka kunskap medan Piaget hävdar att utveckling sker när människan 

måste ändra sina tankemönster för att förstå det nya som sker. Eftersom förskollärarna 

varierar sina metoder tolkas det som att de utgår från barnens perspektiv när de varierar. 

Svenning (2011) förklarar barnets perspektiv att det är när förskollärarna ser barnen som 

medmänniskor och tar hänsyn till deras vilja och intresse. Med det anser förskollärarna 

att när de tagit barnens perspektiv och fångat in barnens intresse kan de utifrån det 

arbeta vidare och på så sätt tar barnen till sig kunskap lättare. Medan de tre andra 

förskollärarna som anser att metoderna inte behöver varieras, hänvisar de till att 

metoderna passar alla barn oavsett deras ålder och språk. Med deras erfarenhet och att 

de jobbat fram metoder anser de att de metoderna passar för språkinlärning. Som 

Johanna (s.17) uttrycker ”att vi kör samma oavsett ålder och språk, bilder är vårt största 

hjälpmedel”. Ett sätt att se på förskollärarnas svar kan kopplas till Svennings (2011) 

förklaring av begreppet barnperspektiv som när de vuxna utgår från sina egna 

erfarenheter istället för barnens intresse.  

 

7.3 Förskollärarnas utmaningar i lärandet av det svenska språket 
 

Förskollärarna berättar att en av utmaningarna är att veta vart barnen befinner sig i sin 

språkutveckling. Kopplingen till Piagets (2013) teori är att barnens kognitiva utveckling 

måste ha kommit till rätt nivå för att kunna ta till sig nya kunskaper. Sandra (s.19) 

beskriver att det kan ta tid för barnen att verbalt våga uttrycka sig och hon ser en 

utmaning i att jobba med tryggheten hos barnen. Sandra anser att när barnet är trygg i 

sin omgivning så vågar barnet prata. Förskollärarna anser att det är betydelsefullt att 

dela in barnen i mindre grupper för att göra barnen synliga och för att kunna möta 

barnen där de befinner sig i språkutvecklingen. Samt att de påpekar vikten att som 

förskollärare vara medveten om de didaktiska valen och att de har läroplanen att utgå 

ifrån. Det kopplas till Skans (2011) och Sheridan och Gjems (2006) hänvisar till 

forskningsresultat som visar vikten av att förskollärare har kunskap i hur man gör vid 

språkinlärning, vad man gör för något och varför man gör det. Det för att förskolläraren 

ska vara medveten om hur de skapar förutsättningar för lärande av ett nytt språk på ett 

pedagogiskt och didaktiskt sätt.  

 

När det handlar om utmaningarna som förskollärarna upplever, så är alla överens om att 

föräldrarna är deras största utmaning. Utmaningen ligger i att kunna förmedla 

information och göra sig förstådd när det handlar om den dagliga kontakten. 

Förskollärarna har förståelse för att dessa föräldrar har svårt att förstå svenskan, att de 

kan vara analfabeter eller att de har tung ryggsäck med sig. Förskollärarna framhäver att 

de måste ha empatisk förmåga och vara lyhörda för hur föräldrarna uttrycker sig för att 

kunna bemöta föräldrarna på rätt sätt. Allt handlar om trygghet, alla barn och vuxna ska 

känna sig trygga. Trygga föräldrar speglar trygga barn som då blir mer mottagliga för 

nytt lärande. Förskollärarna anser att det är betydelsefullt att föräldrarna känner sig 

respektfullt bemötta av dem.  Förskollärarna tar upp kulturkrockar och 

språkförbistringar som den största utmaningen i mötet med föräldrarna, de förklarar att 

de måste vara inlyssnande och vara tydlig i kommunikationen. Förskolläraren Mona 

(s.20) beskriver ett exempel på en kulturkrock som uppstår ibland. På svenska förskolor 

begränsas man inte av väder, utan det är kläder efter väder, men en del föräldrar tycker 

att barnen inte bör vara ute när det regnar. Förskollärarna berättar att de har tolk vid 

inskolningar för att kunna förmedla den väsentligaste informationen men de anser att få 

ha tillgång till en person som kan översätta i vardagliga situationer och i möten hade 

varit att önska.  
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8 Diskussion 
I det här sista kapitlet diskuterar vi resultatet och metoden samt presenterar olika 

pedagogiska implikationer. Vi presenterar även förslag på vidare forskning inom vårt 

ämne.  

 

8.1 Resultatdiskussion 

 
Syftet med studien är att med hjälp av förskollärarnas beskrivningar undersöka hur 

förskollärarna skapar förutsättningar för lärande i svenska språket för barn med annat 

modersmål och vilka utmaningar de stöter på. Vi ville undersöka vilka pedagogiska 

metoder som förskollärarna upplever som framgångsrika. Utifrån vårt syfte har vi 

formulerat forskningsfrågor för att ta reda på hur förskollärarna skapar förutsättningar 

för lärande i svenska till barn som inte kan språket:  

 

 Vilka metoder beskriver förskollärarna att de använder när de skapar 

förutsättningar i lärandet av svenska till barn som inte har svenska som 

modersmål?  

 

 Vilka utmaningar beskriver förskollärarna att de stöter på när de skapar 

förutsättningar i lärandet av svenska till barn som inte har svenska som 

modersmål? 

I resultatet framgår det bland annat att förskollärarna använder mycket bilder i lärandet 

och att samspelet mellan barnen och barn och vuxna är en viktig metod för lärandet av 

det nya språket. Det som framkom från respondenterna om samspel som framgångsrik 

metod såg vi som positivt. Vi såg det som positivt inte bara för att barnen ges 

förutsättningar till lärande av det nya språket utan även för att med samspel kommer 

barnen ges möjlighet till att interagera, samarbeta, komma till tals, lyssna, förstå regler, 

respektera varandra med mera, vilket vi anser är svårt att förstå enskilt.   

 

Säljös (2014) fysiska och språkliga redskap tolkar vi in som tydligt i förskollärarnas 

arbetssätt. De använder bilder, tecken, böcker, konkreta material med mera i 

kommunikationen med barnen och då sker lärande när dessa redskap kompletteras i 

aktiviteterna. Med dessa redskap förstärks möjligheterna till förståelse för det nya 

språket. Respondenterna använder sig av bilder i den dagliga verksamheten som stöd i 

att kunna förmedla vad som ska göras. Det blir i samlingar, vid matsituationer, vid 

toalettbesök, vid påklädning och att visa hur dagen är uppstrukturerad. Det visar sig att 

barnen tydligare förstår och det ger en trygghet i att förstå vad som ska hända framöver. 

I och med att det verkar vara en vinnande metod vid språkinlärning borde det funnits 

mer forskning i ämnet, men vi har inte funnit någon relevant. Det som överraskade oss i 

resultatet var att häften av respondenterna svarade att de använde samma metoder vid 

inlärning av det nya språket utan att variera dem. De andra tre svarade att de varierade 

mellan de metoderna som fanns, vilket vi tolkade som att alla sex inte provade sig fram 

med nya metoder. Det som gör oss fundersamma är hur förskollärarna kan vara säkra på 

att just deras metoder är de bästa. De kan vara säkra på att de sett utveckling genom de 

metoderna som används, men vi tänker att förskollärarna får prova olika metoder för att 

vara säker på vad som fungerar i barngruppen. Vi reflekterar över hur barnens 

utveckling av lärandet i språket hade sett ut om förskollärarna hade använt sig utav 

andra metoder. Metoder som fysisk rörelse och sång i kombination med 
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språkundervisningen gynnar lärandet men ingen av förskollärarna har nämnt dessa 

metoder som givande i verksamheten. Vi tänker att alla barn är egna individer, 

utvecklas olika samt tar till sig lärande på olika sätt och det är förskollärarens ansvar att 

ta barnens perspektiv och att erbjuda och inspirera barnen med olika metoder och prova 

sig fram för att se vad som väcker deras intresse.  Förskolans läroplan hänvisar till   

 
Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och 

identitetsutveckling. Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje 

barns språkutveckling och uppmuntra och ta till vara barnets nyfikenhet //…// 

(Skolverket 2016 s.7) 

 

Högläsning av barnböcker har stor betydelse för barns lärande och språkutveckling. 

Förskollärarna hävdar att högläsning för barnen och att välja rätt bok som är anpassad 

för barnens ålder och vart barnen befinner sig i sin språkutveckling är betydelsefullt. Vi 

anser att förskollärarna arbetar på ett professionellt sätt då de tänker på de didaktiska 

frågorna med vad, hur och varför. Vad för bok de väljer att läsa, hur boken läses och 

med vilken inlevelse samt varför väljer de just den boken. Att förskollärarna väljer rätt 

bok, rätt språknivå på boken som är anpassad för barnens mognadsnivå och ålder samt 

att boken ska utmana barnens språkutveckling kopplar vi till Piagets utvecklingsteori då 

förskollärarna tar hänsyn till barns individuella språkutveckling. 

 

Tecken som stöd (TSS) är en metod som inte används mer än vid särskilda behov. 

Förskollärarna menar att barnet behöver utveckla en ordförståelse först för att lättare 

kunna ta till sig tecken också. En del förskolor använder inte TSS alls. Förskollärarna 

pratar om att en av utmaningarna i yrket med att lära barnen svenska är att inte veta var 

de befinner sig i sin språkutveckling. Här reflekterar vi över att förskollärares svar på att 

barnen kan vara tysta länge för att helt plötsligt prata ren svenska, när barnet under tiden 

kanske hade varit hjälpt av TSS för att kunna göra sig förstådd. Tolkar vi in Säljös 

(2014) språkliga och fysiska redskap i lärandet av ett nytt språk kan vi tänka att TSS 

hade varit ett ypperligt verktyg att ta till i kommunikationen med barnen. Med egen 

erfarenhet av att ha kommit ny till Sverige och inte kan svenska alls, underlättade det i 

undervisningen när läraren använde sig av tecken, bild och talat språk kombinerat. Vi 

kan med den erfarenheten undra varför förskollärarna väljer bort TSS eller inte 

använder det som metod i kommunikationen med barnen på förskolorna.  

 

Det som var oväntat i studien var svaren på frågan Vad ser ni för utmaningar i arbetet 

med att lära ut svenska till barn med annat modersmål? där alla förskollärarna svarade 

att mötet med barnen och deras föräldrar var den största utmaningen. Vi hade nog 

förväntat oss ett mer pedagogiskt perspektiv i aktiviteter med barnen som svar. Men 

familjers ryggsäckar, språkförbistringar i vardagen och kulturkrockar i relation till att 

inte ha tillgång till språkstöd eller tolk i vardagen var den största utmaningen. Vi har 

inte hittat relevant litteratur som stöd för det. Vi förstår varför förskollärarna tar upp 

mötet med föräldrarna som utmanande för att samverkan mellan hem och förskola är 

viktigt. Vi anser att bra samverkan mellan föräldrar och förskollärarna påverkar barns 

utveckling. Trygga föräldrar gör barnen trygga och trygga barn utvecklas positivt i 

lärandet. Hur kan vi som förskollärare främja samverkan med föräldrar när det finns 

svårigheter att förstå varandra? Hur ska vi medverka till att alla ska känna och förstå sin 

rätt till inflytande i svensk förskola? Hur kan vi som förskollärare ge dessa föräldrar 

trygghet? Det här ämnet tänker vi att det kan vara ett bra uppslag att forska vidare i.  

 

Forskning visar att fysisk aktivitet gynnar språkets utveckling. Förskollärarna använder 

sig inte av fysisk aktivitet varken i utomhus eller inomhus, som till exempel att 
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multimodalt kunna ge ordförståelse genom rörelse och gymnastik i kombination i 

språkundervisningen. En konsekvens av att de inte använder sig av det kan bli att de 

missar lärtillfällen då barnen skulle kunna ta till sig nytt språk lättare. Vi reflekterar 

över att alla barn är individer och utvecklas olika och tar till sig lärande på olika sätt och 

med det så missas en möjlighet för metod av språklärande. Vi reflekterar över att till 

exempel bara visa en bild på ett träd och prata om det i en samling kanske inte ger lika 

mycket som om samlingen sker utomhus. Med lek och upplevelse ser barnen 

verkligheten och får till sig olika nyanser av samma sak som utökar deras ordförståelse.  

 

8.2 Metoddiskussion  
 

Vi har använt intervjuer som metod för att kunna samla in data att analysera. Vi försökte 

läsa på om ämnet inför intervjuerna så vi skulle få förförståelse. Det vi kunde om ämnet 

var de erfarenheter vi sett på praktiken samt att en av oss har egen erfarenhet som 

inflyttad från annat land. Varför vi valde intervju som metod var att vi trodde att det var 

det bästa sättet att få svar på våra frågeställningar. Med intervju ville vi även få 

möjlighet att kunna skapa relation med respondenten och därigenom få mer ingående 

svar på frågorna. Respondenterna berättade ur eget perspektiv om sina erfarenheter samt 

att de kunde ge djupare och mer komplexa förklaringar om ämnet. Hade vi valt en 

kvantitativ inriktning med enkäter som insamlingsmetod kunde vi fått resultat som 

lättare kunnat gå att generalisera, men då hade vi gått miste om de djupgående svar som 

vi var ute efter. Allwood och Eriksson (2017) beskriver hur validiteten av valda 

personer i en studie är en aspekt av hur generaliserande resultatet kan bli (a.a.). Enligt 

Kihlström (2007) är det svårt att genomföra intervjuer, därför behövs övning 

på intervjumetodik så respondenten inte får styrande och slutna frågor (a.a.). Vi som 

intervjuande hade pratat ihop oss noga, strukturerat upp intervjufrågorna tydligt från 

frågeställningarna i syftet samt gått igenom intervjufrågorna för att se hur frågorna 

kunde tolkas. Vi omformulerade frågor där svaren kanske kunde bli svåra att analysera. 

Respondenterna fick i förväg till sig intervjufrågorna så de kunde vara mer förberedda 

inför vad vi var ute efter. De skulle kunna diskutera med sina kollegor om metoder de 

kanske inte tänkte på att de använde. Vi reflekterade innan om vi skulle lämna frågorna 

i förväg. I en intervju med förberedda frågor kanske respondenterna ger mer ”de rätta 

svaren” än att det blir ”ärliga svar”, men om de fått oförberedda frågor kanske svaren 

inte blivit lika uttömmande och intressanta att analysera.  

 

Inför intervjuerna var vi spända eftersom detta var första gången som vi gjorde ett 

sådant här arbete och insamlande av empiri. Vi kände inte förskollärarna förutom en 

från tidigare VFU. Med en relation till en känd person kändes det mer bekvämt från 

början. Första stunden i mötet med de förskollärarna som vi inte kände till sedan 

tidigare upplevde vi oss lite spända och osäkra. Men allt eftersom intervjun pågick 

kändes det mer bekvämt att ställa frågor. Det var trevliga människor som ville ställa upp 

för forskningen så i det stora hela kändes det bra. Vi tyckte vi förberett oss väl inför 

mötena men inser att erfarenhet och rutin i att göra intervjuer krävs för att verkligen 

kunna formulera frågor och följa upp med bra relevanta frågor.  
 

Det vi även reflekterade över är att observationer i den dagliga verksamheten som ett 

komplement i studien hade givit ett mer utvecklat resultat att analysera. Då hade vi 

kunnat se hur förskollärarna arbetar med metoderna i den pedagogiska verksamheten. 

Tidsbegränsning av uppsatsarbetet gjorde det svårt att hinna med, men något att studera 

mer om i vidare forskning. 
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Vi använde oss av både Ipad och mobiltelefon när intervjuerna skulle 

ljuddokumenteras. Det hade vi läst oss till att man skulle ha dubbla 

inspelningsmöjligheter då problem kan uppstå med tekniken. Det var tur att vi använde 

både Ipad och mobiltelefon, för efter en av intervjuerna märktes att den ena inte hade 

spelat in något av vad som sagts.  

 

Att göra studien har varit intressant, givande och utmanande då vi fått arbeta 

självständigt på ett sätt vi inte gjort innan. Vi ser det som utvecklande att vara två som 

har kunnat diskutera och reflektera tillsammans. Vi har olika bakgrund, har kunnat se 

ämnet ur olika perspektiv och det har berikat vårt kunnande. Vi ser båda att arbetet gett 

oss en fantastisk möjlighet att få till oss mer kunskap om vilka arbetssätt förskollärarna 

använder sig av i verksamheten. Denna kunskap tar vi med oss ut i vårt yrkesliv. 

Samtidigt blir vi aldrig fullärda i yrket utan att hela tiden reflektera och vi får vara 

öppna inför ny forskning och att kunna lära oss nya metoder och arbetssätt. 

 

8.3 Vidare forskning 
 

Ett intressant idéuppslag för vidare forskning skulle vara att intervjua förskollärare med 

annan etnicitet om hur de arbetar med barn som inte har svenska som modersmål. Hur 

skapar de förutsättningar för lärande av ett nytt språk? Förskollärare med kunskap i att 

tala flera språk har en annan erfarenhet av att lära sig ett nytt språk samt kan se lärandet 

ur ett annat perspektiv.  

 

En annan idé på vidare forskning kan vara att utifrån vårt syfte komplettera med att göra 

observationer på förskolorna och se hur förskollärarna praktiskt arbetar med de metoder 

de berättat om.  

 

Ytterligare en forskningsidé kan vara att studera om hur barns lärande i språk utvecklas 

av att kombinera lärandet med bilder, tecken som stöd (TSS) tillsammans med verbalt 

språk, jämfört med att inte använda tecken som stöd. 

 

Utifrån våra överraskande resultat om att förskollärare ser stora utmaningarna med att 

upprätthålla en bra kontakt med föräldrarna, kan det vara ett ämne att forska vidare i.  
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Bilagor 

BILAGA A: Informationsbrev till informanterna 
 

Hej 

Vi är universitetsstuderande och gör vår sista termin på utbildningen för att bli 

förskollärare. Vårt ämne i det självständiga arbetet ska handla om svenska som 

andraspråk i förskolan. Syftet med vår undersökning är att vi vill undersöka hur 

förskollärare i förskolans verksamhet lär ut det svenska språket till barn som har 

svenska som andraspråk. Vi vill veta vilka metoder som används och hur metoderna 

fungerar. Vi vill även ta reda på hur förskollärare gör vid den första undervisningen med 

barnen som har svenska som andraspråk. 

För att vi ska kunna ta reda på detta behöver vi göra intervjuer med er. Planeringen är 

att det kommer ta ca en timme. Vi träffas på en överenskommen tid på er arbetsplats för 

att genomföra intervjuerna. Vi kommer att spela in intervjuerna för att senare ska kunna 

sammanställa hela det insamlade materialet.  

Ni som intervjupersoner har rätt att själva bestämma om ni vill vara deltagare i vår 

studie och ni kan när som helst avbryta ert deltagande. Innan vi påbörjar intervjun ska ni 

godkänna att den genomförs. Era identiteter skyddas, de ska inte spridas och vi kommer 

inte redovisa några identitetsuppgifter i vår studie då era namn blir fingerade. Allt det 

insamlade intervjumaterialet kommer uteslutande att användas till vår studie och inte i 

något annat sammanhang.      

De forskningsetiska principerna om Informationskravet, Samtyckeskravet, 

Konfidentialitetskravet och Utnyttjandekravet finns att läsa i Vetenskapsrådet (2002). 

 

Med vänliga hälsningar 

Sanna och Zouzan 

 

Sanna Johansson 

Mail: xxxx 

Mobil: xxxx 

 

Zouzan Ali 

Mail: xxxx 

Mobil: xxxx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

II 

 

BILAGA B: Intervjufrågor  
 

Syftet med studien är att skildra förskollärares metoder om hur de lär ut svenska till 

barn som inte har svenska som modersmål. Vi vill undersöka vilka pedagogiska 

metoder som förskollärarna upplever som mest framgångsrika. Vår målsättning är att ge 

nyutexaminerade och erfarna förskollärare förslag på metoder att använda sig av i sitt 

arbete med att lära ut svenska till barn som inte har svenska som modersmål 

Frågeställning till det självständiga arbetet: 
Hur gör förskollärare för att lära ut svenska till barn som inte har det svenska 

språket?  

 

 

1. Hur gammal är du? 

2. Hur länge har du arbetat som förskollärare? 

3. Vilka språk kan du prata och använder du dem i arbetet på förskolan? 

4. Vilken åldersgrupp arbetar du med? 

5. Hur många av barnen på avdelningen har annat modersmål än svenska? 

6. Vilka nationaliteter har barnen? 

7. Hur många förskollärare jobbar på avdelningen? 

Intervjufrågor: 

 

1. Vilka metoder använder ni i arbetet med barn som inte har svenska som 

modersmål, när det svenska språket ska övas?  

2. Varför används just de metoderna? 

3. Hur tycker ni att ert arbetssätt (metoderna) fungerar? 

4. Är det samma metod för alla barn eller varierar ni metoder/modeller?  

5. Fungerar metoderna lika bra på barn oberoende från vilket land de kommer 

ifrån? Om ja/nej varför/varför inte? 

6. Vad gör ni i mötet för att locka/inspirera/väcka intresse för det nya språket? 

7. Vad ser ni för utmaningar i arbetet med att lära ut svenska till barn med 

annat modersmål? 

8. Hur skulle man kunna möta dessa utmaningar? 

 


