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Sammanfattning 

Syftet med den här studien är att få en inblick i hur pedagoger i flerspråkiga förskolor förhåller sig 

till det flerspråkiga barnet i dess språkutveckling. De frågeställningar som ligger till grund för 

studien är följande: Vilken syn på det flerspråkiga barnets språkutveckling har pedagogen i 

förskolan? Hur är förskolans verksamhet ordnad för att stimulera och utveckla barnets 

språkutveckling? Hur genomför pedagogen i förskolan språkutvecklande aktiviteter i den dagliga 

verksamheten? För att uppfylla syftet och ta reda på frågorna har vi intervjuat och observerat fyra 

pedagoger i förskolan.   

De resultat som framkommit visar att pedagogerna är mycket medvetna om frågor som rör 

flerspråkig utveckling och att stort utrymme för barnets modersmål ges vid de undersökta 

förskolorna. 

 

 

Nyckelord: flerspråkighet, förhållningssätt, förskola, modersmål, språkutveckling.  
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1. Inledning  

Författarna till föreliggande studie deltog under vårterminen 2011 delkursen Flerspråkighet, 

språksocialisation, lärprocesser, inkludering/exkludering vid Uppsala Universitets lärarutbildning. 

Delkursen handlade om flerspråkiga barns identitetsutveckling och språkets betydelse för 

socialisation och lärande. Det var något vi fann intressant men som vi ej stött på tidigare under 

utbildningen. Vi vill därför lära oss mer och fördjupa kunskapen inom det området. Fokus i detta 

arbete ligger på det flerspråkiga barnets språkutveckling i förskolan. 

I dagens flerspråkiga samhälle får barnet i otaliga sammanhang möta språk av olika slag. För 

att barnet ska förstå hur de olika språken används och samtidigt få möjlighet att utveckla sitt 

språkliga register behöver förskolan ge stöttning och stimulans i språkfrågan. Språk har en central 

roll och en unik betydelse i förskolans verksamhet. Sveriges flerspråkiga samhälle har under de 

senaste 50 åren ökat och man kan idag inte ta för givet att barn kommer till förskolan med 

likartad språklig bakgrund med svenskan som modersmål.1 Enligt Skolverket2 har 18,7% av de 

inskrivna barnen i förskolorna runt om i landet ett annat modersmål än svenska. Förskolan ska ge 

stöd åt dessa barn så de får möjlighet att utveckla sin flerspråkiga kompetens. Pedagogen ska utgå 

från barnets tidigare färdigheter, kunskaper och förförståelse så att hon får en realistisk bild av 

barnets språkliga erfarenheter och färdigheter. Om barnets flerspråkighet får fortsätta att 

utvecklas genom förskoletiden och vidare i skolan kan barnet utveckla förmågor att interagera 

och kommunicera med andra människor i varierande språkliga sammanhang.3 

Som nämnts ovan utgör det flerspråkiga barnet en stor del av verksamheten i förskolan. Det 

är därför betydelsefullt för oss som blivande pedagoger att vidga våra kunskaper i ämnet då vi 

kommer möta flerspråkiga barn i vår yrkesroll. 

I föreliggande undersökning har vi studerat interaktion och språkanvändning ur ett 

sociokulturellt perspektiv. Med ett sociokulturellt perspektiv menas att barnet utvecklar sitt språk 

i sociala sammanhang där det själv skapar språket tillsammans med andra.4 Till en början ger 

pedagogen barnet den hjälp det behöver i sitt språkanvändande. När pedagogen märker att barnet 

blir allt säkrare behöver hon bara rycka in då barnet stöter på svårigheter. I samspel med andra, 

mer erfarna språkanvändare kan barnet komma längre i sin utveckling än vad det hade gjort på 

egen hand. Så småningom kan barnet klara av att använda språket mer självständigt.5    
  

                                                 
1 Wedin, 2011, s. 9, 10 
2 www.modersmal.skolverket.se 30 November 2011  
3 Schleppegrell, 2004, s. 17 
4 Wedin, 2011, s. 9 
5 Gibbons, 2006, s. 26 
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2. Bakgrund  

Studiens syfte är att få en inblick i hur pedagogen i förskolan förhåller sig till det flerspråkiga 

barnet i dess språkutveckling. I bakgrundsavsnittet presenteras först vad som står i läroplanen om 

flerspråkiga barn. Sedan redovisas språkutveckling under förskoletiden samt flerspråkig 

utveckling. Därefter presenteras modersmål och andraspråk samt vardagsspråk och skolspråk. Till 

sist tas pedagogiska perspektiv och pedagogens roll upp med utgångspunkt i en modell av 

Cummins.6 

2.1 Vad säger läroplanen för förskolan?  

I dagens internationaliserande samhälle ställs det höga krav på människans förmåga att förstå 

andra människors värden och hennes förmåga att leva med människors kulturella mångfald. I 

Lpfö 98 står det att: 

Förskolan är en social och kulturell mötesplats som kan stärka denna förmåga och förbereda 

barnen för ett liv i ett alltmer internationaliserat samhälle.7  

Enligt strävansmålen i förskolans läroplan är målet att varje barn ska utveckla sin identitet och 

känna trygghet i den samt att varje barn ska känna delaktighet i sin egen kultur och utveckla 

känsla och respekt för andra kulturer. Det flerspråkiga barnet med annat modersmål än svenska 

ska utveckla sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt 

modersmål. Om modersmålet utvecklas får det flerspråkiga barnet en bättre möjlighet att lära sig 

svenska och även kunskaper inom andra områden.8 Verksamheten i förskolan bör därför 

fokusera på språkutvecklingen och uppmuntra barnet på sin väg mot en flerspråkig individ.  

Sammanfattningsvis kan det konstateras att flerspråkiga barns språkutveckling berörs under 

flera punkter i läroplanen för förskolan.   

2.2 Språkutveckling under förskoletiden 

När det gäller barnets språkutveckling brukar det framhållas att barnet socialiseras in i ett språk. 

Barnet lär sig tidigt ett språk genom interaktion och social samvaro med andra.9 Vid sex 

månaders ålder föredrar barnet språkljud som personer i barnets närmaste omgivning använder. 

Genom att höra ett specifikt språk börjar barnet gradvis att göra en selektion mot vissa typer av 

språkljud som finns i det språk som omger det. Talperception och talproduktion samverkar 

                                                 
6 Cummins, 2001, s.332 
7 Skolverket, 2010, s. 8 
8 Ibid., s. 9, 11, 12 
9 Wedin, 2011, s. 34 
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intimt under den tidiga språkutvecklingen. Telperception – Barnets tolkning av ljud och ord – 

samverkar med talproduktion – användandet av talet. 

Genom att imitera omgivningens tal omkodar barnet det språkliga inflödet till artikulatoriska 

mönster vilket underlättar för barnet att göra en fonologisk analys.10  

Imiterandet kan exempelvis ses då barnet härmar sin mamma som pratar i telefon. Barnet tar då 

efter sin mamma och olika typer av fraser som egentligen inte har några riktiga ord uttalas.11 Med 

fonologi menas hur ett enskilt språk systematiskt använder ett begränsat urval av språkljud för att 

uttrycka betydelse. Fonologisk utveckling innebär att barnet lär sig att använda ljuden enligt 

språkets regler, särskilt att använda språkljud på ett meningsskiljande kontrastivt sätt. Det innebär 

att använda rätt ljud på rätt plats i orden.12  

Mellan 1,6 och 4,0 år utvecklas barnets fonologi på ett avgörande sätt. Detta fonologiska 

utvecklingsstadium sammanfaller med att ordförrådet kraftigt utökas från ett mycket begränsat 

förråd på mellan 10 och 50 ord. Samtidigt utvecklas barnets syntax och morfologi från ettords- 

till flerordsyttranden med relativt hög grad av förståelighet. Syntaktisk utveckling innebär att 

barnet lär sig att kombinera ord till meningar i alltmer komplicerade former.13 Morfologisk 

utveckling innebär att barnet blir bekant med språkets böjningssystem och lär sig att uttrycka sig 

med alltmer korrekta böjningsformer.14   

Färdigställandet av barnets fonemförråd sker mellan 4,0 och 7,0 år. Fonem är de olika 

språkljud som formar språket. Barnet uppnår ett vuxenlikt uttal och barnet kan bli förstådd av 

utomstående personer som inte känner barnet. Denna utvecklingstakt är dock individuell och kan 

variera från barn till barn.15 I det svenska språket är syntaxen av stor betydelse för förståelsen. 

Genom ordföljden visas bland annat skillnaden mellan huvudsats och bisats, påstående och fråga. 

Ett barn med svenska som modersmål kan tidigt skilja mellan huvudsatsens och bisatsens ordfölj, 

exempelvis hon hinner inte och om hon inte hinner.16 

Den språkliga basen, som bygger på upprepning, är den språkliga kunskap som barnet 

förvärvar i modersmålet under sina första år. Om barnet får höra den rätta språkformen 

upprepade gånger lagras den som minne och kunskapen om uttalet och grammatiken fastnar. 

Den språkliga kunskap som barnet förvärvar efter den språkliga basen är den språkliga 

utbyggnaden. Den språkliga utbyggnaden innefattar framförallt ökad pragmatisk kompetens och 

ökat ordförråd. För att utveckla sitt ordförråd och sin pragmatiska kompetens behöver barnet 

höra ett nyanserat och varierat språk från sin omgivning samt få tillfälle till språkanvändning. 

Med pragmatisk kompetens menas att barnet har kunskap om hur det använder och anpassar 

                                                 
10 Nettelbladt, 2007, s. 67 
11 Wedin, 2011, s. 34 
12 Nettelbladt, 2007, s. 67, 58 
13 Ibid., s. 75, Håkansson & Hansson, 2007, s. 142 
14 Hagtvet Eriksen, 2004, s. 71 
15 Ibid., s, 79 
16 Wedin, 2011, s. 35 



 

8 

språket beroende på vem som är mottagare. Den språkliga utbyggnaden utvecklas ständigt och 

under hela livet.17 

2.3 Flerspråkig utveckling 

Ett barn som växer upp med föräldrar som har olika språk och där föräldrarna använder var sitt 

språk när de talar med barnet från en tidig ålder kan utveckla flera språk parallellt, vilket kallas 

parallell flerspråkighet. Den parallella flerspråkigheten kan också utvecklas om barnets föräldrar 

talar sitt språk hemma och barnet mycket tidigt möter det svenska språket i förskolan. En annan 

typ av flerspråkig utveckling är successiv flerspråkighet. Det är fallet när ett barn redan grundlagt 

ett språksystem i modersmålet och möter ett nytt språk en bit in i förskoleåldern eller senare.18  

Första språket tillägnas oftast utan någon undervisning, barnets språkutveckling sker i de 

sammanhang som barnet befinner sig i. Andraspråksutveckling skiljer sig så att barnets tidigare 

språkkunskaper används och därför har undervisningen större betydelse då barnet behöver 

stöttning i sin utveckling. Med stöttning menas i denna studie att pedagogen tillfälligt ger barnet 

det stöd det behöver för att barnet så småningom förvärvar de färdigheter som behövs i språket 

för att komma vidare i språkutvecklingen.19  

Det är vanligt i början av de första åren att det flerspråkiga barnet blandar språken, de 

använder sig av ord på det ena språket och blandar det med det andra.20 Det flerspråkiga barnet 

har oftast en långsammare språkutveckling under de tidiga åren på varje enskilt språk, då det tar 

längre tid att ta till sig och lära sig flera olika språk samtidigt. Däremot kommer det ikapp och kan 

hämta upp det senare om barnet har fått stöd i de båda språk som barnet använt sig utav under 

hela uppväxten. Så småningom kan barnet skilja på de båda språken och detta visar på att ett barn 

har en naturlig förmåga att utveckla sitt språk i sociala sammanhang.21 

2.4 Modersmål och andraspråk 

Modersmål är det språk som barnet lär sig från födseln av sina föräldrar och är det språk som 

talas i barnets hemmiljö. Om barnet utvecklat sitt modersmål väl ges det bättre förutsättningar 

och större möjligheter att lära in ett nytt språk.22 

Andraspråk är det språk ett barn lär sig efter att modersmålet har etablerats, det är det språk 

barnet lär sig utanför hemmet och omfattas oftast inte av samma känslomässiga band som 

modersmålet. Ett andraspråk tillägnas både i och utanför förskolan både formellt och informellt i 

ett land där, i det här fallet, minoritetseleven växer upp och där målspråket talas av 

                                                 
17 Rosander, 2005, s. 107, 108 
18 Gibbons, 2006, s. 29 
19 Ibid., s. 29 
20 Wedin, 2011, s. 35 
21 Ibid., s. 36 
22 Caledron, 2004 s. 13 
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majoritetsbefolkningen.23 Andraspråksinlärarens slutgiltiga språkkunskaper kan skilja sig från 

modersmålsinlärarens språkkunskaper då andraspråksinläraren kan vara äldre än 

modersmålsinläraren vid språkstarten.24   

2.5 Vardagsspråk och skolspråk  

Vardagsspråket är det språk som talas hemma och med anhöriga eller med vänner. Det första ett 

barn lär sig att prata om är händelser och föremål i barnets närhet. Det är det språk barnet 

använder i vardagliga sammanhang. Det är genom vardagsspråkets begrepp som barnet lär sig 

prata och undra över begrepp det inte vet betydelsen av. Barnet talar om situationer som sker här 

och nu, barnet ser vem det talar med och kommunikationen stöds med hjälp av gester och miner. 

För att förstå innehållet och sammanhanget som barnet syftar på måste man befinna sig på plats. 

Om konversationen hörs ur sitt sammanhang och barnets gester och miner inte går att se kan det 

vara svårt att förstå innehållet. Ett vardagsspråk tar upp från ett till två år att lära sig.25 

Barnet blir bättre på att använda språket ju äldre det blir. Barnet börjar använda språket på ett 

mer abstrakt sätt och kan berätta om händelser och föremål som inte finns i dess närhet. Ett 

exempel är att de kan berätta vad som hänt på förskolan under dagen. Då har barnet börjat 

tillägna sig det skolrelaterade språket.26 

Ett skolspråk är mer kunskapsrelaterat och ämnesspecifikt, det är mer abstrakt och mindre 

personligt. Det som kännetecknar ett skolspråk är att det oftast förekommer i skriftligt språk som 

är mer centralt i skolan. Barnet måste ha kunskap i skolspråket för att språket ska kunna bli ett 

verktyg för lärande.27 Detta språk kräver större kunskap i språket eftersom det ställs högre krav 

på att formuleringarna ska vara mer tydliga, korrekta och precisa. Därför kan det flerspråkiga 

barnet behöva mer tid än ett barn med svenska som modersmål att tillägna sig skolspråket. 

Skolspråket tar fem till sju år att lära sig för en andraspråkstalare.28  

2.6 Pedagogiska perspektiv 

Språkforskaren Jim Cummins har utformat en modell29 som belyser pedagogiska aspekter av 

verksamheter för flerspråkiga barn. Cirkeln i figur 1 visar interaktionen mellan pedagogen och 

barnet, något som är en avgörande faktor för barnets språkutveckling och lärande. Den språkliga 

interaktionen mellan pedagogen och barnet kan ses ur två olika aspekter: hur pedagogen skapar 

tankemässiga utmaningar och hur pedagogens förhållningssätt förstärker barnets identitet. Vidare 

                                                 
23 Rosander, 2005, s. 107 
24 Axelsson, 2010, s. 125 
25 Rosander, 2005, s. 108 
26 Gibbons, 2006, s. 19, 20 
27 Rosander, (red.), 2005, s. 108 
28 Hagberg-Persson, 2006, s. 23 
29 Cummins, 2001, s. 332 
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framhålls ytterligare tre aspekter av verksamheten: Den första är fokus på innehåll vilket handlar 

om att ge barnet ett begripligt inflöde av innehåll, budskap och betydelse som barnet kan koppla 

till egna erfarenheter. Den andra är fokus på språk som handlar om att skapa språklig medvetenhet 

där pedagogen använder sig av ett allsidigt och precist språk för att göra de formella 

egenskaperna uppmärksammade. Den tredje är fokus på språkanvändning som handlar om 

skapandet av kunskap och kommunikation där språkutvecklingen ses ur ett sociokulturellt 

perspektiv.30  

 

 

 

   Interaktion mellan 

Fokus på innehåll    pedagog och barn                Fokus på språk 

- begripligt inflöde                   - språklig  

                    medvetenhet 

        tankemässig   identitets- 

        utmaning    förstärkning 

 

                    

            Fokus på språkanvändning 

            – för att skapa kunskap 

              – kommunikation 

 

Figur 1: Pedagogiska perspektiv på flerspråkiga verksamheter                        (fritt efter Cummins 2001) 

 

Interaktionen mellan barnet och pedagogen är den faktor som avgör om barnet lyckas eller inte. 

Interaktionen kan ses ur två olika synvinklar. Den ena synvinkeln är lärandets och 

undervisningens relation vilket innebär att pedagogen ger barnet strategier för hur språket 

används och för att berika barnets ordförråd. Detta kan leda till att barnet utvecklar sin kognitiva 

förmåga vilket innebär att det kan påbörja utveckling mot ett kunskapsrelaterat språk och börja 

tänka om sitt eget lärande.31 

Den andra synvinkeln är att barnets självbild stärks genom att miljön främjar barnets språk- 

och begreppsfärdigheter, något som benämns ”empowerment”. Pedagogen skapar en tillåtande 

miljö där alla barn oavsett modersmål får känna sig respekterade och komma till tals vilket leder 

till att barnet känner gemenskap och tillhörighet i gruppen.  När barnet känner denna tillhörighet 

                                                 
30 Cummins, 2001, s. 332, 335-342 
31 Ibid., 2001, s. 242, 243 
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och kan göra sig förstådd på ett effektivt sätt i kontakt med andra människor blir detta en 

motivation för ytterligare språklig inlärning.32   

Barnet behöver hela tiden bli utmanat av pedagogen om det ska göra framsteg i språket, det 

vill säga, barnet behöver möta språk på högre kognitiva nivåer. För att det ska bli möjligt behöver 

det flerspråkiga barnet fokus på innehåll med extra mycket kontextualisering. Med kontextualisering 

menas att barnet behöver en koppling av innehållet till tidigare erfarenheter och kunskaper men 

även stöd genom att pedagogen i språkandet använder laborativt material, interaktiva arbetssätt 

och kroppsspråk för att förtydliga innebörden i språket och skapa begripligt inflöde. Cummins 

betonar den sociala interaktionens betydelse för kontextualiseringen.33 Pedagogen ska lägga fokus 

på språket och uppmärksamma de språkliga formerna när det gäller fonologi, syntax, morfologi 

och ordförråd för att barnet ska kunna öka sin språkliga medvetenhet och behärska språket 

alltmer korrekt. Pedagogen ska vidare lägga fokus på språkanvändningen och uppmuntra barnet att 

använda språket och delta i kommunikation då det är i användandet av språket som barnet lär 

sig.34       

2.7 Pedagogens roll 

För att utmana barnet måste pedagogen ge barnet tid att yttra sig och testa sig fram i språket 

annars finns det risk för att barnet får svårt för att formulera sig. Pedagogen ska ställa rimliga 

krav på barnet och utmana barnet språkligt.35 Men det kan också vara så att det finns ett barn 

som behöver lyssna och ta in språket under en längre tid. Det barnet kan känna en press från 

omgivningen om de förväntar sig att barnet ska börja tala. Om barnet känner sig tvingat till att 

börja tala kan det bli en hämmande effekt och leda till att det tar längre tid innan talet kommer 

igång.36 Pedagogen bör tänka på att barn lär sig språk på olika sätt. Oavsett hur barnet lär in 

språket bör pedagogerna anpassa språkmiljön för att se till att barnet möter olika språksituationer 

som motiverar barnet till att använda språket.37 

  Om pedagogen har ett respektfullt förhållningssätt och uppmuntrande kroppsspråk gentemot 

barnet och dess kultur får det en positiv effekt för såväl barnets begreppsutveckling som 

självförtroende.38 Barnet har en förmåga att känna av sin omgivning och om barnet känner av 

negativa värderingar och förhållningssätt kan det leda till att barnet tvekar eller vägrar att tala ett 

språk.39  

                                                 
32 Cummins, 2001, s. 342, 343 
33 Ibid., 2001, s. 333-335 
34 Hagtvet Eriksen, 2004, s. 52 
35 Hajer, 2004, s. 46, 47 
36 Ladberg, 2003, s. 47 
37 Sandvik & Spurkland, 2011, s. 56 
38 Parszyk, 2002, s.17 
39 Ladberg, 2003, s. 66 
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2.8 Problemformulering 

I dagens flerspråkiga samhälle är det pedagogens uppgift att stimulera det flerspråkiga barnets 

språkutveckling i förskolan. Barnets språkutveckling är nära sammanlänkat med 

identitetsutvecklingen och om pedagogen är medveten om detta kan barnet få den stöttning och 

stimulans det behöver i sin utveckling. Förskolans läroplan (Lpfö 98) belyser vikten av detta och 

menar att barnets nyfikenhet och intresse för språket skall uppmuntras. Om det flerspråkiga 

barnet utvecklar sitt modersmål ökar möjligheterna för inlärning av det svenska språket och 

samtidigt utvecklingen av kunskaper inom andra områden.40 Problemformuleringen i det här 

arbetet fokuserar på om och hur pedagogen utvecklar och stimulerar det flerspråkiga barnets 

språkutveckling i förskolans verksamhet. 

 

2.9 Syfte och frågeställningar  

Syftet med undersökningen är att få en inblick i hur pedagogen i förskolan förhåller sig till det 

flerspråkiga barnet i dess språkutveckling. Studien utgår från följande frågeställningar: 

 
o Vilken syn på det flerspråkiga barnets språkutveckling har pedagogen i förskolan? 

o  Hur är förskolans verksamhet ordnad för att stimulera och utveckla barnets 

språkutveckling? 

o Hur genomför pedagogen i förskolan språkutvecklande aktiviteter i den dagliga 

verksamheten? 

 

                                                 
40 Skolverket, 2010, s. 9 
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3. Metod  

Undersökningens syfte och frågeställning styr vilken metod som är lämpligast. Författarna har 

valt att genomföra en kvalitativ studie genom intervjuer och observationer. En kvalitativ studie 

tar reda på hur något upplevs och fokus ligger på individens beteendemönster och agerande.41 

Syftet med den här undersökningen är att få en inblick i hur pedagogen i förskolan förhåller sig 

till det flerspråkiga barnet i dess språkutveckling. Intervju och observation är lämpliga metoder då 

författarna, genom intervju, tar reda på pedagogernas uppfattningar, åsikter och erfarenheter och 

genom observation tar reda på hur dessa kommer till uttryck i verksamheten.  

3.1 Urval 

Det resultat som framkommer i en studie påverkas av urvalet, vilket gör att författarna måste 

reflektera över vilka det är som ska observeras och intervjuas, hur många de är och varför de valt 

just dessa personer. Att genomföra och bearbeta intervjuer och observationer är tidskrävande 

vilket gör att antalet informanter måste tas i beaktning. Samtidigt som informantantalet inte får 

vara för litet måste man ändå som forskare försäkra sig om att man får tillräckligt med material så 

att undersökningen blir trovärdig.42 Författarna har valt att intervjua och observera fyra 

pedagoger vid sammanlagt åtta observationstillfällen där varje pedagog observerats två gånger. 

Det anser författarna vara rimligt inom den tidsram som har satts upp för detta arbete.  

Även om författarna har kontakter på många förskolor runt om i landet, genom den 

verksamhetsförlagda utbildningen på universitetet, har författarna inte valt någon utav dessa som 

de redan har en relation till. Författarna har valt okända verksamheter där pedagogerna är 

obekanta och detta är för att kunna hålla en distans i den vetenskapliga undersökningen.43 

De pedagoger som har valts ut är verksamma vid två olika förskolor i en kommun i Sverige. 

Förskolornas organisationsform skiljer sig åt då den ena är privat och den andra är kommunal. På 

den ena förskolan, här benämnd Giraffen, går 54 barn och det talas 10 olika språk. På Giraffens 

förskola börjar de flesta barnen utan förkunskaper i svenska och de har alltså en successiv 

flerspråkig utveckling då svenskan är deras andraspråk. På den andra förskolan, här benämnd 

Noshörningen, går 121 barn och det talas 13 olika språk. Också på Noshörningens förskola 

börjar de flesta barnen utan förkunskaper i svenska och de har alltså en successiv flerspråkig 

utveckling med svenskan som sitt andraspråk. Förskolorna valdes ut genom att författarna sökte 

efter förskolor med ett stort antal flerspråkiga barn och deras inriktningar antogs kunna ge svar 

på undersökningens frågor. Författarna fick rekommendationer och förslag från sin handledare 

                                                 
41 Denscombe, 2009, s. 423 
42 Dalen, 2008, s. 54  
43 Esaiasson, 2007, s. 291, 292  
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på olika förskolor. På varje förskola har två pedagoger intervjuats och observerats. Gemensamt 

för pedagogerna är att de har förskollärarutbildning och har varit verksamma i respektive 

verksamhet i minst två år. Pedagogerna som har intervjuas och observerats valdes på grund av att 

de haft lång erfarenhet inom arbete på flerspråkig förskola. Tillträdet till pedagogerna skedde 

genom en muntlig tillfrågan på telefon där de informerades om studien och studiens syfte. 

Författarna berättade att de skulle använda sig utav intervju och observation som metoder i sin 

undersökning. 

3.2 Genomförande 

Intervju (ansvarig Sofia Norén) 

Författarna till detta arbete har använt sig av respondentintervju som övergripande metod. I 

respondentintervju är det människors olika uppfattningar som efterfrågas. Det är deras 

föreställningar och olika företeelser man vill komma åt. Man vill fånga in den intervjuades 

tankevärld.44 Genom intervju kan man få reda på oväntade svar men också få en möjlighet att 

följa upp svaren på frågor som kan verka oklara och på så sätt får intervjuaren en större förståelse 

för den intervjuades perspektiv. Det ger också en större möjlighet till ett samspel mellan 

intervjuaren och den intervjuade.45 För att intervjuerna skulle vara givande såg författarna till att 

vara insatta i området och att de hade en förförståelse och kunskap inom ämnet innan 

intervjuerna genomfördes. Detta gav mer stoff till intervjun och till resultatet och författarna 

hade lättare att leda frågorna till det som skulle undersökas.46  

Några punkter att tänka på då en intervju genomförs är att välja ut en lugn och avskild plats 

där man inte blir störd och där den intervjuade känner sig bekväm. Författarna lät därför 

pedagogerna välja plats för intervjuerna. På förskolan Giraffen genomfördes intervjun i 

personalrummet och på förskolan Noshörningen genomfördes intervjun i ett litet kök på 

förskolans avdelning. För att kunna hålla de utsatta tidsramarna informerades pedagogerna om 

dessa före intervjun. Under intervjun använde författarna sig av fältanteckningar och 

ljudinspelningar, detta för att de skulle kunna lyssna och gå igenom vad som sagts efter intervjun, 

ifall det var något som missats eller om något var oklart som kunde ha betydelse för resultatet.47  

Författarna utgick från en intervjuguide under intervjun. En intervjuguide är en översikt över 

olika teman som har frågeställningar utifrån vad man vill få fram under intervjun. Denna typ av 

intervjuguide har en relativt låg grad av struktur.48 Författarna höll därför samtalet levande genom 

följdfrågor och den som intervjuades kunde känna sig motiverad och trygg att berätta om sina 

                                                 
44 Esaiasson, 2007, s. 291 
45 Ibid., s. 283, 291 
46 Ibid., s 289, 290  
47 Ibid., s. 302 
48 Bjørndal, 2005, s. 91 
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erfarenheter.49 Författarna började med att ställa bakgrundsfrågor för att den intervjuade skulle 

känna sig lugn och trygg i situationen. De frågor som ställdes var öppna så att den intervjuade 

kunde prata fritt och för att författarna skulle kunna ställa följdfrågor. Målet med intervjun var att 

alla teman och underteman skulle beröras och att samtalet skulle få flyt och framkalla spontana 

beskrivningar som var baserade på intervjupersonens egna erfarenheter.50 

Författarna har utformat intervjuguiden med anknytning till Cummins aspekter av 

pedagogiska verksamheter i flerspråkiga sammanhang.51 De aspekter författarna funnit centrala i 

Cummins modell är inflätade i intervjuguiden.  

 

Tema 1: Pedagogens bakgrund 

undertema 1.1: ursprung 

undertema 1.1.2: egen utbildning 

undertema 1.2: erfarenheter av det flerspråkiga barnet 

undertema 1.2.3: erfarenhet av språkutveckling 

 

För att pedagogen ska kunna utmana barnet språkligt och tankemässigt samt stärka dess identitet 

krävs det att pedagogen har utbildning om och erfarenhet av flerspråkiga barn. 

 

Tema 2: Barnets språkliga bakgrund  

undertema 2.1: barnets förkunskaper 

undertema 2.2: bedömningen av språket när de börjar förskolan 

undertema 2.3: kontakten med föräldrar  

 

För att pedagogen ska kunna utmana barnet tankemässigt och stärka dess identitet och 

språkutveckling behöver pedagogen ta reda på barnets förkunskaper och språkliga nivå så hon 

vet hur hon ska stärka och utmana detta barn. 

 

Tema 3: Pedagogens syn på språkutveckling och förhållningssätt  

undertema 3.1: kulturens betydelse 

undertema 3.2: identitet 

undertema 3.3: kommunikation, språkets betydelse  

undertema 3.4: arbetssätt 

undertema 3.5: dokumentation 

 

                                                 
49 Esaiasson, 2007, s. 298  
50 Esaiasson, 2007, s. 361 
51 Se avsnitt 2.6 
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Interaktionen mellan pedagogen och barnet är en avgörande faktor för barnets språkutveckling 

och lärande. Pedagogen bör skapa tankemässiga utmaningar och ha ett förhållningssätt som 

förstärker barnets identitet. Pedagogen måste ge barnet ett begripligt inflöde av innehåll, budskap 

och betydelse som barnet kan koppla till egna erfarenheter. Hon måste även ha en språklig 

medvetenhet där hon använder sig av ett allsidigt och precist språk för att göra de formella 

egenskaperna uppmärksammade. Kommunikationen, språkutvecklingen och kunskapandet bör 

ske i samspel med andra. 

När intervjuerna var avslutade sammanställdes de genom att författarna sammanfattade 

fältanteckningarna och transkriberade det inspelade materialet. Därefter gjordes en 

innehållsanalys där olika kategorier sammanställdes utifrån punkterna i Cummins modell.52 

Observation (ansvarig Sofie Larsdotter)  

Innan intervjuerna genomfördes befann sig författarna ute i pedagogernas verksamheter där de 

gjorde observationer för att få en uppfattning om pedagogernas förhållningssätt gentemot det 

flerspråkiga barnet. En pedagogs språkutvecklande förhållningssätt är något som ständigt pågår 

och detta är ett stort område att undersöka. För att kunna avgränsa sammanhanget har 

författarna valt specifika situationer, i form av samlingar och planerade aktiviteter, för 

observationstillfällena.53  Varje pedagog observerades vid två tillfällen då båda författarna deltog 

som observatörer och förde anteckningar. 

Med observation menas att forskaren uppmärksammat iakttar människors görande och 

handlande, vilket även inkluderar deras språkliga handlingar. Direktobservation som metod 

karakteriseras av att forskaren lägger fokus på att iaktta människors handlande istället för att, som 

i intervju, intressera sig för vad människor säger om sitt eget handlande.54 Författarna till den här 

studien har spelat in observationerna med hjälp av bandspelare för att försäkras om att inget av 

värde förbisågs. Som hjälp i observationerna har författarna använt sig av ett observationsschema 

och samtidigt fört fältanteckningar. Med observationsschemat fick författarna en struktur på vad 

det var som skulle observeras i förhållande till syfte och frågeställningar.55 Observationsschemat56 

i denna studie är konstruerat utifrån ett antal relevanta punkter där författarna kunde anteckna 

det som observerades. I observationsschemat fanns även plats för fältanteckningar där författarna 

kunde skriva ner i löpande text vad de iakttog. Även när det gäller val av observationspunkter har 

författarna inspirerats av grundtankarna i Cummins modell57 och flätat in de olika aspekterna av 

pedagogiska perspektiv på flerspråkiga verksamheter i observationspunkterna utan att iaktta 

någon särskild ordning: 

                                                 
52 Se avsnitt 2.6 
53 Esaiasson, 2007, s. 348 
54 Ibid., s. 344 
55 Ibid., s. 352 
56 Se bilaga 1 
57 Se avsnitt 2.6  
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1. Pedagogen korrigerar barnets yttrande 

Under första punkten observerar författarna hur pedagogen korrigerar barnets yttrande när 

det gäller morfologi, syntax, fonologi och vokabulär. Detta utifrån punkten fokus på språk – 

språklig medvetenhet i Cummins modell. När pedagogen upprepar det grammatiskt korrekta 

bidrar det till att skapa språklig medvetenhet hos barnet. 58  

2. Pedagogen avvaktar barnets yttrande 

Under andra punkten observerar författarna om pedagogen avvaktar barnets yttrande. Detta 

utifrån punkten fokus på språkanvändning - kommunikation i Cummins modell. När pedagogen 

utmanar barnet och ger det tid gynnas barnets möjligheter att använda språket och att delta i 

kommunikationen.  

3. Pedagogen utvecklar och stöttar barnets yttrande 

Under tredje punkten observerar författarna på vilket sätt pedagogen utvecklar och stöttar 

barnet i dess yttranden. Detta utifrån punkten fokus på språk – språklig medvetenhet samt fokus på 

språkanvändning – kommunikation i Cummins modell. För att utveckla sin grammatik, sitt 

ordförråd och sin pragmatiska kompetens behöver barnet höra ett nyanserat och varierat 

språk från sin omgivning samt få stöd i att yttra sig.59 

4. Pedagogen använder ett uppmuntrande kroppsspråk  

Under fjärde punkten observerar författarna pedagogens kroppsspråk. Detta utifrån punkten 

interaktion mellan pedagog och barn - identitetsförstärkning i Cummins modell. Ett uppmuntrande 

kroppsspråk betyder positiv feedback till barnet och dess språkanvändning.   

5. Pedagogen tar till vara barnets modersmål  

Under femte punkten observerar författarna pedagogens förhållningssätt till barnets 

modersmål. Detta utifrån punkten interaktion mellan pedagog och barn - identitetsförstärkning i 

Cummins modell. För att stärka barnets identitet ska pedagogen intressera sig för barnets 

språk och kultur.  

6. Pedagogen låter alla barn komma till tals  

Under sjätte punkten observerar författarna om pedagogen låter alla barn komma till tals. 

Detta utifrån punkten interaktion mellan pedagog och barn - identitetsförstärkning och fokus på 

språkanvändning - kommunikation i Cummins modell. Pedagogen styr talutrymmet och fördelar 

ordet mellan barnen.  

7. Pedagogen använder kroppsspråk för att förtydliga språket 

Under sjunde punkten observerar författarna om pedagogen förtydligar sin kommunikation 

med kroppsspråket eller med bilder. Detta utifrån punkten fokus på innehåll - begripligt inflöde i 

Cummins modell. När pedagogen använder bilder och kroppsspråk för att förtydliga sin 

                                                 
58 Ladberg, 2003, s. 43, 44 
59 Ibid., s. 44 
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kommunikation kontexualiseras innehållet. Det flerspråkiga barnets förståelse gynnas då det 

kan koppla innehållet till något konkret och få stöd av pedagogens förtydliganden. 

 

Vid observationer behöver forskaren känna av situationen och vara medveten om att olika 

observationssituationer kan kräva olika lösningar. Forskaren kan inta olika roller, allt ifrån rollen 

som fullständig observatör till rollen som fullständig deltagare.60 Författarna strävade efter att inta 

rollerna som fullständiga observatörer och satt i bakgrunden, på hörbart avstånd, för att undvika 

att innehållet i observationerna påverkades. Författarna kände hela tiden av situationen och var 

flexibla i sina roller. De upptäckte att barnen påverkades av deras närvaro och i vissa fall sökte 

barnen kontakt. Detta ledde till att författarna i viss utsträckning behövde vara deltagande 

observatörer. Pedagogens förhållningssätt ändrades emellertid inte av att barnen tog kontakt med 

författarna under observationerna. 

Efter avslutad observation gick författarna genast igenom anteckningarna och transkriberade 

det inspelade materialet för att ha chans att lägga till något som missats då de hade observationen 

färskt i minnet. Vid varje transkribering gick författarna gemensamt igenom, diskuterade och 

jämförde fältanteckningarna där de kroppsliga förhållningssätten dokumenterats. Detta gjordes 

efter varje observation för att uppnå en så god kvalitet som möjligt i undersökningen. Författarna 

stannade inte kvar i samma miljö när sammanställningen av resultaten skedde, detta för att få en 

distans i analysen.61 

3.3 Etiska överväganden 

Forskare har, enligt Vetenskapsrådet62, en skyldighet att informera alla personer som berörs av 

undersökningen om dess syfte och användningsområde. Innan observationerna i den här studien 

påbörjades informerande författarna föräldrarna på förskolorna om undersökningens syfte och 

användningsområde. Detta gjordes via ett informationsblad63 där föräldrarna fick godkänna eller 

neka till barnets medverkan i undersökningen. Betoningen låg på att det var pedagogerna som 

skulle vara objektet i undersökningen och att endast författarna skulle ta del av det inspelade 

materialet. I informationsbladet framgick att all medverkan var frivillig och därför också när som 

helst kunde avbrytas om så önskades. Pedagogerna informerades om detta muntligt redan när 

första kontakten togs. 

För att försäkra sig om att sekretessen upprätthålls använder författarna sig av fingerade namn 

på förskolorna och på de personer som förekommer i undersökningen. Materialet används bara 

för denna studie och förskolornas namn är fingerade. Deltagarna fick löfte om att alla i 

                                                 
60 Esaiasson, 2007, s. 345 
61 Ibid., s. 354, 355 
62 www.codex.vr.se, 11 November 2011  
63 Se bilaga 2 
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undersökningen skulle vara anonyma.64 Därigenom uppfyller studien vetenskapsrådets krav på 

anonymitet, information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande. 

3.4 Källkritik  

I utförandet av en undersökning ska frågor om källkritik begrundas för att sanningshalten och 

trovärdigheten ska kunna värderas i den information man får. Den källa man väljer påverkar 

resultatet som framkommer. För att bedöma en källas trovärdighet kan man ta hjälp av fyra 

källkritiska regler. Dessa regler kallas för äkthet, oberoende, samtidighet och tendens. Med regeln äkthet 

menas att avgörandet för en källas äkthet kan göras genom bekräftande från andra källor eller 

genom tekniska undersökningar eller analyser. Med regeln oberoende menas att källans 

tillförlitlighet avgörs på dess placering och dess placering avser förstahandskälla eller 

andrahandskälla. För att vara säker på att få den tillförlitligaste informationen vid exempelvis en 

intervju ska förstahandskälla intervjuas. Med regeln samtidighet menas att källorna är som mest 

trovärdiga om de dokumenteras direkt efter genomförandet av exempelvis en intervju. Om 

dokumentationen sker långt i efterhand kan viktig information i innehållet missas eller falla bort. 

Om innehållet dokumenteras i samtid med intervjun blir detaljrikedomen större vilket vid 

analysen kan vara värdefullt. Med regeln tendens menas att källan har ett intresse av att avsiktligt 

framställa en felaktig bild av verkligheten.65  

Författarna har tagit de fyra källkritiska reglerna i beaktande vid valet av källor. För det första 

har författarna fått en bild av äkthet genom att rekommendation på den ena förskola kom från 

handledaren som är kunnig inom studiens område. Den andra förskolan hittades genom att 

författarna sökt efter förskolor som har ett stort antal flerspråkiga barn. För det andra ser 

författarna dessa källor som oberoende, alltså inte som andrahandskällor eftersom de intervjuade 

pedagogerna är verksamma i flerspråkiga förskolor. För det tredje har källorna en samtidighet då 

intervjuerna och observationerna transkriberades samma dag som de genomfördes. För det 

fjärde, utifrån regeln tendens, antar författarna att källorna inte anpassade sina svar eller 

beteenden utifrån undersökningens syfte då de endast fått en övergripande information om 

ämnet i förväg. 

3.5 Reflektioner över metoderna 

Författarna har reflekterat över om de valda metoderna var de rätta för just denna undersökning. 

Då syftet med undersökningen är att få en inblick i hur pedagogen förhåller sig till det 

flerspråkiga barnet i dess språkutveckling anser författarna att observation och intervju är 

lämpliga metoder. Genom observation iakttogs pedagogens förhållningssätt och genom intervju 

fick författarna reda på vad pedagogen hade för tankar och kunnande. De datainsamlingsmetoder 

                                                 
64 Esaiasson, 2007, s. 290 
65 Esaiasson, 2007, s. 313, 314, 317-321 
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som tillämpats har således fungerat som komplement till varandra. Författarna var noggranna i 

sina val av förskolor och förberedelserna till studien var noggrant genomförda då författarna 

valde kompletterande metoder och var pålästa inom ämnet innan intervjuguide och 

observationspunkter utarbetades. I bearbetningen av fältanteckningarna efter varje observation 

hjälptes författarna åt att fylla ut kring observationsresultaten för att öka tillförlitligheten i 

observationerna. 

I den här typen av studie som bygger på intervjuer och direkta observationer kan man inte 

räkna med att resultatet skulle bli exakt detsamma om studien gjordes om av en annan forskare, 

något som påverkar graden av reliabiliteten. Enligt författarna hade det underlättat om de, istället 

för ljudupptagning och observationsschema, hade videofilmat observationerna. Det hade kunnat 

ge högre grad av reliabilitet när det gäller observationsmaterialet. När det gäller validitet är 

resultatet säkrare då både observationerna och intervjufrågorna var inriktade mot att undersöka 

pedagogens förhållningssätt till flerspråkiga barn, det vill säga mot studiens syfte och 

frågeställningar. Materialet har gett rikligt med data som bidrar till att uppfylla studiens syfte och 

besvara frågeställningarna. 

Det är få pedagoger som deltar i undersökningen men de är väl valda representanter för 

studiens område och författarna var noggranna med att välja ut pedagoger som skulle kunna ge 

svar på studiens frågor. Intervjuerna gick inte helt som planerat då en av pedagogerna blev sjuk 

och intervjutillfället sköts upp två veckor. I och med detta försvann värdefull tid som planerats 

att lägga på skrivandet av arbetet. Detta är sådant en författare får räkna med när denne ska samla 

in data med detta tillvägagångssätt. I övrigt gick intervjuerna som planerat och författarna är 

nöjda med den information de fick med sig efter avslutade intervjuer. Observationerna 

genomfördes under kort tid men med utgångspunkt i relevanta observationspunkter. När man 

som vi gör studerar naturligt förekommande miljöer kunde vi ha behövt mer tid för att få 

ytterligare belägg för våra observationer.  

Intervjuerna och observationerna utgör ett alltför litet material för att resultatet ska kunna 

generaliseras när det gäller förskolepedagogens förhållningssätt gentemot det flerspråkiga barnet.  

Studiens resultat kan i alla fall ge några konkreta exempel på pedagogens förhållningssätt 

gentemot det flerspråkiga barnet. Med den här genomförda studien anser författarna att syftet är 

uppfyllt och studiens frågor har besvarats. 
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4. Resultat och analys 

Resultatavsnittet omfattar två delar. I del ett sammanfattas intervjuer och observationsdata 

utifrån frågeställningarna. Första rubriken handlar om frågeställning 1; vilken syn pedagogen har 

på det flerspråkiga barnets språkutveckling och sammanfattar informanternas syn på 

språkutveckling och deras förhållningssätt. Den andra rubriken handlar om frågeställning 2; hur 

förskolans verksamhet är ordnad för att stimulera och utveckla barnets språkutveckling och 

sammanfattar informanternas syn på hur verksamheten är ordnad. Den tredje rubriken handlar 

om frågeställning 3; hur genomför pedagogen språkutvecklande aktiviteter i den dagliga 

verksamheten och sammanfattar informanternas syn på språkutvecklande arbetssätt. Under de 

två första rubrikerna redovisas intervjuerna i en sammanhängande text och under den tredje 

rubriken redovisas intervjuerna med observationerna som konkreta exempel. 

I del två redovisas en gemensam analys av studiens intervju- och observationsmaterial för en 

övergripande beskrivning av de undersökta pedagogernas förhållningssätt till flerspråkiga barn i 

verksamheten. Där kopplar författarna resultaten till Cummins modell66 för pedagogiska 

perspektiv på flerspråkiga verksamheter där den första rubriken handlar om interaktionen mellan 

pedagog och barn – tankemässig utmaning och identitetsförstärkning. Den andra rubriken handlar om fokus 

på innehåll – begripligt inflöde, den tredje rubriken handlar om fokus på språk – språklig medvetenhet och 

den fjärde rubriken handlar om fokus på språkanvändning – för att skapa kunskap och kommunikation. 

Förskolorna benämns med G, Giraffen och N, Noshörningen. Förskollärarna från respektive 

förskola benämns Greta, Gabriella, Nora och Nina. Sofie Larsdotter är ansvarig för Giraffens 

förskola och Sofia Norén är ansvarig för Noshörningens förskola. 

4.1 Giraffens förskola (ansvarig Sofie Larsdotter) 

På Giraffens förskola har två pedagoger intervjuats. Den ena är Greta som har en 25 år lång 

erfarenhet av yrket och är utbildad till förskollärare och dramalärare men har under tiden hon 

arbetat gått kurser i psykologi, ledarskap och pedagogisk dokumentation. Den andra är Gabriella 

som har 20 år lång erfarenhet av yrket och är utbildad förskollärare. Båda har arbetat 13 

respektive 18 år i denna verksamhet.  

4.2 Vilken syn på flerspråkiga barns språkutveckling har pedagogen i förskolan?  

Både Greta och Gabriella säger att verksamheten bygger på att barnet ska känna en trygghet både 

till de andra barnen och till alla pedagoger så att barnet ska känna att det är lustfyllt att komma till 

förskolan. De menar att i en trygg miljö vågar och kan barnet utveckla sitt språk. Språket har stort 

                                                 
66 Se avsnitt 2.6 
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fokus i verksamheten genom ett medvetet arbete runt språket. Greta och Gabriella anser att 

barnet ska känna en lust och glädje till språket, både till modersmålet och till det svenska språket. 

Så här säger Greta: 

G1: Modersmålet ska genomsyra hela verksamheten. Det vi jobbar med i verksamheten ska vi 

jobba med på modersmålet också. Vi har valt att vi inte tar in folk utifrån som leder 

modersmålsgrupperna för dem har barnen ingen relation med. För att de ska kunna lära sig något 

behöver de en relation där de känner tillit och trygghet till pedagogen. Det är så vi tror att kunskap 

kommer fram. Vi arbetar alltså med språket i den dagliga verksamheten. 

Greta och Gabriella anser att barnet har en bättre förutsättning att lära sig det svenska språket om 

det har utvecklat sitt modersmål väl. En ytterligare hjälp i språkutvecklingen är om det finns 

personal på förskolan som är flerspråkig som kan tala samma språk som barnet och delar dess 

kultur. Alla pedagoger i verksamheten måste vara medvetna om språket och utmana barnet, såväl 

på svenska som på modersmålet. Greta formulerar det så här:  

G2: Vi alla måste vara medvetna om språket och benämna begreppen på svenska och barnets 

modersmål och inte peka hela tiden. Så om det barnet inte pratar utan bara pekar så kan vi be det 

barnet att tala om vad det är hon/han vill ha, för vi vet att hon/han kan det. Istället att vi som 

vuxna täcker in och hela tiden ger barnet vad det vill ha och pekar på behöver de utmanas och 

prata och be om saker. Det måste få ta tid men vi utmanar hela tiden. 

Enligt Greta är det framförallt då barnet utmanas och använder språket som det lär sig och 

utvecklas. 

Både Greta och Gabriella tycker att det bästa sättet att ta reda på var ett nytt barn ligger i sin 

språkutveckling då det kommer till förskolan är att utgå från föräldrarna. Greta kommenterar 

föräldrarnas roll:  

G3: Det är föräldrarna som har facit till barnets språk, kultur och bakgrund och de är en stor 

tillgång i verksamheten. Om vi vinner föräldrarnas förtroende speglar det av sig till barnen som då 

känner sig trygga i verksamheten.  

För att lättast se var barnet ligger i sin språkutveckling berättar Greta att pedagogerna går igenom 

något som heter språkdomäner.67 Det går ut på att pedagogerna pratar med föräldrarna om vilken 

roll språket har i deras hem och vilket språk som talas i olika situationer. Varje språk som talas i 

hemmet kategoriseras och får varsin färg i språkdomänsschemat. På detta sätt kan pedagogerna 

tydligt se vilket språk som dominerar och i vilka situationer som barnet behöver stöd. 

Greta tycker att i den nya läroplanen framgår det tydligare vilket förhållningssätt pedagogerna 

ska ha. Hon känner att hon alltid har vetat hur hon ska förhålla sig, men har inte kunnat sätta ord 

på det, till skillnad från nu då hon känner att hon och de andra pedagogerna har stöd från 

läroplanen. Hon menar att det är förhållningssättet gentemot barnet som ger förutsättningar för 

utveckling. 

 

                                                 
67 Se bilaga 3 
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4.3 Hur är förskolans verksamhet ordnad för att stimulera och utveckla barnets 

språkutveckling? 

På varje avdelning har pedagogerna satt upp dokumentationer över barnens aktiviteter på både 

väggar och golv. Under varje bild har pedagogerna skrivit text på svenska och modersmålet om 

vad som händer på bilderna. Greta säger att de har gjort det för att locka barnen till samtal med 

varandra och pedagogerna. Barnens portfoliopärmar, som finns i barnens höjd, kan de ta fram 

och titta i vilket ska locka till samtal. På en av avdelningarna finns ett sagorum som är fyllt med 

böcker. I detta rum genomför pedagogerna en aktivitet som kallas sagotering som Greta beskriver 

så här: 

G4: Då är det enskilt ett barn och en pedagog och då får man sitta som i ett litet sagotält på en 

sagostol och så ber man barnet berätta nåt de vill berätta, en saga exempelvis. Barnet får själv välja 

vilket språk det vill prata på. Det måste dock finnas en pedagog som pratar det språket. Vi skriver 

ner och sen läser vi upp det för barnet och om barnet vill berätta igen eller ändra så gör vi det. 

Och vill barnet berätta det för andra barn får det göra det. Man reflekterar tillsammans med 

barnet.  

Greta framhåller att när barnet får pröva sig fram i sitt berättande får det stöd av pedagogen att 

testa sin egen förmåga i berättandets struktur. 

4.4 Hur genomför pedagogen i förskolan språkutvecklande aktiviteter i den dagliga 

verksamheten? 

För att aktiviteterna ska bli så språkutvecklande som möjligt arbetar Greta mycket med drama där 

hon tar hjälp av bilder, ljud, sinnen och kroppsspråk. För att utvecklas behöver barnet få använda 

språket i olika sammanhang i verksamheten. Genom bilder och kroppsspråk kan Greta förstärka 

innehållet i aktiviteten och ge barnet en större förståelse av det hon vill förmedla. Så här säger 

Greta om drama och språkutveckling i intervjun: 

G5: Jag har märkt att drama har en positiv inverkan på språkutvecklingen och att barnen 

uppskattar den arbetsformen, därför har jag drama två gånger i veckan med barnen.  

I följande observation av en dramaaktivitet har Greta plockat fram olika bilder på ögon:  

 

Obs. G1   

Greta: Vet ni idag, då ska vi prata om nånting som vi alla människor och djur har. (tar fram en bild 

på ett öga) 

Barn1: Jag vet! En ögan! 

Greta: Bra, ett? 

Barn1: Öga! Ett öga! 

Greta: Ett öga. Precis. Har ni några ögon? 

Alla barn: Ja! (pekar) 

Greta: Ja, där ja. Vad gör man med ögonen? 

Barn2: Tittar! 
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Greta: Man kan titta, vad kan man göra mer med ögonen? 

Barn1: Man kan blunda. 

Greta: Man kan blunda. Kan alla blunda? (alla blundar) Bra. Vad kan man göra mer? 

Barn3: Hmm…sova med den! 

Greta: Man kan sova, man blundar med ögonen, så sover man. Precis. Vad kan man göra mer? 

Har ni nåt förslag? 

Barn4: Man kan...jag vet inte. 

Greta: Om jag gör såhär då? (blinkar med ena ögat) 

Barn2: Man kan blunda bara en ögon. 

Greta: Ja, nån som vet vad det heter när man gör såhär? (blinkar med ena ögat) Kan alla göra så? 

Alla barn försöker blinka med ett öga. 

Barn5: Jag, vet! 

Greta: Vad gör man? 

Barn5: Man blundar en ögon. 

Greta: Man blundar med ett öga, det stämmer, och man kan blinka. Blinka kan man göra. 

I denna observation rättar Greta barnet på ett medvetet sätt för att få barnet uppmärksammat på 

den rätta benämningen. Barnet säger först en ögan, Greta utmanar då barnet och tydliggör 

betydelsen av ordet genom att säga ett och barnet fyller då på med öga, ett öga. Greta tydliggör 

betydelsen av blunda och blinka genom att visa med kroppsspråk. För att försäkra sig om att 

barnen förstått vad hon menar med vad hon säger uppmanar hon barnen att göra det hon precis 

sagt. 

Gabriella arbetar med språklådor i sina aktiviteter där innehållet i språklådorna riktar sig mot 

precisa uttryck för att hon har märkt att barnen med svenska som andraspråk har svårt att förstå 

innebörden i vissa begrepp. I observationen som följer har barnen valt en låda med möbler som 

ett av barnen möblerat ut på bordet.   

 

Obs. G2 

Gabriella: Har du möblerat klart? Nu börjar vi. Kan du ta blomkrukan och lägga den bakom 

soffan? (till barn 1) 

Barn1: Vilken? 

Barn2: Den hära... 

Gabriella: Okej, kan du ta den gröna kudden och lägga under bordet? (till barn 2) Och kan du ta 

rosa kudden och lägga på bordet? Bra. (till barn3) Kan du ta barnet och sätta henne bredvid 

soffan? Soffan. (till barn4) 

Barn4: Soffan? 

Gabriella: Ja, var e soffan? Det där va fåtöljen, bredvid är soffan. Kan du ta pappan och lägga 

honom på mattan? (barn2) 

Barn2: Mattan? 

Gabriella: Ja, lägg han på mattan. 

Barn2: Men han måste sitta. 

Gabriella: Ska han sitta? Okej. Kan du ta mamman och sätta henne i fåtöljen? Bra. (till barn1) Kan 

du ta blomkrukan och sätta den bredvid bordet? (till barn4) 

Gabriella: Ska du ta kudden? (till barn5) 

Barn5: Den här? 

Gabriella: Ja, och sätta den under barnets huvud? Bra. Kan du ta gröna kudden och sätta den 

bakom mammas rygg? (till barn3) 

I denna observation framkommer det hur Gabriella medvetet arbetar med precisa uttryck. Med 

hjälp av lägesord ber hon barnen flytta om de olika möblerna och föremålen. Hon arbetar med 
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ett konkret material för att barnen lättare ska kunna förstå nya begrepp och ha något att relatera 

till. Denna aktivitet genomförs även på modersmålet. Modersmålet förekommer även i andra 

aktiviteter i verksamheten som inte är rena språk- eller modersmålsgrupper. Enligt Gabriella 

måste pedagogen intressera sig för varje barns språk vare sig det är ett språk som pedagogen kan 

eller inte. I följande observation kan man se ett sådant exempel. 

  

Obs. G3 

Barn1: Den här kan inte jag. Varför ska vi ha tallrikar? 

Gabriella: Så vi kan lägga mackorna någonstans. 

Barn2: Här! Du kan öppna. 

Gabriella: Vi har bara mjukost idag. 

Barn1: Vill du ha eller inte? 

Barn3: Inte, lägg den på burken (menar lådan de använder som bord) 

Barn1: På burken? 

Gabriella: På bordet. Vad heter bord på arabiska? (till barn1) 

Barn1: (barnet säger det arabiska ordet för bord) 

Gabriella: (upprepar det arabiska ordet för bord) Va bra, nu har jag lärt mig ett nytt ord. 

Barn4: Jag kan också det ordet! 

Gabriella frågar medvetet efter benämning på barnets modermål, som hon själv inte kan, för att 

stärka barnet och dess bakgrund. 

Både Greta och Gabriella pratar om att varje barn måste få komma till tals dels för att visa 

respekt för alla, dels för att stärka barnets identitet och dels för att alla ska få använda språket, då 

det är genom användandet av språket som barnet utvecklas. Här följer en observation från en 

samling där Greta försöker ge alla barn lika mycket talutrymme. 

Obs. G4 

Greta: Nej, nu har ni trion där pratat mycket, eh, nån mer här? Har du nåt förslag? Nåt mer vi kan 

göra i vår stad? (till barn1) Vi har ju hus, affär, bibliotek… 

Barn2: Afrikaner.. 

Greta: Nej, nu räcker det. Nu var det inte dig jag frågade. (till barn2) Har du nåt förslag? Vad kan 

vi göra här? (till barn1) 

Barn3: Bilar. 

Greta: Nu frågade jag inte dig. (till barn3) Inget förslag? Vill du inte säga? (till barn1)  

Barn1: Jag kan säga mycke huser. 

Greta: Mycke hus. Är det något annat du vill ha i våran modell?  

Här visar Greta tydligt att det är den som har ordet som ska få tala färdigt. Hon menar att 

pedagogen måste vara uppmärksam på vilka barn som ofta yttrar sig så att pedagogen kan styra 

ordet och fördela det jämnt mellan barnen.  
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4.5 Noshörningens förskola (ansvarig Sofia Norén) 

På Noshörningens förskola har två pedagoger intervjuats. Den ena är Nora som är utbildad 

gymnasielärare och förskollärare men har under tiden hon har arbetat gått kurser i ledarskap, 

naturvetenskap och olika kurser om tvåspråkighet. Hon har en 11 år lång erfarenhet av yrket. 

Den andra pedagogen är Nina som är utbildad förskollärare och har en 35 år lång erfarenhet av 

yrket. Båda har arbetat 9 respektive 25 år i denna verksamhet. 

4.6 Vilken syn på flerspråkiga barns språkutveckling har pedagogen i förskolan?  

Något som, enligt Nina och Nora, är det första steget i ett språkutvecklande arbete är att ta reda 

på vilken förkunskap barnet har och var det ligger i språkutvecklingen när det kommer till 

förskolan. Detta gör Nina och Nora genom samtal med föräldrar där pedagogen går igenom 

barnets bakgrund. De utgår då från språkdomäner för att få en uppfattning och bild om hur, var 

och med vem som barnet använder sina olika språk. Dessa språkdomäner får föräldrarna fylla i 

med olika färger för de olika språken så Nina och Nora ser tydligt i vilka sammanhang som 

barnet talar sitt modersmål och i vilka situationer barnet talar och med vem. Med hjälp av 

språkdomänerna får pedagogen en tydlig bild av vilket språk som dominerar och vilket språk som 

barnet kan behöva stöd i. Barnet behöver stimulans i båda språken för att fortsätta sin 

språkutveckling. Nora säger så här i intervjun: 

N1: Vi har tillgång till flerspråkiga pedagoger här på förskolan för att vi ska anpassa verksamheten 

till barnet och ge barnet de stöd det kan få. Både på sitt modersmål och i det svenska språket. Men 

vi kan inte tillgodose alla språk, därför är det så viktigt att vi pedagoger och barnets föräldrar har 

god kontakt så att vi tillsammans kan hjälpas åt att utveckla språken så att barnet hemma pratar 

modersmål och svenska här på förskolan. 

Här förklarar Nora att pedagogerna och föräldrarna behöver ha en god relation så att de 

tillsammans ska kunna synliggöra barnets språkutveckling och ge barnet de bästa 

förutsättningarna i sin fortsatta utveckling.  Barnets båda språk bör hela tiden stimuleras och 

användas så att språken inte glöms bort utan att barnet får använda sig utav båda.  

Nina menar att om förskolan erbjuder en uppmuntrande miljö där barnet känner sig tryggt 

och där pedagogen uppmuntrar barnet till att tala och använda sig utav båda sina språk blir detta 

en naturlig del i verksamheten. Hon uttrycker sig så här: 

N2: Vi anser att tryggheten för barnet är viktig. Då barnet blir tryggt och börjar litar på oss, vi är 

den tryggaste punkten, då börjar man ju skapa en relation och genom att man skapar en relation så 

börjar du föra samtal och då börjar barnet söka upp dig. 
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Både Nora och Nina har en syn på barnen som medskapare i sin språkutveckling och delaktiga i 

sitt eget lärande. De menar att barn lär sig språk i samspel med andra och också genom att få 

använda språket i många olika sammanhang. Nina säger att om barnet ska utveckla språket måste 

det få använda språket i betydelsefulla sammanhang då det framförallt är genom samtal som 

språket utvecklas. Det gäller att skapa tillfällen för barnet att samtala, exempelvis vid matbordet. 

Då kan pedagogen ge alla en chans att komma till tals och få använda språket i både större och 

mindre grupper, menar Nina och Nora.  

Nora och Nina utgår från barnet och dess intresse i arbetet med språket. De finns hela tiden 

där som stöd för att vägleda barnet åt rätt håll och samtidigt ge barnet utmaningar för att det ska 

utvecklas. Nora betonar barnens delaktighet: 

N3: Barnet ska vara medbestämmande och delaktigt i verksamheten, dels ger vår chef starka krav 

till oss på att barnet ska få vara med och bestämma och barnet ska tas med i diskussioner och 

sådana saker. Så att, alltså barnets betydelse som delaktig. Vi alla är delaktiga i hur arbetet i 

verksamheten utformas. 

Nina framhåller pedagogens vägledande roll: 

 
N4: Man behöver inte kämpa med att få med barnen i det man gör då vi utgår från deras intressen. 

Det är därför det blir fina resultat för vi har utgått från barnen. Sen leder man ju barnen så att det 

hamnar åt rätt håll, det måste vi. Så att vi finns där som stöd och är delaktiga i den här processen 

och att barnen reflekterar över vad de gör och att vi tillsammans med barnen kan starta samtal om 

vad vi gör.  

 

Nina och Nora menar båda att om barnet hela tiden är delaktigt i hur arbetet i verksamheten 

utformas kan det ge barnet ett mer betydelsefullt innehåll som kan få barnet engagerat i samtal 

och kommunikation. Om barnets tankar tas tillvara blir verksamheten lättare att planera och det 

blir lättare att få med barnen i aktiviteterna. Nina säger så här i intervjun: 

N5: Då blir det inte så tungt. Det har vi lärt oss med nya läroplanen att man inte behöver göra det 

tungt för sig själv. Man kan bara följa barnets intressen när man genomför aktiviteter eller teman. 

4.7 Hur är förskolans verksamhet ordnad för att stimulera och utveckla barnets 

språkutveckling? 

I verksamheten där Nora och Nina arbetar är avdelningarna fyllda med dokumentationer av 

barnens alster och fotografier på olika aktiviteters processer. Varje rum har material som 

stimulerar barnens kreativitet och språkutveckling. I sinnesrummet får barnen känna eller lyssna 

på föremål och försöka beskriva vad det är, hur det känns eller hur det låter. Sinnesrummet 

används ibland i samband med sinnesinspirerade teman. På avdelningen finns även ett sagorum 

där pedagogen läser en bok och återberättar på ett annat språk än svenska. Nora berättar om 

sagorummet:   
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N6: Vi har ett sagorum här på avdelningen där vi har vanliga sagoböcker och barnens egna 

berättelser. Barnens berättelser kan vara skrivna på svenska eller deras modersmål. Det är en 

tillgång när man har pedagoger som kan skriva på det språket. Barnen är också väldigt bra på att 

rita och berätta. I sagorummet kan barnen också klä ut sig, så det är mycket samtal och drama om 

sagornas värld. 

Nora menar att när barnet får använda sagorummet till att dramatisera får barnet en chans att 

förstå sig på de olika personerna i berättelsen men också leva sig in i olika situationer och 

använda sina olika modersmål. Väggarna är täckta med sagofigurer från olika sagor vilket gör 

rummet mysigt och uppmuntrar till samtal.  

Nina beskriver barnens pärmar: 

N7: Vi har mycket material på avdelningen som barnen kan använda sig utav. Sen har vi deras 

portfoliopärmar där vi samlar allt de gör under hela förskoletiden från att de är små tills att de 

slutar. Vi har pärmarna framme så barnen hela tiden kan gå och hämta dem så de kan sitta och 

berätta för varandra vad de gjorde när de var små och vad de gjorde på de alla bilderna eller på de 

bilder som de har ritat. 

Ninas synpunkt är att när barnen själva kan ta fram och titta i sina portfoliopärmar kan 

språkutvecklingen synliggöras både för barnet och för pedagogen genom att barnet kan samtala 

om innehållet i pärmen med pedagogen, sina föräldrar och de andra barnen.  

4.8 Hur genomför pedagogen i förskolan språkutvecklande aktiviteter i den dagliga 

verksamheten? 

Enligt Nina och Nora bör pedagogen alltid utgå från barnets intressen för att få ett givande och 

stimulerande innehåll. För att barnet ska fortsätta att utvecklas måste pedagogen ha ett rikt 

innehåll i sitt språk och använda ett varierat ordförråd. Pedagogen måste ge barnet utmaningar 

och ett rikt inflöde. Detta formulerar Nina såhär:  

N8: Höja ribban. Alltså jag tror att vi har ett ganska stort intresse. Man breddar sitt eget sätt att 

prata med barnen. Förra gången jag läste la jag in ordet alternativ. Barnen skulle välja när vi skulle 

läsa och då sa jag att de skulle få tre alternativ. Då diskuterade vi om vad ordet alternativ kunde 

betyda och barnen gissade och kom med förslag och sedan förklarade jag vad det betyder. Då 

känner jag att då har jag ju breddat hela deras värld av förståelse för att de vet plötsligt, och så 

måste jag ju använda det flera gånger men jag kände att de greppade betydelsen av ordet. Och det 

var första gången som jag använde ordet alternativ. Och så kan man fortsätta, fortsätta, fortsätta 

och lägga in svåra ord hela tiden. Man är väldigt viktig som förmedlare när ett barn inte har ett 

språk från början. 

Genom att formulera ord som alternativ menar Nina att den språkliga ribban höjs eftersom det 

knappast är ett ord som förekommer i vardagsspråket. Här följer en observation från en samling 

där Nina lägger in ordet trygg för att höja barnens språkliga medvetenhet. Tillsammans kommer 

barnen och Nina fram till vad ordet trygg betyder.   
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Obs. N1 

Nina: Hornen, han stångar honom ner och vet ni vad? Trollet, han åker bort med vattnet och han 

kommer aldrig mer tillbaka. Å nu kan storebror också gå över bron för att äta.  

Barn1: Dom blir jättestora och tjocka. 

Barn2: Jaaaa! 

Nina: Och vet ni va nu kan dom vara trygga. 

Barn2: Och starka!  

Nina: Å vet ni vad det betyder? Vet ni vad trygg är? Ni vet när vi sjunger bockarna Bruse så går de 

trygga över bron, det sjunger vi i sången.  

Barn3: Dom blev feta. 

Nina: Vill ni lära er vad trygga betyder? 

Alla Barn: Jaaa. 

Nina: Mmm. Man behöver inte vara rädd, man behöver inte vara rädd då är man trygg, här på 

förskolan ska vi alla vara trygga. 

Barn4: Inte vara rädd. 

Nina: Ingen ska behöva vara rädd och om man ser nån som kanske är rädd då kan man gå fram 

och hjälpa och säga kan jag hjälpa dig, är du rädd för nått. Då kan alla vara trygga, fint va? 

Alla Barn: Ja. 

Under samtalets gång stannar Nina upp vid ordet trygg och förklarar med exempel. Genom 

samtalet utifrån sagan delar barnet sina tankar och får bearbeta sina erfarenheter både med Nina 

och med de andra barnen. Efter flanosagan fick barnen rita vad de just hört och reflektera över 

innehållet. När barnen ritat klart fick de återberätta vad de kom ihåg från sagan för en pedagog 

som ordagrant skrev ner det barnet sagt och därefter läste upp det färdiga resultatet. Där visades 

det tydligt hur ett barn medvetet använde ordet trygghet i sin återberättade text. 68 

Nina och Nora arbetar mycket utifrån sagor. Samtidigt som pedagogen läser sagan får barnen 

se bilder så att de ska få en tydlig förståelse av innehållet. Detta kunde observeras i verksamheten 

under en morgonsamling med flanosaga där Nina diskuterar ett föremål som förekommer på en 

bild. Tillsammans kommer barnen och Nina fram till vad föremålet heter och vad det används 

till.  

 

Obs. N2 

Nina: Han va katten, hette Murresvart han tog en råtta varje kvart. Vad har han som han tar råttan 

med? (Pekar på bilden) 

Barn1: En fiskgrej. 

Nina: En fiskgrej, ja man fångar fisk med sånna. Vad heter en sån där fiskgrej? 

Barn2: Fiskdamm. 

Barn3: En fång fisk. 

Barn4: Fiskfångare. 

Nina: Det är en fiskfångare, vet ni vad fiskfångaren heter?  

Alla Barn: Nää. 

Nina: Om man ska gå och köpa en fiskfångare i affären?  Då köper man en håv. 

Barn5: En håv. 

Nina: Man kan också ha en sån när man fångar fjärilar, en fjärilshåv, en fiskhåv och det här är en 

mushåv. 

                                                 
68 Se bilaga 4 
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I samtalet med barnen kring en bild strävar Nina efter att ge barnen det precisa uttrycket håv 

istället för fiskegrej. Hon lägger till olika sammansättningar med ordet håv som fjärilshåv, fiskhåv 

och mushåv. 

Nora pratar om medvetenheten kring språket. Hon menar att vuxna ofta tror att vissa begrepp 

är svåra för barnen, exempelvis att cirkel skulle vara ett svårare begrepp än det vanliga begreppet 

ring.   

N9: Det blir ingen skillnad för barnet att lära sig den rätta benämningen från början utan oftast är 

det vi vuxna som tror att det är för svårt för barnen. Men använder man sig utav de rätta 

begreppen från början så behöver inte barnet lära sig flera olika ord för ett begrepp som faktiskt 

bara har en benämning. Varför ska barnen inte lära sig ett begrepp från början? Då får barnen det 

med sig på köpet istället för att de ska lära om sig när de börjar i skolan.  

Nora intresserar sig för medvetenheten kring språket. Hon menar att man måste se barnen som 

kompetenta och inte förminska deras kunskaper utan hela tiden utmana dem. Ett exempel på 

detta är under en planerad aktivitet med Nora. 

 

Obs. N3 

Nora: Är ni med? Nu ska vi räkna hur många cirklar de finns.  

Barn1: En, två, tre, fura, fem, sex. (Nora lägger en hand på varje barn som barn1 räknar) 

Nora: Jättebra  

Barnen springer runt tills låten tystnar sen ska barnen ställa sig vid den närmaste rockringen. 

Nora: Närmaste cirkel, bra jättebra. Okej hur många cirklar hade vi? 

Barn2: Sex! 

Nora: Just de det kommer ni ihåg och hur många personer finns det i den här cirkeln? (ställer sig 

vid den rockringen hon menar) 

Barn3: Noll 

Nora: Och i den här cirkeln? 

Barn4: En 

Nora: Okej då är det tre, tre, fem och två. (Nora ställer sig vid respektive rockring för varje 

uppräkning hon gör) Och nu vill jag ha en av cirklarna och den cirkeln jag vill ha finns det flest 

personer i, vilken ska jag ta?  

Alla Barn: Den (ropar barnen och pekar på rockringen med flest personer i). 

Nora: Varför ska jag ta den? 

Barn5: Därför att det finns mycket 

Nora: Jaha okej men det var fem och ni är bara fyra i er cirkel, då är ni färre eller hur? 

Alla Barn: Jaa 

 

Nora använder sig här utav skolspråksuttryck i form av räkneord och geometriska former för att 

främja barnens begreppsutveckling och övar samtidigt på att använda siffror genom att räkna. 

Hon lyfter fram och förklarar böjningsformerna färre och flest, vilket kan ses som förberedelse för 

det matematiska språket. För att förtydliga och göra innehållet i aktiviteten mer konkret för 

barnen använder sig Nora av sitt kroppsspråk då hon lägger en hand på varje barn som blir 

uppräknat och ställer sig vid de olika rockringarna allteftersom de benämns.  

Nora framhåller i intervjun att alla barn måste få lika mycket tid till att uttrycka sig och ges 

tillfällen att tillägna sig nya begrepp. Om ett främmande ord förekommer i en saga går Nora alltid 
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igenom det innan eller under tiden hon läser för att barnen ska få en förståelse för vad begreppet 

betyder. I följande observation har Nora en samling där hon ska läsa en saga om troll. Innan hon 

börjar läsa förs en diskussion om ett svårt namn som förekommer i sagan. 

 

Obs. N4 

Nora: Nu ska vi läsa sagan om Ludenben eftersom jag fått önskemål om att läsa den här sagan för 

er. Har ni hört namnet Ludenben förut? 

Barn1: Luden ben? 

Nora: Ja, Ludenben. Vad kan då ludenben va för nått? 

Barn2: Vi vet inte, ett troll. 

Nora: Ja, han är ju ett troll men luden, vad är man när man är luden?  

Barn3: Man lutar sig. 

Nora: Ja det låter ju nästan likadant, men då växer det en massa hår och om man tittar tillexempel 

på en apa eller en gorilla dom är ju ludna dom har hår på hela kroppen. Vet ni nåt mer som är 

ludet? 

Barn3: Jag vet! 

Nora: Nu tror jag att det är din tur att prata. (till barn4) 

Barn4: Som troll. 

Nora: Ja, precis. Och vi kan ha ludna ben, då växer det massa hår på benen. Ludenben, man är 

luden om benen. 

Barn1: Som pappor? 

Barn2: Som ett huvud. 

Barn1: Som pappor.  

Nora: Pappor har ludna ben ja. Mammor också. På huvudet har man mycket hår. 

Barn5: Mammor tar bort ehhh dom här håren. (visar med handen som att man rakar benen) 

Här börjar Nora med att fråga barnen om någon hört namnet Ludenben förut. Barnen gissar och 

Nora försöker fördela ordet till olika barn för att de ska få komma till tals. Det visar sig att ordet 

luden är obekant för barnen. Nora förklarar ordet luden noggrant. Under samtalet ger Nora barnen 

möjlighet att koppla till sina egna erfarenheter av att pappor har ludna ben och att mammor rakar 

sina ben. Enligt Nora behöver barnen en förförståelse för svåra begrepp som förekommer i 

sagan för att det inte ska tappa fokus på sagans innehåll. 

 



 

32 

5. Gemensam analys för Giraffen och Noshörningen 

Här följer del två av resultatet där förskolorna diskuteras parallellt då resultaten på många ställen 

är liknande. Utfallet av empirin analyseras utifrån tidigare forskning och med anknytning till 

Cummins modell:  

 

 

 

   Interaktion mellan 

Fokus på innehåll    pedagog och barn                Fokus på språk 

- begripligt inflöde                   - språklig  

                    medvetenhet 

        tankemässig   identitets- 

        utmaning    förstärkning 

 

                    

            Fokus på språkanvändning 

            – för att skapa kunskap 

              – kommunikation    

 

Figur 1: Pedagogiska perspektiv på flerspråkiga verksamheter                       (fritt efter Cummins 2001) 

 

5.1 Interaktion mellan pedagog och barn – identitetsförstärkning och tankemässig 

utmaning  

Utifrån punkten interaktion mellan pedagog och barn – identitetsförstärkning och tankemässig utmaning har 

författarna funnit att kontakten som pedagogerna redovisar med föräldrarna och 

språkbedömningarna med språkdomäner kan ses som grunden för interaktionen mellan 

pedagogen och barnet. Kunskapen om barnets språknivå och språkanvändning i både det 

svenska språket och i modersmålet behövs när barnet kommer till förskolan för att pedagogen 

ska kunna utmana barnet språkligt och för att kunna stärka dess identitet.  

Greta, Gabriella, Nora och Nina talar alla om att pedagogen i förskolan behöver kunskap om 

vilken språklig nivå det flerspråkiga barnet ligger på då det kommer till förskolan. Detta för att 

barnet ska kunna få det stöd det behöver i sin språkutveckling och i sitt kunskapsförvärvande.69   

                                                 
69 Gibbons, 2006, s. 22, 23 
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De alla är överens om att det är föräldrarna som är källan till barnets språkliga nivå, kultur och 

bakgrund och att de är en stor tillgång i verksamheten. Barnet befinner sig i en hemmiljö där 

barnet möter en viss omvärld och ett visst språk och därefter kliver barnet in i förskolevärlden 

där det möter ett helt nytt språk och kanske en helt ny världsbild. I forskningen framhålls att för 

att lägga grunden till barnets flerspråkighet måste pedagogen tillsammans med föräldrarna stödja 

barnet både i modersmålet och i det svenska språket.70 Både Giraffens förskola och 

Noshörningens förskola använder sig av språkdomäner71 för att kartlägga barnets språkliga 

bakgrund och språkanvändning tillsammans med föräldrarna. Båda förskolorna har goda 

relationer till föräldrarna vilket speglar av sig till barnet som då känner sig tryggt i verksamheten. 

När barnet känner sig tryggt i verksamheten vågar det använda både sitt modersmål och det 

svenska språket.  

Barnets identitet hänger samman med språket. Det flerspråkiga barnets identitet är knuten till 

flerspråkighet och barnet behöver därför stöd och bekräftelse i de båda språken. Greta på 

Giraffens förskola och Nora och Nina på Noshörningens förskola diskuterar detta i sina 

intervjuer72 och menar att det behövs flerspråkiga pedagoger i verksamheten som har samma 

modersmål och kultur som barnet. När det finns flerspråkiga pedagoger i verksamheten kan 

barnet få hjälp både i det svenska språket och i sitt modersmål och utveckla dessa språk vidare 

och därmed stärka sin identitet.73 Det är i interaktionen med barnet pedagogen kan stärka barnets 

identitet och för att kunna göra det måste pedagogen ha en förförståelse om barnets språkliga 

nivå och dess bakgrund. Enligt strävansmålen i läroplanen för förskolan74 ska det flerspråkiga 

barnet med annat modersmål än svenska utveckla sin identitet och sin förmåga att kommunicera 

såväl på svenska som på sitt modersmål. 

  I en observation från Giraffens förskola75 efterfrågar Gabriella ett specifikt ord på barnets 

modersmål. Genom att Gabriella intresserar sig för barnets modersmål kan hon stärka barnets 

språkliga och kulturella identitet. Om pedagogen på detta sätt förmedlar ett uppmuntrande 

förhållningssätt och intresserar sig för barnets språk och kultur kan barnets identitet stärkas.76  

För det flerspråkiga barnet kan det ta längre tid att tillägna sig skolspråket än för ett barn med 

svenska som modersmål.77 När barnet börjar utveckla språket talar det ofta om det som sker här 

och nu för att sedan gå över till att vara mer specifik och precis i sina yttranden där orden inte 

längre behöver stöd i omgivningen.78 I Giraffens förskola och Noshörningens förskola arbetar 

pedagogerna medvetet med språkliga utmaningar bland annat med inriktning mot ett skolrelaterat 

                                                 
70 Axelsson, 2005, s. 21, 28, 43 
71 Se bilaga 3 
72 Se intervju G1 och G3, intervju N1 och N2 
73 Sandvik & Spurkland, 2011, s. 42, 54  
74 Skolverket, 2010, s. 8 
75 Se obs. G3 
76 Parszyk, 2002, s. 45 
77 Rosander, 2005, s. 108 
78 Ibid., s. 109 
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språk vilket kommer i uttryck i två observationer. På Giraffens förskola79 arbetar Gabriella med 

språklådor som innehåller precisa uttryck som barnen får arbeta med. För att barnen lättare ska 

kunna relatera till och skapa kunskap om de precisa uttrycken använder Gabriella ett konkret 

material som alla barn har erfarenheter av. I en observation från Noshörningens förskola80 kan 

författarna se att Nora avsiktligt använder uttryck för räkneord och geometriska former för att 

barnen ska få öva sig på att använda och förstå de olika begreppen. Hon tydliggör begreppen 

genom att använda sin kropp för att markera räkneorden. Övningen kan ses som en förberedelse 

för skolinriktade aktiviteter. 

5.2 Fokus på innehåll – begripligt inflöde 

Utifrån punkten fokus på innehåll – begripligt inflöde har författarna funnit att pedagogen tydliggör, 

kontextualiserar, använder bilder, kroppsspråk, konkreta exempel och modersmålet som stöd för 

att garantera förståelse av innehållet. 

I en observation från Noshörningens förskola81 använder Nina medvetet det abstrakta ordet 

trygg för att utveckla barnens ordförråd och förståelse för begreppet. För att alla barn ska förstå 

begreppet kopplar Nina förklaringen till förskolan som är något som finns i alla barns 

erfarenhetsram. Genom att referera till barnets tidigare erfarenheter ökas dess förståelse för 

begreppet.82  

För det flerspråkiga barnet med svenska som andraspråk är högläsning av stor betydelse för 

barnets utveckling av andraspråket. Pedagogen bör välja texter som ger språklig stimulans och 

hela tiden stötta barnet i förståelsen av innehållet för att barnet ska få tillgång till begripligt 

inflöde. Barnet måste kunna hänga med och förstå texterna för att högläsningen ska kunna vara 

ett stöd för det flerspråkiga barnets språkutveckling.83 I en observation från Noshörningens 

förskola84 går Nora igenom begreppet luden som förekommer i sagan innan hon läser den. För att 

öka barnens förståelse använder hon bilder som stöd i berättandet. Barnet behöver en 

förkunskap om svåra begrepp som förekommer i sagan för att det ska förstå sammanhanget och 

sagans innehåll.85 För att förtydliga ytterligare för barnet kan pedagogen använda sig av bilder så 

att barnet lättare kan koppla begreppet till något konkret.86  

 

                                                 
79 Se obs. G2 
80 Se obs. N3 
81 Se obs. N2 
82 Hagtvet Eriksen, 2004, s. 116 
83 Wedin, 2011, s. 111, 112 
84 Se obs. N4 
85 Gibbons, 2006, s. 114, 115 
86 Sandvik & Spurkland, 2011, s. 57 



 

35 

5.3 Fokus på språk – språklig medvetenhet 

Med punkten fokus på språk – språklig medvetenhet avser författarna tillfällen när språkets formella 

sidor fokuseras och pedagogen rättar barnets uttal och böjningsformer genom upprepning och 

hjälper barnet att hitta det rätta ordet genom att utveckla och stötta barnets yttrande. Det gynnar 

barnets språkliga medvetenhet. Pedagogerna strävar efter att uttrycka sig precist och tydligt för att 

öka barnets medvetenhet om språkets formella sidor. 

I observationen från Noshörningens förskola87 där Nina har introducerat ordet trygg 

observerar författarna att hon bidrar till att utveckla barnens grammatik och ordförråd då hon 

introducerar ett nytt ord och morfologiska varianter som trygg och trygga. Efter sagan får barnen 

reflektera över och sätta ord på vad de just har hört. Pedagogerna menar att barnen blir bättre 

och bättre på att återberätta samtidigt som de utvecklar sitt sätt att berätta och förstår språkets 

struktur. Berättandet blir mer beskrivande när det är något som ständigt sker och upprepas i 

verksamheten.88  

I en observation från Giraffens förskola89 blir det tydligt att Greta medvetet rättar och 

korrigerar barnets uttryck för ordet öga. Detta gör hon utan att tillrättavisa barnet då hon 

upprepar det barnet sagt men i korrekt form. Hon säger i sin intervju90 att när pedagogen 

använder ett nyanserat och korrekt språk ger det barnet möjligheter att utveckla sitt språk i form 

av syntaktisk, morfologisk, fonologisk, pragmatisk och grammatisk medvetenhet samt utökat 

ordförråd.91 När pedagogen korrigerar och upprepar det grammatiskt korrekta ökar den språkliga 

medvetenheten hos barnet.92 

I en observation från Noshörningens förskola93 kan författarna se att Nina tillsammans med 

barnen diskuterar ett föremål som förekommer på en av bilderna i sagan som barnen inte vet den 

rätta benämningen på. Författarna kunde under observationen se att barnen använde 

kommunikationsstrategier för att uttrycka och komma fram till begreppet håv. Barnen använde 

kommunikationsstrategier när deras språkliga förmåga inte räckte ända fram. Med 

kommunikationsstrategier menas att barnet använder närliggande ord, beskrivningar eller 

kroppsspråk för att få fram det barnet vill säga.94 I dessa kommunikationsstrategier behöver 

pedagogen finnas som ett stöd för att föra samtalet framåt och leda barnet mot den rätta 

benämningen.95 

                                                 
87 Se obs. N1 
88 Gibbons, 2006, s. 142 
89 Se obs. G1 
90 Se intervju G2 
91 Hagtvet Eriksen, 2004, s. 113, 147 
92 Liberg, 2010, s. 94 
93 Se obs. N2 
94 Wedin, 2011, s. 25 
95 Sandvik & Spurkland, 2011, s. 43 
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5.4 Fokus på språkanvändning – för att skapa kunskap och kommunikation 

Utifrån punkten fokus på språkanvändning – för att skapa kunskap och kommunikation framhåller 

författarna att det är i samspel och i interaktion med andra som barnet utvecklar sitt språk. Ur ett 

sociokulturellt perspektiv på lärande är de språkliga aktiviteter som barnet utför i förskolan källan 

till barnets kunskaps- och språkutveckling.96 För att kunna lära sig ett språk behöver 

språkinläraren höra upprepningar av språket och vistas i en miljö där språket används hela tiden. 

Språkmiljön bör vara tillåtande och uppmuntrande för att stärka barnets tillit till sin egen 

förmåga.97 

Barn lär sig språk på olika sätt. Oavsett hur barnet lär in språket bör pedagogen anpassa 

språkmiljön för att se till att barnet möter olika språksituationer som motiverar barnet till att 

använda språket.98 Både på Giraffens förskola och på Noshörningens förskola har pedagogerna 

satt upp dokumentationer över barnens aktiviteter där de skrivit text om vad som händer på 

bilderna både på det svenska språket och på barnens modersmål för att locka barnen till samtal 

med varandra och med pedagogerna. Båda förskolorna har portfoliopärmar i barnens höjd som 

de själva kan ta fram och samtala om med varandra och med pedagogerna. Dokumentation av 

aktiviteter och barnens alster är nödvändig för att pedagogerna ska kunna synliggöra barnens 

lärande och språkutveckling, både för dem själva, barnen och föräldrarna.99 

I en observation från Giraffens förskola100 kunde författarna se att Greta medvetet fördelade 

ordet mellan barnen för att alla skulle få chans att använda språket. När varje barn, som vill, får 

tid, utrymme och möjlighet att använda språket stärks deras språkutveckling då det är i 

användandet av språket som barnet utvecklas.101 Greta säger i sin intervju102 att pedagogen måste 

vara medveten om sitt språk, benämna begrepp och utmana barnet språkligt samtidigt som 

barnet får den tid det behöver till att använda språket. 

Nina på Noshörningens förskola103 menar att det är pedagogen som skapar förutsättningarna 

för barnets språkliga aktiviteter där barnet utvecklar sina språkliga erfarenheter.104 Både Greta 

och Nina menar, i linje med Cummins, att det är i samspel och i interaktion med andra som 

barnet utvecklar sitt språk. 

Rummen på de båda förskolorna innehåller kreativt material som stimulerar barnens 

språkutveckling och språkanvändning. På Giraffens förskola finns ett sagorum som är fyllt med 

böcker som barnen kan samtala om. I sagorummet utför pedagogerna sagotering som Greta 

                                                 
96 Axelsson, 2005, s. 28 
97 Nauclér, 2004, s. 454 
98 Sandvik & Spurkland, 2011, s. 56 
99 Ibid., s. 43 
100 Se obs. G4 
101 Ibid., s. 35 
102 Se intervju G2 
103 Se intervju N8 
104 Axelsson, 2005, s. 28 
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berättar om i intervjun.105 Under sagoteringen får barnet antingen använda sitt modersmål eller det 

svenska språket när barnet berättar en saga. När barnet får välja vilket språk det vill berätta på 

främjas barnets språkutveckling då barnet kopplar erfarenheter till det språk det behärskar bäst 

för stunden.106 

På Noshörningens förskola finns kreativa rum som uppmuntrar till språkanvändning. Två av 

dessa är sagorummet och sinnesrummet. På väggarna i sagorummet finns sagofigurer från olika 

sagor som barnen känner till och i bokhyllorna finns otaliga mängder med böcker både på det 

svenska språket och på barnens modersmål. Några av sagorna har barnen skrivit själva, med hjälp 

av en pedagog. Både väggmålningarna och böckerna lockar barnen till språkande och deltagande i 

kommunikation. I sagorummet finns utklädningskläder så att barnen kan dramatisera olika 

scenarion med inspiration från sagorna. I sinnesrummet finns olika föremål som stimulerar olika 

sinnen där barnen får titta, känna, eller lyssna på föremål och försöka beskriva vad det är, hur det 

känns eller hur det låter. Eftersom barn lär sig språk på olika sätt är en varierad språkmiljö 

gynnsam för språkutvecklingen. När barnet får uttrycka sig och använda språket genom olika 

uttrycksformer så som i drama, berättelser och samtal gynnas en varierad språkutveckling.107 

 

                                                 
105 Se intervju G4 
106 Sandvik & Spurkland, 2011, s. 54 
107 Gibbons, 2006 s. 32 
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6. Diskussion 

Syftet med den här genomförda studien är att få en inblick i hur pedagogen i förskolan förhåller 

sig till det flerspråkiga barnet i dess språkutveckling. För att uppfylla syftet har vi utgått från 

frågor om pedagogens syn på det flerspråkiga barnets språkutveckling, om hur verksamheten är 

ordnad för att stimulera språkutveckling samt om pedagogens genomförande av 

språkutvecklande aktiviteter i verksamheten. För att få svar på frågorna har vi använt intervju och 

observation som datainsamlingsmetoder. I valet av pedagoger och förskolor gjorde vi medvetna 

och eftertänksamma val av fyra utbildade och erfarna pedagoger vid två flerspråkiga förskolor. 

Studiens data har gett ett rikt material som underlag för analys och som grund för att uppfylla 

syftet och besvara frågorna. I de följande rubrikerna sammanfattas och diskuteras några av 

studiens centrala resultat utifrån frågeställningarna. 

 

Vilken syn på det flerspråkiga barnets språkutveckling har pedagogen i förskolan? 

Studiens resultat tyder på att pedagogerna i undersökningen har ett medvetet förhållningssätt och 

är orienterade i frågor som rör flerspråkiga barn. Pedagogerna framhåller att flerspråkiga barn 

kommer till förskolan med olika erfarenheter av det svenska språket och behöver därför stöttning 

och utmaning från pedagogen för att få goda förutsättningar för sin språkutveckling. Barnen som 

kommer till de undersökta förskolorna har en successiv flerspråkig utveckling108 och har således 

mer eller mindre grundlagt ett annat modersmål än svenska när de börjar. Pedagogerna betonar 

särskilt att barnens modersmål finns som en faktor i barnens språkutveckling. Deras syn på det 

flerspråkiga barnet är helt i linje med läroplanens där det står att barnet har bättre förutsättningar 

att lära sig det svenska språket om det har ett väl utvecklat modersmål.109 

För att få en bild av varje barns språkutveckling genomför pedagogerna på de båda 

förskolorna noggranna bedömningar av barnets språkanvändning både i modersmålet och i 

svenska. Ett användbart verktyg för att undersöka barnets språkanvändning är bedömning med 

hjälp av språkdomäner som visar i vilka situationer barnet använder sina olika språk. I denna 

bedömning deltar barnets föräldrar. Pedagogerna menar att det är nödvändigt med en noggrann 

kartläggning av barnets språkbakgrund för att de ska kunna planera och bedriva ett 

språkutvecklande arbete. En sådan noggrann kartläggning framhålls även av Wedin som menar 

att det är pedagogerna som ska vidareutveckla barnets flerspråkighet.110  

 

  

                                                 
108 Gibbons, 2006, s. 29 
109 Skolverket, 2011, s. 9 
110 Wedin, 2011, s. 9 
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Hur är förskolans verksamhet ordnad för att stimulera och utveckla barnets språkutveckling? 

De intervjuade pedagogerna har stöd för sin språksyn i förskolornas verksamheter. Språkfrågorna 

genomsyrar hela verksamheten då pedagogerna alltid är medvetna om och reflekterar över sin 

egen språkanvändning för att ge barnet språklig stimulans. Detta gör pedagogerna medvetet i 

ordnandet av verksamheterna genom att dokumentationer och portfolios finns tillgängliga för 

barnen. Dokumentationer och portfolios är nödvändiga för att pedagogerna ska kunna synliggöra 

barnens lärande och språkutveckling och samtidigt locka barnen till samtalande om sitt eget 

lärande. 

I verksamheterna har barnens olika modersmål en framträdande plats så som i planerade 

aktiviteter, sagostunder, i dokumentationer och i spontana situationer där pedagogen till exempel 

efterfrågar uttryck på barnets modersmål eller uppmuntrar barnets yttranden på modersmålet.  

Enligt de intervjuade pedagogerna är flerspråkig personal en stor tillgång i barnets 

språkutveckling då dessa pedagoger finns i verksamheten dagligen och barnet känner tillit och 

trygghet till dem. De flerspråkiga pedagogerna kan ge barnet de språkliga stöd de behöver i sitt 

modersmål. I vissa fall finns inte pedagoger med samma modersmål som barnet, därför är 

samarbete med föräldrar en stor tillgång så att pedagogerna och föräldrarna tillsammans kan 

utveckla barnets båda språk.  

 

Hur genomför pedagogen i förskolan språkutvecklande aktiviteter i den dagliga verksamheten? 

Exempel på hur pedagogernas språksyn tog sig uttryck fick vi genom våra observationer. Det 

blev tydligt att pedagogerna medvetet ordnat verksamheten och språkmiljön för att stimulera 

språkutveckling. Pedagogerna var noggranna med att förklara ord och uttryck till exempel innan 

sagoläsning. För att säkra barnets förståelse förtydligade pedagogerna sitt budskap med 

kroppsspråk eller bilder. De korrigerade barnets felaktiga språkanvändning genom att upprepa 

med korrekta former och de uttryckte sig tydligt och precist. Barnet fick delta i olika 

språksituationer och uppmuntrades att delta i kommunikation. Verksamheterna kunde bestå av 

kreativa aktiviteter som teckning och drama där barnet fick återberätta och leva sig in i sagan. Vi 

kunde observera att pedagogerna vid vissa tillfällen gjorde referenser till något barns modersmål.  

I några av observationerna redovisar vi att pedagogerna lyfter fram ord och uttryck som inte 

hör till vardagsspråket.111 Det gäller till exempel begreppen färre och flest som hör till ett mer 

kunskapsrelaterat språk. Det tyder på att pedagogerna medvetet förbereder barnen för språkliga 

uttryck som blir alltmer gällande vid skolstarten.  

                                                 
111 Gibbons, 2006, s. 22 
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De aktiviteter vi observerat kan i ljuset av sociokulturell teori112 vara gynnsamma för 

språkutveckling. Det är när språkinläraren deltar i bestämda kulturella och sociala aktiviteter och 

använder språket tillsammans med andra som språket kan utvecklas.113  

 

Cummins modell 

Vi har genomgående i vår studie refererat till en modell för pedagogiska perspektiv på 

flerspråkiga verksamheter som utformats av Cummins.114 I modellen lyfter han fram centrala 

aspekter av verksamheter med flerspråkiga barn: interaktion mellan pedagog och barn – 

identitetsförstärkning och tankemässig utmaning, fokus på innehåll – begripligt inflöde, fokus på språk – språklig 

medvetenhet samt fokus på språkanvändning – för att skapa kunskap och kommunikation. Dessa aspekter 

har vi inspirerats av både när vi utformade vår intervjuguide och våra observationspunkter samt 

vid redovisningen av resultatet. Frågor som rör språkutveckling och flerspråkighet i förskolan 

omfattar ett stort område att orientera sig inom. Genom att anknyta till Cummins modell tycker 

vi att vi har kunnat rama in det område vi undersöker: pedagogens förhållningssätt gentemot det 

flerspråkiga barnet i dess språkutveckling samt att vi fått relevanta utgångspunkter för analys. 

 

                                                 
112 Axelsson, 2005, s. 28 
113 Gibbons, 2006, s. 26 
114 Cummins, 2001, s. 332 
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7. Konklusion 

Barn lär sig tidigt ett språk genom interaktion och social samvaro med andra.115 Förskoleåren är 

en period när barnets språkutveckling grundläggs och tar fart. När pedagogen använder ett 

nyanserat och korrekt språk ger det barnet möjligheter att utveckla sin språkutveckling i form av 

syntaktisk, morfologisk, fonologisk, pragmatisk och grammatisk medvetenhet samt utökat 

ordförråd.116 

Det vi funnit i vår studie är att de deltagande pedagogerna är mycket medvetna om frågor som 

rör flerspråkig utveckling och att stort utrymme för olika språk ges vid de undersökta 

förskolorna. 

Vi ställer oss nu frågan om sådana verksamheter som vi beskrivit är vanligt förekommande i 

flerspråkiga förskolor. Parszyk117 beskriver i sin forskning en specifikt gynnsam förskolemiljö där 

pedagogerna är flerspråkiga och där miljön förstärker barnens erfarenheter, bakgrund och språk. 

Axelsson118 däremot beskriver i en studie av Stockholms flerspråkiga förskolor att förskolorna är 

bra på att stimulera den svenska språkutvecklingen men att frågor som rör barnets modersmål 

lyser med sin frånvaro. Det leder oss att anta att modersmålet vanligtvis inte får så stort utrymme 

som i de av oss undersökta förskolorna. Vi tror att det beror på bristande kunskap hos många 

pedagoger då kunskap om språkutveckling för flerspråkiga barn sällan ingår i lärarutbildningar.119 

Detta kan vi bekräfta då vi endast fått ett smakprov av ämnet i vår lärarutbildning.  

Många pedagoger skulle behöva fortbildning i frågor som rör flerspråkighet eftersom Sveriges 

flerspråkiga samhälle ständigt ökar och man kan idag inte ta för givet att barn kommer till 

förskolan med likartad språklig bakgrund med svenskan som modersmål.120 Som fortsatt 

forskning skulle samma studie kunna göras om men under en längre tid och med videoinspelning 

som metod för att få ett större material. Vidare kan man jämföra en flerspråkig förskola med en 

förskola med ett mindre antal flerspråkiga barn för att ta reda på hur medvetet pedagogen arbetar 

med den flerspråkiga utvecklingen, samt undersöka om pedagogens förhållningssätt skiljer sig 

gentemot pojkar eller flickor. 

När det gäller studiens yrkesrelevans så har den gett oss kunskap om vad vi bör tänka på och 

hur vi kan arbeta med det flerspråkiga barnets språkutveckling i vårt kommande arbete som 

pedagoger.  

                                                 
115 Wedin, 2011, s. 34 
116 Hagtvet Eriksen, 2004, s. 113, 147 
117 Parszyk, 2002, s. 192 
118 Axelsson,  2005, s. 86 
119 Wedin, 2011, s. 11 
120 Ibid., s. 9, 10 
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9. Bilagor 

9.1 Bilaga 1 

Observationsschema 

Datum:    Aktivitet:  
Observatör:   Förskola: 

 

1. 

Barnet säger fel, pedagogen rättar genom att upprepa den rätta 

meningsuppbyggnaden/uttrycket/ordvalet på svenska. 

 

 

Barnet säger fel, pedagogen rättar genom att påpeka för barnet att den sagt fel. 

 

 

Barnet säger fel, pedagogen rättar inte. 

 

 

Kommentarer: 
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2. 

Pedagogen avvaktar inte barnets verbala svar. 

 

 

Pedagogen avvaktar barnets verbala svar. 

 

 

Pedagogen ställer ingen fråga till det tysta flerspråkiga barnet. 

 

 

Det finns inget tyst flerspråkigt barn. 

 

 

Kommentarer: 
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3. 

Pedagogen uppmuntrar barnet att utveckla det barnet säger genom följdfrågor eller begäran om 

förtydligande/upprepning.  

 

 

Pedagogen förbiser barnets verbala försök. 

 

 

Kommentarer: 
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4. 

Pedagogen söker, i kommunikationen med barnet, intensiv ögonkontakt och uppmuntrar med ett 

leende. 

 

 

Pedagogen söker, i kommunikationen med barnet, flyktig ögonkontakt.  

 

 

Kommentarer:
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5. 

Pedagogen efterfrågar modersmålets uttryck för ett visst ord/aktivitet. 

 

 

Pedagogen efterfrågar inte modersmålets uttryck för ett visst ord/aktivitet. 

 

 

Kommentarer: 
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6. 

Pedagogen låter alla barn ska få komma till tals. 

 

 

Pedagogen låter inte alla barn ska få komma till tals. 

 

 

Kommentarer: 
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7. 

Pedagogen använder sig av kroppsspråket för att underlätta barnets förståelse. 

 

 

Pedagogen använder sig inte av kroppsspråket för att underlätta barnets förståelse. 

 

 

Kommentarer: 
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9.2 Bilaga 2 

Hej! 

Vi heter Sofie Larsdotter och Sofia Norén och vi studerar till förskollärare vid Uppsala 

Universitet.  Just nu går vi vår sista termin och ska skriva vårt examensarbete. Som en del av 

examensarbetet kommer vi besöka två förskolor och observera pedagogerna i deras arbete då 

syftet med vårt examensarbete är att få en inblick i hur pedagogen förhåller sig till barnet i dess 

språkutveckling. Under våra observationer kommer vi göra ljudupptagningar från aktiviteterna. 

Dessa ljudupptagningar kommer endast att behandlas av oss två och inte spridas eller spelas upp i 

andra sammanhang. I vårt arbete kommer varken barnets namn eller kön att framgå, vi kommer 

heller inte att nämna vilken förskola som undersökningen genomförts på. Viktigt att notera är att 

det är pedagogen som ligger i fokus för våra observationer och inte barnen. 

 

Vänligen fyll i något av alternativen nedan och lämna till någon i personalen snarast 

möjligt: 

 

      Jag tillåter att mitt barn får delta i observationerna nämnd i ovanstående text. * 

 

Jag tillåter inte att mitt får delta i observationerna nämnd i ovanstående text 

 

* all medverkan är frivillig och kan därför också när som helst kan avbrytas om så önskas. 

Kontakta då någon i förskolans personal. 

 

Barnets namn:__________________________________ 

 

Förälderns signatur:_____________________________ 

 

 

Har du frågor eller funderingar, hör gärna av dig. 

Sofia Norén 07x-xxxxxxx   Sofie Larsdotter 07x-xxxxxxx 
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9.3 Bilaga 3 

 

Tid i Sverige _____________  Ankomst ålder ____________ 

Pratar helst _______________________________________ 

Började prata modersmålet ___________________________ 

Började prata svenska _______________________________ 

Pappas modersmål__________________________________ 

Mammas modersmål ________________________________ 

 

 

Besöker  Barnets namn  Kamrater  Andra vuxna 

Hemlandet 

  Modersmål   Förskolan 

 

    Pedagoger  Modersmål 

 

 

 TV/Video 

     Grannar 

  Kamrater  Annan   Mor&far- 

Fritid    släkt  föräldrar 

     Hemma 

Böcker/  Andra  Syskon  Pappa 

Berättar  Aktiviteter   Mamma 
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9.4 Bilaga 4 

 

 

 


