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Sammanfattning 
 
Bakgrund: Sverige har blivit ett mångkulturellt land och förskollärare behöver vidareutveckla 
sina kunskaper om olika sätt att stimulera barn med annat modersmål och deras utveckling av 
det svenska språket, för att göra de delaktiga i förskolan. De flesta som arbetar i förskola 
kommer i kontakt med barn med ett annat modersmål, då en fjärdedel av alla barn i förskolan 
har ett annat modersmål. Av denna anledning är det intressant att undersöka hur förskollärare 
beskriver sin betydelse och arbetssätt för utveckling av barnens svenska som andraspråk i sin 
praktik som en del av förskolans förväntade uppdrag.   
 
Syfte: Syftet med denna studie är att belysa hur förskollärare beskriver och talar om deras 
betydelse för barns språkutveckling, mer precist för barn med svenska som andraspråk och hur 
de organiserar olika aktiviteter för utvecklingen av deras ordförråd i relation till ett 
sociokulturellt perspektiv. 
 
Metod: Kvalitativa intervjuer med tio verksamma förskollärare från tre olika förskolor. 
 
Resultat: Studiens resultat visar att pedagogerna varken organiserar eller planerar för 
ordförrådsutveckling utan att de berättar att de arbetar utifrån ett erfarenhetsbaserat ”grundtänk” 
framförallt i spontana situationer. De talar om att de sätter ord på alla handlingar, ”matar” 
barnen med ord och konkretiserar föremål för att ge orden en mening. Resultatet visar inte att 
barnen uppmuntras till att själva använda orden eller producera språk, inte heller korrigeras 
barnens svenska språkanvändning utifrån pedagogernas utsagor. Det finns en allmän 
förhoppning om att barnen når en förståelse genom att pedagogerna huvudsakligen talar till 
dem – med andra ord är den beskrivna kommunikationen i de aktuella barngrupperna 
envägsriktad. Pedagogerna betonar ordförrådsutvecklingen, lyssnandet och tiden som 
avgörande faktorer för språkutvecklingen samtidigt som det största dilemmat utgörs av den 
språkliga osäkerheten samt avsaknaden av bekräftelsen från barnen att de förstått innehållet. 
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Jag vill rikta ett stort tack till alla förskollärare och barnskötare som tagit sig tid och valt att 
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Inledning  
 
Sverige räknas som ett mångkulturellt land dit människor från olika länder flyttat, vilket innebär 
att många har ett annat modersmål och således har svenska som sitt andra språk. Antalet och 
andelen flerspråkiga barn har ökat i förskolan. Puskás & Björk-Willén (2017) redogör att i 
dagsläget har vart fjärde barn i förskolan utländsk bakgrund, alltså att barnet eller föräldrarna 
är födda i ett annat land. Detta innebär att de som arbetar i förskola kommer i kontakt med barn 
med ett annat modersmål än svenska och det är av betydelse att veta hur svenska som 
andraspråk kan utvecklas hos dessa barn. 
 
Barnomsorg och skolakommittén (1997) presenterade i Att erövra omvärlden sitt förslag till 
förskolans första läroplan. Sverige beskrevs i detta förslag som ett mångkulturellt land och att 
det ingår i förskolans uppdrag att arbeta utifrån ett mångkulturellt perspektiv. Förskolan 
beskrivs också som en social och kulturell mötesplats och en plats för integration. Läroplanen 
slår fast att förskolan ska medverka till att barn med ett annat modersmål ges möjlighet att 
utveckla både sitt modersmål men också det svenska språket i förskolan. Hur detta skall göras 
är upp till varje förskola att utforma efter sina förutsättningar. Därför är det av intresse att 
undersöka hur verksamma förskollärare talar om deras arbetssätt med svenska som andraspråk 
i förskolan då den tidigare forskning jag tagit del av fokuserat på att observera detta arbete. 
Därför vill jag genomföra en renodlad studie där verksamma pedagoger talar om sitt arbete. 
 
Förskolans nuvarande läroplan Lpfö98/2016 anger att förskolan skall utveckla barnens 
förmågor och deras eget kulturskapande som exempelvis att från en generation till nästa 
överföra kulturarv så som värden, historia, traditioner men framförallt språk och kunskaper 
(Skolverket, 2016). Förskolan ska också: 
 

få hjälp att känna tilltro till sin egen förmåga att tänka själva, handla, röra 
sig och lära sig dvs. bilda sig utifrån olika aspekter såsom intellektuella, 
språkliga, etiska, praktiska, sinnliga och estetiska (s. 9). 

 
Ordförrådsutvecklingen som är en central utgångspunkt för studien, benämns i läroplanen som 
anger att: 
 

barnen ska utveckla ett nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt 
förmågan att uttrycka tankar och kommunicera med andra (s.10). 

 
Begreppsbildning anges i flera av läroplanens ämnen då barnen exempelvis skall utveckla 
förståelse för matematiska begrepp, men också se samband mellan begrepp. De skall dessutom 
utveckla förståelse för naturvetenskap och teknik där begreppsbildning ingår.  
Ordförrådsutvecklingen och begreppsbildningen som är grundläggande för språkutvecklingen 
betonas således kontinuerligt i läroplanen och utgör en del av förskolans uppdrag, därför tar 
studien utgångspunkt i denna utveckling. 
 
Läroplanen anger att förskolan ska stimulera varje barns språkutveckling och att språk och 
lärande oupplösligt hänger samman, liksom deras språk och identitetsutveckling (Skolverket, 
2016). Vad gäller barn med svenska som andra språk anger läroplanen att: 
  

Barn med utländsk bakgrund som utvecklar sitt modersmål får bättre 
möjligheter att lära sig svenska och även utveckla kunskaper inom andra 
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områden. Av skollagen framgår att förskolan ska medverka till att barn 
med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det 
svenska språket och sitt modersmål. (Lpfö98/sid 9). 

 
Jag har i förskolan mött flertal barn med svenska som andraspråk och med ett torftigt ordförråd 
i förskolan. Dessa barn är ofta begränsade i sitt lärande, rutiner, lek, socialt samspel med andra 
barn och vuxna men också förmågan att ta emot instruktioner. Flera forskare är samstämmiga i 
att det är språket som gör oss till människor och att det utgör en förutsättning för människan att 
kommunicera sina tankar och behov. Med tanke på att det är i förskolan som många barn för 
första gången möter svenska språket har förskolan särskilt betydelse för dessa barns 
språkutveckling och förskollärare har en viktig roll som språkliga förebilder (Emmoth, 2014; 
Lindö, 2009; Svensson, 2012). 
Mot bakgrund av detta är det intressant att undersöka hur förskollärare talar om och ser på sin 
betydelse för barns språkutveckling, mer precist för barn med svenska som andraspråk. Också 
hur de talar om sitt arbetssätt och hur de organiserar denna språkutveckling i sin praktik. Detta 
genom att utgå ifrån deras ordförrådsutveckling som Noel, Lord, & Varga (2019) beskriver som 
avgörande för språkutvecklingen, och då särskilt för barn som lär sig ett andraspråk. Deras 
tankar grundas i att barnen behöver grundläggande ordförståelse innan språkutvecklingen kan 
öka takten, ju fler ord de känner till, desto lättare och fler möjligheter att kunna kommunicera 
med andra. 

Syfte och Frågeställningar 
 
Syftet med denna studie är att belysa och beskriva förskollärares syn på lärande och hur de talar 
om deras betydelse för barns språkutveckling, mer precist för barn med svenska som andraspråk 
och hur de organiserar olika aktiviteter för utvecklingen av deras ordförråd. Detta med 
utgångspunkt i ett sociokulturellt perspektiv på lärande som Lev Vygotskij ligger till grund för. 
Enligt Vygotskij (2001) är ordförrådsutvecklingen den avgörande faktorn för barnens 
språkutveckling genom att språk och tänkande är nära förknippat med varandra. Ordbetydelsen 
förenar de båda processerna då ordets betydelse innebär både språk och tänkande på samma 
gång. Ordbetydelsen blir då en analysenhet och således en gemensam cell för dessa två 
processer. Ett välutvecklat ordförråd är också avgörande för barnens förmåga att uttrycka sig 
och hur väl de kan formulera sig och förstå andra (Svensson, 2012). 
 
Mot bakgrund av detta framstår det som viktigt att undersöka hur förskollärarna arbetar med 
denna utveckling och dessa barns ordförrådsutveckling. Språket är dessutom en viktig 
förutsättning för annat lärande och ordförrådsutvecklingen är avgörande för språkutvecklingen 
i sin helhet.  
  
Frågeställningar: 
 

• På vilket sätt beskriver förskollärarna sin egen betydelse för barnens språkutveckling? 
• Hur talar förskollärarna om sitt arbete med barnens ordförrådsutveckling?  
• Vilka faktorer anser de vara betydelsefulla för utveckling av svenska som andraspråk i 

förskolan i grupper med flera olika språk? 
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Tidigare forskning 
 
Denna del kommer att behandla vad forskningen visar på att det innebär för en människa att ha 
språklig förståelse och förmåga till att kommunicera och vad det innebär att kommunicera. Här 
behandlas ordets och ordförståelsens betydelse för tänkande då utveckling av ordförrådet är 
centralt för studiens syfte och för språkutvecklingen hos barn med svenska som andraspråk. 
Forskning om förutsättningar och villkor för utvecklingen av svenska som andraspråk 
behandlas också i denna del. 
 
Tillvägagångssätt:  
Jag har använt olika databaser för att söka efter de avhandlingar, artiklar och övrigt material 
jag utgått ifrån. Delvis har jag sökt på Högskolan Västs bibliotekskatalog efter avhandlingar 
och artiklar med sökord ordförrådsutveckling, flerspråkighet och förskola. Samtliga av de 
artiklar och avhandlingar jag valt att utgå ifrån har varit vetenskapligt granskade. Jag har 
också sökt i Eric databasen på vocabulary, preschool och second language och valt att endast 
visa resultat som varit peer reviewd (vetenskapligt granskade). Jag fick då 180 resultat varav 
Noel mfl (2019) artikel hamnade högst upp i resultaten. Vid sök på enbart vocabulary och 
preschool fick jag 1234 träffar varav sökningen med även second language gav fler träffar. 
Jag har också sökt i libris databas för att få fram litteratur och där användes sökorden språk, 
tänkande, förskola, andraspråksinlärning, tvåspråkighet, ordförråd. Jag har också sökt i 
Google Scholar med sökorden villkor förskola för att få fram Kulttis avhandling där hon berör 
det sociokulturella perspektivet och barns villkor och deltagande i förskolan. Den forskning 
jag sökt fram är relevant för att behandla barns språkliga förmåga, deras andraspråksinlärning 
på svenska och deras ordförrådsutveckling samt vilka faktorer som är avgörande för 
språkutvecklingen. 

Förståelse och kommunikation 
Denna del kommer att presentera forskning kring vad det innebär för ett barn att ha en 
språkförståelse och kunna kommunicera. Detta är relevant då studien undersöker hur pedagoger 
talar om barns ordförrådsutveckling och ser på deras betydelse för deras språkutveckling. För 
kunna förstå ett språk måste individen ha en förståelse för ordet då ordets betydelse utgör 
tänkande hos individen. Att förstå ett ord och kunna producera det i samspel med andra är också 
en förutsättning för kommunikation som är centralt för det sociokulturella perspektivet som 
denna studie tar sin utgångspunkt i. Här presenteras även hur barn kan komma att kommunicera 
i början innan de har förståelse för ett språk. 

Att förstå 
Svensson (2012) har i sin artikel beskrivit förskollärarens roll för flerspråkiga barns 
språkutveckling och hon menar att barnen genom att utveckla sitt ordförråd lär sig hur språket 
är uppbyggt och det är likaså avgörande för hur precist de kan uttrycka sig och förstå andra. 
Svensson drar slutsatsen att förskollärares arbetssätt har stor betydelse för utvecklingen av 
barnens andraspråk i förskolan genom att ordförrådsutvecklingen är grundläggande för 
språkutvecklingen. 
 
Faserna av ordförrådsutvecklingen hos enspråkiga respektive tvåspråkiga barn är inte olika 
varandra, Strid (2016) menar att de går igenom samma faser av ordförrådsutvecklingen. 
Däremot har de tvåspråkiga barnen ofta ett mindre utvecklat ordförråd på respektive språk 
eftersom de lär sig två olika språk samtidigt, men den totala storleken på ordförrådet skiljer sig 
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sällan mellan enspråkiga respektive tvåspråkiga barn. De har lika stora ordförråd men de 
tvåspråkiga barnen har färre antal ord på respektive språk.  
 
Som en del av språkförståelsen ingår semantisk förmåga som också är en förutsättning för att 
tala, men framförallt menar Hagtvet-Eriksen (2004) att det berör barnens tänkande och 
förståelse för ett ord, vilket handlar om deras ordförrådsutveckling och ordets inre sida. 
Pragmatisk förmåga har också med talet att göra genom förståelsen enligt Hagtvet-Eriksen 
(2004) eftersom pragmatiken innebär förståelsen för i vilken social kontext ett ord lämpar sig 
att använda. 
 
Noel mfl (2019) hävdar att ordförrådsutvecklingen är avgörande för språkutvecklingen särskilt 
för barn som lär sig ett andra språk. I deras artikel har de observerat hur ett antal ungerska 
förskollärare arbetar med tvåspråkiga barns ordförrådsutveckling. De menar att barn behöver 
en grundläggande ordförståelse innan språkutvecklingen kan accelerera. De menar vidare att ju 
fler ord barn känner till desto fler ord kommer de ha tillgång till att koppla till bokstäver och 
ljudningar de möter när de lär sig läsa. När barnens ordförståelse byggs stärks deras möjligheter 
till både den muntliga som den skriftliga kommunikativa förmågan.  
Ordförrådsutvecklingen är av betydelse för utvecklandet av ett språk enligt Vygotskij (2001) 
som menar att ordbetydelse förenar språk och tänkande med varandra. Vygotskij menade att 
utveckling av barns ordförråd är en förutsättning för bildande av grundläggande begrepp, 
begreppens förståelse och ett abstrakt tänkande. Strid (2016) menar att barn som kämpar med 
sin språkutveckling riskerar att hamna i läs och skrivsvårigheter, undersökningar visar nämligen 
på att bristande ordförråd är en anledning till detta.  

Att kommunicera  
Ladberg (2003) hävdar att språket inte bara är ett kommunikationsmedel utan även ett 
tankeverktyg. Hon menar att det första steget i att lära sig språket som tankeverktyg är att känna 
igen saker, och det vi känner igen kan vi skapa ord för. När barn upplever samma sak flera 
gånger och börjar känna igen det kopplar de samman det med ett ord i tanken, av denna 
anledning är ordförrådsutveckligen avgörande för språkutvecklingen eftersom att när barnen 
knyter samman ett ord till något bekant, tar de första stegen i deras begreppsbildning inom ett 
språk. Språklig inlärning innebär således att barnen går från erfarenhet till ord till begrepp.  
Emmoth (2014) som i sin avhandling studerat barns språk och kommunikationsutveckling 
menar att barn genom att kommunicera med andra blir delaktiga i de kunskaper och färdigheter 
som finns i och om samhället. Att kunna kommunicera blir alltså en förutsättning för barnens 
livslånga lärande. En pedagog i hennes avhandling menar att barn genom sin förmåga att 
kommunicera kan uttrycka sina behov och känslor, men att kommunikationen också kräver ett 
samspel. 
 
Nyanlända barn utan ett svenskt språk kan göra sig delaktiga och kommunicera i förskolan. 
Skaremyr (2014) har i sin avhandling undersökt hur nyanlända barn kommunicerar i förskolan. 
Hon har utifrån sitt resultat dragit slutsatsen att nyanlända barn i förskolan kommunicerar på 
fler sätt än verbalt och att andra kommunikativa förmågor är framträdande. I första perioden i 
förskolan kombinerar de sin röst med gester och kroppspråket för att kommunicera med andra 
i leken. Alltså använder de kroppen som ett kommunikativt redskap. Utöver att använda 
kroppsspråket visar avhandlingen på att barnen kan använda låtsatsspråk eller skuggning. Dessa 
kommunikativa förmågor kommer till uttryck när barnen i interaktion med andra praktiserar 
sina kommunikativa förmågor.  
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Att ha språklig kompetens innebär enligt Lindö (2009) att kunna berätta, beskriva, fabulera och 
frigöra sig från det närvarande. Sammanfattningsvis är språket och då framförallt talet, enligt 
Hagtvet-Eriksen (2004) ett kommunikationsmedel i vardagen.  

Andraspråksinlärning och svenska som andraspråk i förskolan 
 
Denna del redogör för vad forskningen visar på när det gäller vad ett andraspråk innebär till 
skillnad från ett förstaspråk, och hur andraspråksinlärning gestaltar sig i förskolans praktik, vad 
som är avgörande för den och pedagogens betydelse för att den ska ske. 

Innebörden av flerspråkighet 
Kultti (2012) som undersökt villkor och förutsättningar för hur förskolan kan stärka flerspråkiga 
barns språkutveckling och barns villkor och möjligheter till lärande i förskolan skriver att ett 
första språk är barnets modersmål. Modersmålet refererar till det språk barnet först har 
exponerats för, medan andraspråket är det språket barnen lär sig utanför hemmet, exempelvis i 
förskolan. Ett barn kan enligt Kultti (2012) vara simultan tvåspråkig, alltså att barnets föräldrar 
talar två språk parallellt vilket innebär att barnet lär sig två språk parallellt redan från födseln 
och därmed har två modersmål. De kan dessutom ha en additiv tvåspråkighet som innebär att 
språken kompletterar varandra, lärande av två språk sker inte på bekostnad av varandra. 
Innebörden av begreppet flerspråkighet är enligt Abrahamsson (2009) att en individ kan både 
ett första och ett andraspråk, däremot är det inte beroende av behärskningsgraden av varje språk. 
Det som skiljer ett förstaspråk från ett andraspråk har helt att göra med ordningsföljden som 
individen lärt sig språken. 
 
Abrahamsson (2009) som är forskare inom andraspråksinlärning hävdar att för att förstå vad 
anspråksinlärning innebär är det betydelsefullt att förstå vad andraspråk respektive inlärning är. 
I inlärningssammanhang brukar andraspråket ofta benämnas som målspråket, alltså det språk 
som är målet med inlärningen. Inlärning innebär ett tillägnande utav något man inte kunde 
innan, exempelvis kunskap. Inlärning innebär avsiktliga och oavsiktliga handlingar genom 
planerade eller spontana tillfällen. Andraspråk avser det språk som lärs in i den miljö där det 
språket används som primärt kommunikationsspråk, och i Sverige blir svenska språket 
andraspråket för en person med ett annat modersmål. Abrahamsson (2009) menar att barn kan 
lära sig på relativt kort tid medan vuxna kan kämpa hela livet utan att fulländat lära sig det andra 
språket, vilket barn ofta kan. De flesta som i tidig ålder börjar sin inlärning kan i slutändan nå 
en fulländad andraspråksbehärskning lik de infödda i landet, medan de som börjat lära sig i 
vuxen ålder varierar stort i den slutliga språknivån på det andra språket. Inlärningsåldern har 
således stor betydelse för andraspråksinlärningen och framförallt i förskolan, då det är i 
förskolan många barn enligt Svensson (2012) första gången möter det svenska språket. I detta 
sammanhang blir lyssnandet avgörande då små barn lär sig mer än vuxna genom att lyssna. 
Vuxna lär sig genom att tänka och dra slutsatser och jämföra med något de redan vet. Därför är 
vuxna mer svårlärda än barn då barns lärande bygger på lyssnandet och minnet, det är genom 
detta barn lär sig uttal och grammatikaliska regler, detta är mer komplext att lära sig som vuxen 
genom att tänka och dra slutsatser. Kultti (2012) menar att barn har lättare att lära sig 
exempelvis fonologin i ett språk och skaffa sig flyt i talet än vad vuxna har. Därför är det viktigt 
att undersöka hur pedagogerna beskriver deras betydelse för barnens språkutveckling och hur 
de organiserar den. 
 
Känsla är en annan viktig del av andraspråksinlärningen enligt Ladberg (2003). Barn har lättare 
att i tidig ålder skaffa sig en känsla för ett språk och de har mer tid på sig att lära sig att använda 
språket i flera olika sammanhang med både barn och vuxna. Inlärningsåldern är avgörande för 
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andraspråksinlärningen då Ladberg (2003) menar att det är oklokt att vänta med att låta barn 
lära sig språk, det är nämligen av stor betydelse att börja lära sig ett språk tidigt. Hon menar att 
barnen i tidigare ålder har lättare att lära sig uttal, grammatik och ett automatiserat språk Lindö 
(2009) i sin tur anser att känslan för språket är den viktigaste drivkraften, vi lär oss inte ett nytt 
språk bara genom att höra det utan det måste också bli känslomässigt laddat för oss. Känsla 
eller drivkraft att lära sig ett språk kan väckas hos ett barn på olika sätt. Lindö (2009) skriver 
att små barn lär sig de språk de har behov av och att människan har kapacitet att lära sig flera 
språk samtidigt. Om barnets föräldrar talar olika språk som första språk blir detta ofta barnets 
drivkraft till att lära sig de båda språken, eftersom de vill förstå sina föräldrar. Ladberg (2003) 
menar vidare att om ett barn har behov av att lära sig två språk så kommer det barnet att lära 
sig två språk, vilket stödjer det Lindö (2009) påpekar att barnen vill förstå båda sina föräldrar.  

Betydelsen av barnets modersmål för inlärning av svenska som andraspråk 
Yazici, Ilter & Glover (2010) har undersökt modersmålets betydelse för flerspråkiga barns 
inlärning av ett andraspråk och menar att modersmålet är avgörande för barnens 
andraspråksinlärning. Forskning visar nämligen på att behärskningen för modersmålet har 
betydelse för hur barn tar till sig ett andraspråk. Abrahamsson (2009) menar att detta dock inte 
skall förknippas med att det är modersmålet barnet behärskar bäst, snarare tvärtom är det vanligt 
i immigrationssammanhang att barnet bäst behärskar andraspråket i slutändan, alltså det språk 
som utgör majoritetsspråket i det samhälle de lever i. Björk-Willén, Gruber & Puskás (2013) 
menar dock att det ofta feltolkas att barn inte kan lära sig ett andra språk innan de behärskar sitt 
första, exempelvis skulle inte ett barn med annat modersmål kunna utveckla ett andraspråk 
innan de utvecklat sitt modersmål. De menar dock att det inte finns någon forskning som visar 
på detta, att en ensidig utveckling av modersmålet per automatik skulle gynna utvecklingen av 
svenska som andraspråk. Forskningen visar däremot att barn till föräldrar som talar ett eller 
flera språk än majoritetsspråket i samhället de lever i, kan få kognitiva fördelar av att lära sig 
föräldrarnas modersmål hemma.  
 
Puskás och Björk-Willén (2017) skriver att den språkutveckling som sker via 
andraspråkslärande och förstärkning av modersmålet, är av betydelse av flera skäl. Språklig 
stimulans i båda språken bidrar till barnets sociala och kognitiva utveckling. Forskning visar att 
dessa barn som utvecklar tvåspråkigheten utvecklar en bättre språklig medvetenhet. Det är 
pedagogernas uppgift i förskolan att skapa en verksamhet där kommunikationen sker på 
svenska såväl som på barnens modersmål. Om det inte finns tvåspråkiga pedagoger då kan de 
inte ansvara för det, de kan skapa en språkvänlig miljö och synliggöra barnens modersmål men 
det handlar inte om att skapa en språklikvärdig verksamhet eftersom det är de sociala, kulturella 
och pedagogiska sammanhangen som barn möter som är avgörande för deras språkutveckling. 
 
Vad gäller barnens modersmålsutveckling är det föräldrarna som har den största betydelsen 
Fillmore, L, W. (1991) menar att vuxna är bäst på att stimulera barn inom det språk som de 
själva har störst kompetens för. Förskolan är därför betydelsefull för barnens stimulans av 
svenska som andra språket medan de vuxna i hemmet står för barnens stimulans av 
modersmålet. Det är förskollärarna i förskolan som har störst möjlighet att stimulera barnens 
svenska som andraspråk då det är i förskolans kontext som barn med annat modersmål möter 
det svenska språket. De har inte samma förutsättningar i hemmets kontext då föräldrarna är bäst 
på att stimulera deras modersmål.  

Förutsättningar och villkor för språkutveckling i förskolan  
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Denna del redogör för vad forskningen anser om vuxnas, pedagogers och förskolans betydelse 
för språkutveckling i förskolan med betoning på ordförrådsutvecklingen. Likaså konkreta 
material och högläsning i förskolan berörs. 

Vuxnas och verksamhetens betydelse 
Förskolan har enligt Björk-Willén, Gruber., & Puskás (2013) länge setts som en språklig arena, 
inte minst för barn som lär sig svenska som andraspråk. Vikten av socialt samspel mellan 
förskollärare och barn för verbal andraspråksinlärning, med betoning på 
ordförrådsutvecklingen, kan gestaltas genom exempelvis rika vardagliga samtal. Ett 
välutvecklat ordförråd i tidig ålder bidrar positivt till såväl språkliga som sociala färdigheter 
vilka ligger till grund för senare läs- och skrivutveckling. 
 
Ett begränsat ordförråd menar Lindgren (2017) som studerat ordförrådet hos yngre barn i 
förskolan kan få negativa effekter för barns läsförståelse och generella utveckling. Denna 
undersökning genomfördes via bildbaserade ordförrådstest där yngre förskolebarns 
ordförståelse var mer spridda medan de äldre 6-åringarna hade ett mer jämnt resultat. Hon 
menar vidare att vi trots detta vet relativt lite om ordförrådsutveckling hos de yngre barnen, 
varpå min studie har betydelse då den fokuserar på ordförrådsutvecklingen  
 
Kultti (2012) skriver att hennes studier visar på att förskolan står för förmedlingen av det 
svenska språket och kulturen och att samspelet mellan barn och lärare är viktigt för 
språkutvecklingen. En förskollärare kan exempelvis använda sig av barnens erfarenheter i och 
utanför förskolan för att skapa lärandetillfällen. Detta kan i praktiken gestaltas genom att 
förskolläraren i förskolan enligt Lindö (2009) försöker skapa intressanta aktiviteter där språket 
laddas med mening. Hon berättar om ett barn som gillade att klättra och springa och där kan 
förskolläraren gå in i leken och lära barnet dessa begrepp medan denne gör dem, eftersom orden 
då får mening för detta barn. Det är helt nödvändigt med ett starkt och genomtänkt vuxenstöd 
för alla de barn som inte har svenska som sitt modersmål för att utvecklas inom det svenska 
språket. Detta bekräftar att förskollärare har stor inverkan på dessa barns språkutveckling och 
det svenska språket, genom att organisera aktiviteter som tilltalar barnen och ger språket 
mening. För att ett barn ska tillägna sig ett nytt språk krävs nämligen delaktighet. Det räcker 
inte enligt Ladberg (2003) att vara i en grupp människor som talar ett nytt språk för att ta till 
sig det, då är barnet enbart deltagande. Kommunikationen är viktig och avgörande faktor för 
detta, barnet måste få närkontakt med någon som talar det nya språket eftersom det inte räcker 
med att bara höra språket, barnen måste också själva få producera språk.  
 
Ljunggren (2013) som studerat barns möjligheter till kommunikation i en flerspråkig förskola 
och pedagogens betydelse lyfter nämligen att barnen både måste få input och output som de får 
i sociala och meningsfulla sammanhang. Båda har stor betydelse för deras 
andraspråksutveckling. De måste nämligen få möjlighet till att delta i utvecklande samtal där 
de ges stora möjligheter till output för att de skall utvecklas och överskrida sin närmaste 
utvecklingszon. Studier visar enligt Ljunggren (2013) på att små barns andraspråksutveckling 
snarare sker genom en ansträngning från barnen själva snarare än att de tillägnas det genom 
enbart lyssnandet. De meningsfulla sammanhang där barn tillägnas och själva producerar språk 
har också stor relevans för deras begreppsutveckling. Ljunggren (2013) skriver att det är av 
betydelse att barn tidigt får träna sina kommunikativa kompetenser för att de skall ges goda 
möjligheter till språkutvecklig.  
 
Emmoth (2014) belyser också betydelsen av pedagogen som förebild för och betydelsen av 
ordförrådsutvecklingen. I hennes studie har förskollärarna betydelse genom att de agerar 
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förebilder åt barnen genom att exempelvis sätta ord på alla deras handlingar eller genom 
högläsningsstunderna. De agerar således verbala förebilder åt barnen. Inte bara genom att sätta 
ord på sina handlingar utan också genom att samtala med barnen, barnen lär sig då genom att 
de lyssnar till orden förskollärarna använder. Samlingssituationerna betonas av Emmoth då 
pedagogen kan använda sig av konkreta material som exempelvis bilder eller föremål för att 
konkretisera och utmana barnens intresse för ord eller en bok. Pedagogerna kan likaledes visa 
för barnen hur de skall tala till varandra men det är också viktigt att de är öppna för och svarar 
på barnens frågor och initiativ till samtal. Det är viktigt under exempelvis samlingar att ha som 
syfte att barnen skall utveckla förmågan att faktiskt lyssna till andra också, och även våga prata 
inför andra i grupp. Har förskolläraren detta som syfte kan en samling bli en god 
språkstimulerande stund. Det är betydelsefullt att pedagogen tar sig tid att svara på barnens 
frågor och funderingar för att de inte skall hämmas i sin språkutveckling. 
 
I den fria leken på förskolan ges barn möjlighet att utveckla sitt svenska språk men här kan de 
enligt Puskás och Björk-Willén (2017) behöva stöd av pedagogen för att bli delaktiga i leken 
och ta del av dess språkliga möjligheter. Forskare menar dock att om leken skall bli 
språkutvecklande måste barnen få möjlighet till att göra sig delaktiga i leken vilket inte alla blir. 
Förskollärare måste därmed enligt Puskás och Björk-Willén (2017) ha den kunskap som krävs 
för att på bästa sätt göra barnen delaktiga. Kunskap om andraspråksinlärning och svenska som 
andraspråk är således av betydelse i förskolan för att skapa förutsättningar för alla barn att kunna 
vara delaktiga i förskolan. Inte minst, som tidigare nämnts, då en fjärdedel utav alla barn i 
förskolan har en utländsk bakgrund (Puskás och Björk-Willen, 2017). 
 
 

Materialets betydelse 
Forsberg Ahlcrona (2009) har undersökt handdockans kommunikativa potential som 
medierande redskap i förskolan. Av studiens resultat framgår det att kommunikation med 
dockan bidrog till att relationer kunde skapas och erfarenheter kunde förmedlas.  Dockan 
fungerade som ett konkret och ett dynamiskt redskap som skapade möjlighet för barn att 
utveckla olika innehåll som stärkte deras identitet, kunskap och inflytande. Exempelvis genom 
dramatisering av sånger, ramsor och egna berättelser. Hon hänvisar till Vygotskij (1978) enligt 
vilket olika medierande redskap skapar förutsättningar för en människas tänkande och utgör ett 
sätt som tänkande kan kommuniceras på. Därmed skapas också en förutsättning för mentala 
processer som minne, emotioner, vilja och motiv.  
 
Att konkretisera föremål går i hand med Noel mfl (2019) som menar att barn behöver öva nya 
ord i olika kontexter än där de första gången lärde sig det genom exempelvis rekvisita, spel och 
diskussioner. I Noel mfl (2019) studie använder sig en pedagog av bilder på olika typer av 
fordon för att utveckla barnens ordförståelse för dessa, i en samling där lärandeobjektet är just 
fordon. De har dessutom bilder på årstider och veckodagar som de använder vid ringsamlingen 
för att stimulera ordförståelsen för dessa fenomen. I deras studie använde sig pedagogerna av 
rekvisita som en leksakshäst där hon visade på hur hästen galopperade samtidigt som hon 
uttryckte ordet ”gallopera” för att konkretisera detta ord för barnen. Dessa metoder menar de 
kan stimulera ordförrådsutvecklingen hos barn som lär sig ett andraspråk. Vidare menar Noel 
mfl (2019) att barn bygger sitt ordförråd genom att lyssna till läraren, men att detta måste ske i 
varierande och meningsfulla sammanhang och att barnen skall bli uppmuntrade till att använda 
orden vilket också Ljunggren (2013) hävdar. 
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Högläsning i förskolan 
Språkundervisning kan gestaltas både i planerade och i spontana situationer under en dag på 
förskolan. Här har pedagogens förhållningssätt och kunskaper om barns språkutveckling stor 
betydelse när det gäller att utmana barnens ordförståelse. Björk-Willén, Pramling & Simonsson 
(2018) menar att det är förskollärarens centrala uppgift och ansvar att introducera barnen för 
nya former av kunskap, exempelvis begreppsutveckling genom högläsning. En pedagog kan 
under högläsningen uppmärksamma barnen på olika detaljer i en bok för att vidga deras 
ordförståelse. Högläsning har positiva effekter på barns språkutveckling både i enspråkiga 
sammanhang men också i flerspråkiga sammanhang. Högläsningen bidrar exempelvis till större 
ordförråd och hörförståelse enligt Hindman m.fl (2008) som undersökt högläsningens betydelse 
för barns språkutveckling, lyssnande är som tidigare nämnt en avgörande faktor för 
språkutvecklingen. 
 
Det är enligt Svensson (2012) pedagogens förhållningssätt som är avgörande för om 
högläsningen blir språkutvecklande eller inte, deras samspel med barnen och deras sätt att 
anpassa bokens innehåll till barnen är grundläggande för om de tar till sig den eller inte. 
Ointresse hos barnen leder till att de slutar lyssna och då stimuleras inte deras ordförståelse 
genom boken. Svensson menar vidare att det viktigaste inte är hur många böcker som läses för 
barnen utan samtalen kring böckerna, det är där pedagogens förhållningssätt blir avgörande för 
hur språkstimulerande högläsningen blir. Bokstunder är positiva för andraspråksinlärningen då 
forskning visar att interaktionen mellan vuxen och barn under bokläsningen påverkar denna 
språkutveckling, och då framförallt under boksamtalet. Under boksamtalet utmanas barnens 
tankar och föreställningar och de kan få en djupare förståelse för upplevelsen av det upplästa. 
Under ett boksamtal kan barn samla på sig åtskilliga ord och ställa frågor. Om förskolläraren 
däremot brister i sitt förhållningssätt och inte bygger vidare på barnens frågor och funderingar 
menar Svensson att barnen kan hämmas i sin språkutveckling då samtalet barnen försöker starta 
inte blir av.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teoretiskt perspektiv 
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Studien tar sin utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet i likhet med många forskare i 
den presenterade litteraturen. Perspektivet betonar vuxnas, kulturens och miljöns betydelse för 
barnens lärande. I denna studie avser de vuxna de intervjuade pedagogerna i den svenska 
förskole kontexten. Nedan redogörs kortfattat för hur man sett till det sociokulturella 
perspektivet förklarar faktorer som är avgörande för barns lärande.  
 

Samspelets betydelse 
Enligt Kultti (2012) är ett sociokulturellt perspektiv ett samlingsbegrepp för de teorier som 
utgår ifrån Lev Vygotskijs språkteori och psykologi. Utgångspunkten i detta perspektiv är 
intresset för människan som en social och kulturell varelse. Inom det sociokulturella 
perspektivet intresserar man sig för att studera människors utveckling och lärande utifrån hur 
de tillägnar sig sociokulturella erfarenheter och förmågor. Inom perspektivet utgår man ifrån 
att lärande och utveckling sker i interaktion och samspel med andra människor med 
psykologiska och materiella artefakter. Människan lär sig genom användning av både 
psykologiska och materiella kulturella redskap och artefakter som individen har tillgång till när 
den lär sig att förstå sin omvärld eller agerar i den. I denna studie är fysiska resurser exempelvis 
konkreta föremål, böcker, bilder medan psykologiska resurser är språk och tänkande.  
 

Språk och lärande 
Centralt för lärandet är språket då språket gör att människan kan tänka, befästa och överföra 
kunskaper. Vygotskij (2001) hävdade att individen utvecklar sitt språk genom sociala 
interaktioner, att lära sig att prata är också att lära sig att tänka. Ju rikare ordförråd individen 
har desto mer kan den förstå sin omvärld och tillägna sig kunskaper. Men också påverka sin 
omgivning. Enligt Vygotskij (2001) utgör ord en språkhandling, där andras ord tolkas och blir 
till inre språk och tänkande, vilket mer precist innebär att språk är en förutsättning för tänkande 
och kommunikation. Enligt Vygotskij har ett ord en utsida (kommunikation) och en insida 
(tänkande). Språket, som en länk mellan människor, skapar medvetenhet genom tänkandet - att 
lära sig att tala är således att lära sig att tänka. Vidare fungerar språket med sin inre och yttre 
sida som en länk mellan människor (Vygotskij, 2001). Lindö (2009) menar att enligt Vygotskij 
är det språket som gör tanken medveten, ord, språk och tänkande utgör således människans 
medvetande. Det är språket som gör oss till människor och vårt lyssnande är grunden till 
språkutvecklingen. Ladberg (2003) i sin tur, menar att det i hjärnan finns ett direkt 
återkopplingssystem mellan hörande och tal, vilket innebär att lyssnandet är grunden till att 
tillägna sig ett språk. Talet är ett kommunikationsmedel. Hagtvet-Eriksen (2004) har studerat 
barns språkutveckling och kommunikation och menar just detta. Likt en författare som 
kommunicerar genom skrift är talet ett sätt att uttrycka sig på. Innan barnen lär sig sina första 
ord och börjar tala menar hon att barnen kommunicerar genom ansiktsuttryck, gester och ljud. 
Talet består av olika delar som utvecklas genom lyssnandet då barnet samspelar med sin 
omgivning, de olika huvuddragen i talutvecklingen är:  
 

• Fonologisk medvetenhet,  
• Morfologisk medvetenhet, och  
• Syntaktisk förmåga.  

Fonologin handlar om ljudningar och uttal i talet, det är grunden till att tala medan morfologisk 
medvetenhet berör barnets förmåga att sätta samman och böja ord med sina ljudningar. 
Syntaktisk förmåga innebär att barnen kan sätta samman orden till korrekta meningar i detta 
sammanhang, talet. Dessa delar lär sig barnen genom att lyssna till andra som har denna 
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medvetenhet - de kan exempelvis ta efter en förskollärare då de hör hur orden ljudas, uttalas 
och sätts samman till meningar.  
 
Lindö (2009) beskriver att ett barns ordförråd består av två delar, ett passivt och ett aktivt 
ordförråd. Barns förståelse ligger nämligen långt före vad de själva kan säga. Hon hänvisar till 
Vygotskij som menade att vuxenstödet är centralt för barns lärande. Strid (2016) som har 
studerat ordförrådsutveckling menar att barns ordförråd utvecklas när de exponeras för ett nytt 
ord, men att de då även måste få möjlighet att använda det i olika sammanhang genom att själva 
tala det, det är då ordförståelsen utvecklas. Detta med tanke på att barn kan känna igen ett ord 
i tal utan att förstå det eller själv kunna använda det, de kan nämligen kunna ett ord receptivt 
som innebär att förstå ordet, men inte produktivt som innebär att kunna uttala och använda det. 
Hagtvet-Eriksen (2004) menar att semantisk förmåga handlar om att ha både en receptiv och 
produktiv färdighet. Men det är ingen självklarhet att barnen kan ha både receptiv och produktiv 
förståelse för orden om de inte själva får producera språk. 
Syftet med studien är att undersöka hur pedagoger ser på sin betydelse för samt hur de talar om 
deras arbetssätt med barns språkutveckling, lärande och utveckling av deras ordförråd. Mer 
specifikt inlärning av svenska som andraspråk och hur de anser att barnen i samspel med 
pedagogen stimuleras i sin kommunikation och språkutveckling. Och vilken kunskapssyn deras 
utsagor ger uttryck för genom det de berättar. Av denna anledning är det betydelsefullt att 
presentera teori kring vad ett ordförråd består av, vilka delar barnen utvecklar först och 
framförallt vad talet innebär och dess olika delar. 
 

Den närmaste utvecklingszonen 
Barnen lär sig utav de som redan kan - både andra barn och vuxna men vuxenstödet är centralt 
för barns lärande inom det sociokulturella perspektivet. Det är i kommunikationen med andra 
som barnen lär sig och tillgodoser sig färdigheter och utvecklar förståelse och kunskap om sin 
omvärld. Den aktuella förmågan innefattar det som individen redan lärt sig och behärskar på 
egen hand. Den proximala utvecklingszonen (ZPD) innebär att barn lär och utvecklas genom 
att överskrida sin aktuella förmåga i samspelet med någon som kan mer enligt Kultti (2012). I 
denna studie undersöks hur pedagoger talar om sitt samspel med barn med svenska som 
andraspråk och deras betydelse som förebilder för barnens språk och ordförrådsutveckling. Med 
andra ord hur och vad säger de sig göra för att barn ska kunna överskrida sin aktuella förmåga. 
Stöttningen benämns enligt Kullti (2012) som scaffolding, alltså byggnadsställning där 
pedagogen kan agera som en tillfällig byggnadsställning genom att språkligt vägleda och 
uppmuntra. Genom scaffolding menar Kullti (2012) kan barn utveckla nya förmågor och lära 
sig nya färdigheter genom att de vuxna använder sig av olika strategier. Denna studie 
undersöker hur pedagoger talar om sin syn på lärande och deras praktik och arbetssätt med 
barns språk och ordförrådsutveckling i flerspråkiga grupper. Också hur de talar om deras olika 
strategier för att barnen ska utveckla svenska som andraspråk genom olika samspel i förskolan 
undersöks.  
 
 

Metod 
 
En kvalitativ forskning är enligt (Ryen, 2004) ett empirisikt och socialt lokaliserat fenomen 
som definieras av sin egen historia. Genom kvalitativ forskning kan forskaren få en djupare 
förståelse av sociala fenomen än vad som är möjligt vid en kvantitativ studie. En kvalitativ 
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metod är enligt Ryen (2004) en metod för att studera något i dess naturliga miljö och försöka 
göra fenomen begripliga eller tolka dem utifrån den mening som människan ger dem, för denna 
studie gäller det senare. Framöver redogörs för mitt val av metod, urval av deltagare, 
genomförande av intervjuerna som metod, redogörelse för analysprocessen och de etiska 
ställningstaganden studien grundar sig på. 

Intervju 
Intervju som metod handlar om att få människor att ge fylliga och detaljerade berättelser om 
det som studien undersöker. För att intervju som metod för datainsamling ska lyckas skall 
forskaren, enligt Löfdahl (2014), vara lyhörd och nyfiken. Detta för att skapa ett förtroende hos 
den som intervjuas vilket är av betydelse för att få den som intervjuas att berätta om sina 
erfarenheter. Enligt Ryen (2004) finns det inom kvalitativ intervju som metod både 
ostrukturerad intervju – som mer liknar ett öppet samtal och en strukturerad intervju - som mer 
liknar en enkätundersökning med slutna frågor och svarsalternativ. Justesen & Mik-Meyer 
(2011) menar att det är den intervjuade som kan bestämma hur en ostrukturerad intervju skall 
gå till då samtalet är öppet. I studien genomfördes semistrukturerade intervjuer vilket enligt 
Justesen och Mik-Meyer (2011) innebär att frågorna är förbestämda, men öppna. Den 
intervjuade kan således svara fritt på frågorna utifrån den egna reflektionen efter de förbestämda 
frågorna. Det finns utrymme för forskaren att ställa följdfrågor utefter det den svarande berättar. 
Ryen (2004) skriver att en förhandstruktur som en intervjuguide i detta fall bidrar till att 
forskaren kan undvika att samla in överflödig information som bara minskar analysens kraft. 
En intervjuguide menar Löfdahl (2014) hjälper forskaren att hålla kursen i intervjun, alltså 
svävar forskaren inte ifrån studiens frågeställningar och syfte med den. 

Urval 
Ett urval i en kvalitativ studie baseras inte enbart på vilka människor som skall ingå utan även 
att de befinner sig i den miljö där det som forskaren vill undersöka verkligen kan studeras, alltså 
är det enligt Ryen (2004) lika viktigt att göra urval utefter i vilken miljö intervjupersonerna 
befinner sig. För denna studie var kriteriet att förskolan skulle ha barn med annat modersmål 
och att pedagogerna hade erfarenhet av arbete med dem. Deltagarna inbjöds att delta genom 
mailkontakt där informationsbrev med studiens syfte bifogades till samtliga deltagare, i flera 
fall togs dessutom personlig kontakt för att påminna om inbjudan och förklara eventuella 
funderingar inför deras deltagande i studien. 30 förskolechefer kontaktades varav hälften 
tackade nej och den andra hälften bad att få återkomma, vilket de inte gjorde utan det krävdes 
personligt besök på förskolan för att få medgivande till deltagande efter att de påmints om 
studiens betydelse. En pedagog tackade ja redan på mailinbjudan. Sammanlagt baseras urvalet 
på 10 informanter från 3 förskolor. 

 
Andelen barn med annat modersmål varierade i barngrupperna från några till halva gruppen.  I 
en barngrupp hade samtliga 21 barn ett annat modersmål. Följande tabell presenterar 
informanterna - deras yrkesroll, år av erfarenhet, avdelning, deras förskola, antal barn med 
annat modersmål/antal barn i gruppen samt barnens ålder. Avslutningsvis intervjutid.  

 
 

Pedagog Yrkeserfarenhet Antal 
barn  

Språk Intervjutid  

Blommans förskola:      
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Sara avd: Stor  
(3-6 år) 

37 år fsk. 9 av18 Spanska,thailändska,dari,belgiska, 
somaliska, persiska, flamländksa. 

20 min  

Greta  38 år fsk.   10 min  
Astrid  30 år bsk.   15 min  
Gun avd: Liten 
(1-3 år) 

11 år fsk. 8 av 15  Holländska, belgiska, finska, serbiska, 
flamländska, albanska, arabiska & kurdiska. 

10 min  

Maja  8 år bsk. 
 

  10 min  

Lisa  
 

27 år fsk.   20 min  

Bergets förskola:      
      
Marie  
Avdelning: Stor 

18 år 
fsk. 

8 av 23 
(3-6 
år) 

Engelska, arabiska, tigrinja, kroatiska & 
persiska. 

15 min  

Lena  11 år 
fsk. 

8 av 23 
(3-6 
år) 

 30 min  

Britt  
Avdelning: Liten 
 

5 år 
fsk. 

5 av 17 
(1-3 
år) 

Engelska, arabiska, tigrinja & bilen. 25 min  

      
Skogens förskola:      
      
Anna  
Avdelning: Stor 

33 år 
fsk. 

21 av 
21 (3-6 
år) 

Arabiska, albanska, somaliska, engelska & 
kurdiska. 

40 min  

 

Genomförande av intervjuer 
Intervjuer genomfördes med tio pedagoger på tre olika förskolor, åtta av informanterna var 
förskollärare och två var barnskötare. Intervjuerna var semistrukturerade och följde en 
intervjuguide, och jag hade möjlighet att ställa följdfrågor (Bilaga 2).  Intervjuerna spelades in 
med diktafon. Löfdahl (2014) menar att det är positivt att spela in intervjuerna då intervjuaren 
kan fokusera på lyssnandet och att ställa följdfrågor. Samtliga intervjuer genomfördes på 
pedagogernas arbetsplats och de flesta intervjuer genomfördes när förskollärarna var barnfria 
medan en del genomfördes när de var i barngrupp oftast utomhus. Om någon kollega, barn eller 
förälder sökte kontakt pausades inspelningen av intervjun, vilket alla informerades om. 
Samtliga intervjuer transkriberades samma dag som de genomfördes. Löfdahl (2014) menar att 
det är god idé när insamlade data ska analyseras och bearbetas att skriva ut intervjuerna för att 
kunna fortsätta lyssna till vad deltagarna har sagt. Det är likaså viktigt att ha studiens syfte och 
frågeställningar i bakgrunden när man skriver ut och antecknar det som är av intresse, då har 
analysprocessen redan påbörjats genom att forskaren redan påbörjat inläsningen. Intervjuerna 
transkriberedas samma dag av den anledningen att intervjun fortfarande var kvar i minnet - ifall 
något på inspelningen skulle vara ohörbart kunde det finnas en möjlighet att komma ihåg vad 
som sades, för att komplettera transkriberingen. 
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Analys 
Kvalitativ analys innebär enligt Ryen (2004) att forskaren tar ett steg bakåt för att betrakta, 
reflektera och analysera för att sedan kunna dra slutsatser om vad som framkommit. Detta 
genomförs genom att reducera datamaterialet och dela in det i kategorier. Det är viktigt att 
reducera datamängden när en analys av kvalitativ data ska genomföras för att lättare kunna 
analysera systematiskt. Jag reducerade studiens data genom att sortera bort felsägningar, pauser 
och humanden etc när jag transkriberade intervjuerna. 
Analysens utgångspunkt var studiens syfte och frågeställningar, nämligen: hur de medverkande 
i studien talar om sin betydelse för barnens språkutveckling inom svenska som andraspråk, hur 
de beskriver sitt arbetssätt med ordförrådsutveckling samt vilka faktorer som de anser vara 
betydelsefulla för utveckling av svenska som andraspråk i grupper med flera olika språk. 
Utifrån det sociokulturella perspektivet handlar det om innehållet i de vuxnas samspel och 
kommunikation samt på vilket sätt de skapar förutsättningar för barnens närmaste 
utvecklingszon.  
I den första fasen av analysen renskrevs transkriberingarna för att sedan i den andra fasen 
struktureras genom att alla svaren sorterades in under respektive fråga för att lättare kunna se 
likheter och skillnader i svaren. Detta underlättades genom att koda begrepp som framkom från 
de olika svaren och ifall det finns några tydliga mönster. Detta var framförallt av intresse vid 
analysen av arbetslagen på Blomman stor, Blomman liten och Berget stor där hela arbetslagen 
på de respektive avdelningarna deltagit i studien - detta kunde genom analysen skapa en 
helhetsbild. 
I den tredje fasen kategoriserades begrepp utefter den insamlade datan för att tematisera, 
förbereda och strukturera resultatdelen utefter vad som framkommit av intervjuerna. Datan 
analyserades mot tidigare forskning och teori utifrån begrepp som språk, ordförråd, samspel, 
interaktion och framförallt input och output för att dra slutsatser om i vilken mån barnen både 
exponerades för men även fick producera språk. Dessa begrepp utgjorde mina analysverktyg 
när jag analyserade studiens insamlade data. Utifrån detta analyserades också pedagogernas syn 
på lärande som senare diskuteras mot det sociokulturella perspektivet och tidigare forskning för 
att dra slutsatser kring vilka didaktiska konsekvenser pedagogernas arbetssätt har på barns 
utveckling av svenska som andraspråk. Analysens samlade underlag resulterade i tre 
huvudrubriker med respektive underrubriker som behandlas i resultatdelen.  

Etiska ställningstaganden 
Löfdahl (2014) skriver att det är krav på att känna till vilka forskningsetiska principer och krav 
som finns när en student skriver sitt examensarbete. Hon menar att studenten skall ha god 
forsknings sed vilket innebär att ha kunskap om vilket regelverk denne ska förhålla sig till men 
också det etiska förhållningssätt studenten behöver tillägna sig. Studien har följt de kraven som 
Vetenskapsrådet (2002) tagit fram. I missivbrevet (bilaga 1) som skickades ut till studiens 
deltagare innan besöken, skrevs kortfattat de forskningsetiska principer studien utgår ifrån med. 
Deltagarna har muntligt informerats om studiens syfte, deras roll i studien, att de är anonyma 
och har rätt att avbryta medverkan, att de har rätt att ta del av både transkriberingen av deras 
intervju samt färdig uppsats, vilket ingen av deltagarna tackade ja till att få se. Nedan redogörs 
för vetenskapsrådets forskningsetiska principer studien utgått ifrån: 
 
Informationskravet: Forskaren ska informera deltagarna om studiens syfte och deras uppgift 
och villkor som gäller för deras deltagande. Att det är frivilligt att delta och att de har rätt att 
när som helst avbryta sin medverkan i studien. 
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Samtyckeskravet: De deltagande pedagogerna skall ge sitt samtycke till deltagandet i studien. 
Om observationer eller intervjuer av barn hade gjorts hade det även i vissa fall behövts samtycke 
ifrån deras vårdnadshavare. Deltagarna skall också själva ha rätt att bestämma om hur länge 
och på vilka villkor de skall delta. De skall när de vill kunna avbryta sin medverkan i studien 
utan negativ påverkan från mig som forskare. 
 
Konfidentialitetskravet: Uppgifter om deltagarna i studien skall ges största möjliga 
konfidentialitet och inga uppgifter skall förvaras så att obehöriga kan ta del av dem. Alla 
uppgifter om deltagarna skall rapporteras på ett sådant sätt att deltagarna inte kan identifieras, 
varav jag använt mig av fiktiva namn på deltagare och förskolor. 
 
Nyttjandekravet: Insamlad data och uppgifter får bara användas i forskningsändamål, det vill 
säga enbart till aktuell studie. Insamlade data får alltså inte användas i några andra syften eller 
ändamål. 

Reliabilitet  
Reliabilitet betyder enligt Ryen (2004) trovärdighet och noggrannhet. Reliabilitet, eller 
trovärdigheten innebär att forskaren har samlat data på ett noggrant sätt och i tillräcklig mängd 
för att kunna dra slutsatser av det. Det handlar också om att arbetet strukturerats noggrant för 
att kunna undvika att det som forskaren själv tar för givet skymmer sikten och gör att forskaren 
inte får möjlighet till att finna svar till studiens syfte. Forskarens personliga åsikter ska således 
inte stå i vägen för vad informanterna har att berätta vilket var en svårighet under intervjuerna 
då informanterna beskrev arbetssätt som kan värderas olika. Att hålla vid 
trovärdighetsprincipen är inte lätt eller givet.  

Validitet  
Validitet betyder giltighet. Löfdahl (2014) beskriver validitet, eller giltighet som så att det 
handlar om att forskaren verkligen mäter det som denne avser att mäta och att frågorna är giltiga 
för att svara på studiens syfte. Om forskaren ställer fel frågor kommer denne att få svar som 
kanske inte gynnar studien likaså kan valet av metod också leda forskaren fel. Studiens syfte 
var att ta reda på hur pedagoger talar om sin betydelse och sitt arbetssätt med barns 
språkutveckling, därför användes intervju som metod för att kunna ta del av deras berättelser 
och synsätt. Innan intervjuerna genomfördes gick jag igenom varje fråga för att analysera om 
de svarade på studiens frågeställningar innan intervjuerna genomfördes med studiens deltagare 
för att säkerställa att de skulle vara tillräckligt giltiga för att besvara studiens frågeställningar. 
Intervjufrågorna var uppdelade efter studiens tre frågeställningar genom att varje frågeställning 
hade ett visst antal frågor som direkt skulle besvara frågeställningen. Validitet innebär således 
enligt Löfdahl (2014) att välja en lämplig metod som kan besvara det jag vill ha svar på och att 
använda lämpliga frågor för att få svar på det studien avser att besvara. Jag ville ha 
pedagogernas egen syn på vad som är viktigast för att lära sig ett språk och därför leddes de 
inte in på input och output genom ledande frågor. 

Generaliserbarhet 
Utöver intern validitet menar Ryen (2004) att det finns extern validitet som är ett mått på om 
ett specifikt orsakssammanhang uppenbarar sig även i andra miljöer. Alltså om det är möjligt 
att göra en generalisering om forskaren hade fått ett liknande resultat även i en annan miljö. Till 
exempel då samtliga pedagoger från de tre förskolorna beskriver liknande arbetssätt och talar 
om att de huvudsakligen arbetar utifrån spontana handlingar snarare än planerade aktiviteter, 
därför kan en viss möjlighet finnas att liknande resultat hade visat sig även på andra förskolor 
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om studien hade gjorts om. Studiens resultat skulle således kunna ge en illustration av den 
generella verkligheten också i andra miljöer. 

Metoddiskussion 
Önskvärt hade varit att få vara i verksamheten en längre tid och likaså observera men då tiden 
inte räckte till och då det av olika anledningar inte var möjligt att observera samtliga av 
deltagarna när de var i barngrupp vilket tanken med studien var från början så inriktades studien 
enbart på intervjuer. Vilket egentligen inte av alla anses vara en lämplig metod med syftet att 
studera arbetssätt, samspel, interaktion och scaffolding men då syftet med studien var att ta reda 
på hur pedagogerna talade om sin praktik och vilket synsätt de hade på inlärningen av svenska 
som andraspråk och deras betydelse för detta så lämpade sig ändå intervju för att ta del av deras 
ideologier om dessa fenomen. Däremot är det en andrahandsinformation som tagits fram med 
vald metod då jag inte själv har sett fenomenen som pedagogerna talar om, men jag får deras 
utsagor om fenomenen och deras egna erfarenheter och synsätt på deras egen praktik vilket är 
syftet med studien. Om jag skulle göra en ny och liknande studie då hade det vart en fördel att 
kombinera intervjuerna med att också observera pedagogerna för tolka hur det de berättar 
kommer till uttryck i praktiken, Det var tyvärr inte möjligt denna gång men däremot 
genomfördes tio intervjuer med verksamma förskollärare från tre olika förskolor där alla gav 
liknande svar vilket stärker trovärdigheten av resultatet. De tio förskollärarna fick dessutom 
samma frågor utan undantag för att stärka resultatets trovärdighet.  
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Resultat 
Resultatet består av tre delar där vardera frågeställningen besvaras under varsin rubrik. 
Pedagogernas tal om deras betydelse berörs under rubriken språkliga förebilder, förskollärarnas 
beskrivna organisering av ordförrådsutveckling berörs under erfarenhetsbaserat ”grundtänk” 
och de faktorer som de framhäver som betydelsefulla berörs under osäkerhetens dilemma kring 
barnens förståelse. 

Vuxna som språkliga förebilder genom att prata, ”mata” och visa 
Pedagogerna beskriver sin betydelse genom att de är språkliga förebilder för barnens 
språkutveckling genom att de säger sig prata mycket till barnen och då ett rikt språk, att de 
”matar” barnen med språk i alla situationer genom att benämna och visa tecken samt genom att 
visa på konkret för barnen. De anser att det arbetssättet förhoppningsvis kommer att utveckla 
ordförrådet och svenska som andraspråk.  

Att prata till barnen 
Pedagogerna beskriver sig som språkliga förbilder genom att de pratar mycket och rikt till 
barnen, i alla situationer då de anser att det är betydelsefullt för deras språkutveckling. De menar 
att barnen tar efter det de säger. En pedagog skiljer sig då hon också uttrycker betydelsen av att 
prata riktigt till barnen. Exempelvis beskriver de att de pratar mycket med alla barnen, både 
barnen med svenska som förstaspråk och barnen med svenska som andraspråk. Genom att 
benämna, detaljera språket och sätta ord på allt för att ge dem ett rikare språk. De talar även om 
att barnen inte alltid kan ta till sig orden dock, men de uttrycker inte att de kräver bekräftelse 
ifrån barnen att de förstått begreppen eller att de själva skall använda det. Det talar vidare om 
att de är förebilder genom att prata mycket med barnen: 
 

Ja vi pratar ju mycket med barnen, och benämner saker, man detaljerar ju språket, 
sätter ord på det. Att man gör det rikare. Vi pratar till alla barnen, det är lika 
viktigt att vara detaljrik i språket till både barn med svenska som modersmål eller 
barn med ett annat modersmål. Man har med sig det hela tiden, att man pratar 
mycket och använder svårare ord, men de kan inte alltid ta till sig dem. (Gun, 1-
3 år) 
Genom att prata mycket med dem, ja, upprepa. Prata mycket med dem, och lära 
dem, när man pratar mycket med dem så lyssnar de, och använda tecken som stöd 
för att visa att de skall ut och klä på sig i hallen. (Maja, 1-3 år) 

Jag pratar ett rikt och varierat språk, benämner, inte överdrivet dock. Om du skall 
kasta något i den blåa papperskorgen, då benämner jag färg och begrepp. Jag 
pratar inte envägs utan jag benämner allt. (Anna, 3-6 år) 

 
Att benämna kan vara att benämna det barnet gör med färg och begrepp vilket framgår i ovan 
citat, det beskrivs också av en pedagog att hon inte pratar envägs men detta genom att benämna 
allt, hon nämner inget om att hon kräver utbyte ifrån barnen att de förstår vad den blåa 
papperskorgen är, eller att barnet själv benämner det.  
 
En pedagog skiljer sig från mängden genom att hon att hon pratar riktigt och mycket med 
barnen. Detta uttrycker ingen annan, de är mer inne på att de pratar mycket och rikt till barnen, 
i nedan citat framgår det att denne pratar riktigt till barnen: 
 

Jag pratar jättemycket med barnen, Och pratar riktigt. Inget barnspråk. (Greta, 3-6 år)  
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Detta tolkar jag som att hon är noga med att tala ett korrekt språk till barnen utöver att 
hon pratar mycket och rikt till barnen, vilket jag tolkar som positivt då barnen då 
exponeras för ett korrekt språk. 

Att ”mata” med ord i alla sammanhang 
Pedagogerna talar om att de sätter ord på allt de gör och ”matar” barnen med språket. De 
benämner det de gör under exempelvis påklädningar. En pedagog menar att det bidrar till ett 
rikt ordförråd hos barnen men det kan även tolkas som att hon har en envägskommunikation 
med barnen, hon nämner inte att hon kräver något utbyte som viktigt i hennes arbetssätt med 
språkutvecklingen, hon pratar enbart om input hos barnen. 
 

Jo men att man hela tiden sätter ord på det man ser, det man pratar om, att man 
benämner. Att hela tiden ha igång ett samtal med barnen. (Lisa, 1-3 år) 

 
Man pratar hela tiden med barnen. Jag pratar om det man tar på sig och hur man 
gör och så. Sätter ord på det man gör. Badar dem med språk. Det är viktigt för att 
barnen skall få ett rikt, stort ordförråd. (Marie, 3-6 år) 
 
Att öka barnens ordförståelse det är ju att benämna det som man ser, det spelar ju 
ingen roll om det är ett spel eller pussel eller något på ipaden eller i skogen. Då 
ökar man ju barnens ordförståelse om man pratar med dem och uttrycker de 
begreppen som är. (Anna, 3-6 år) 
 
Att de blir matade med språk, att de hör hela tiden, att vi bekräftar, är förebilder. 
Att de leker tillsammans med kompisarna. Att vi bekräftar att de säger rätt och 
sådär, samspelet och att jag sätter ord på det jag gör. För att förstärka. Jag 
använder ju tack och det här. Det är viktigt att de matas hela tiden. Och ser tingen. 
(Sara, 3-6 år) 
 

I utsagorna ovan drar jag slutsatsen av att pedagogerna inte ställer krav på något utbyte ifrån 
barnen utan att det är de själva som benämner och matar barnen med språk genom att bada dem 
verbalt. De anser att de ökar barnens förståelse genom att benämna men uttrycker inte att barnen 
skall ha förståelse till att kunna använda begreppen själva. Detta då de fått frågor om vad som 
är viktigast för att lära sig ett språk och ordförråd samt hur de stimulerar barnens ordförråd och 
de enbart talar om input, ingen talar om betydelsen av att barnen även ska få producera språk 
när de beskriver sitt synsätt på språkutveckling. En pedagog menar på att genom att mata barnen 
med språket får de förhoppningsvis en förståelse för ordet medan en annan betonar lyssnande:  
 

Att sätta ord på saken som de leker med, eller tar tag i eller aktiviteten och sätta 
ord på den men även visa ett tecken för det. Fortsätta nöta så att de 
förhoppningsvis får en förståelse för ordet också. (Astrid, 3-6 år) 

 
Att sätta ord på allting man gör, då lyssnar barnen. Lyssna är viktigt när man ska 
lära sig ord. Det handlar om att vara en aktiv och deltagande pedagog som 
observerar barnens lek och kan vidareutveckla den och sätta ord på det nya som 
dyker upp. (Lena, 3-6 år) 
 

Det framgår av deras beskrivningar att det är viktigt att barnen får lyssna för att lära sig ord och 
att barnen lyssnar till pedagogerna om de är aktiva och deltagande och sätter ord på allt som 
dyker upp, men ingen nämner något om betydelsen av att barnen själva skall få använda orden 
som dyker upp i leken som pedagogen exponerar dem för när de fick frågan om detta arbetssätt, 
de flesta talar samstämmigt om att om de badar barnen i språk så får de förhoppningsvis en 
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förståelse för orden, de talar inte om barnens egen språkanvändning som avgörande faktor på 
frågor om avgörande faktorer för språkutveckling. De talar enbart om input. 

Att visa konkret 
Samtliga av pedagogerna berättar att de visar på konkret för barnen i exempelvis matsituationer 
och när de ska besöka toaletten vilket de anser bidrar till förståelse hos barnen. De konkretiserar 
också föremål ur språkväskor, eller figurer ur sångpåsar för att barnen ska koppla det de sjunger 
om, till figuren. Pedagogerna anser att föremålen får mening om de både hör ordet och ser 
saken. Två av pedagogerna från samma avdelning nämner inte mycket om att visa konkret men 
de är inne på att visa tecken för bilder för olika ting. De framhäver även tecken som stöd som 
betydelsefullt när barn ska lära sig ett nytt språk, men inte varför det förstärker eller förtydligar 
språket mer än att det skulle vara förtydligande för barnen, inte heller för vem det förstärker 
språket. De kunde inte trots följdfrågor vidareutveckla varför tecken som stöd skulle förtydliga 
språket. Det framkommer i följande citat: 
 

Stödmaterial är språkväskan som vi har och sångpåsar. Tack har vi också. För att 
förstärka orden och förtydliga. Men även sångpåsarna att de får se en sak, kan 
känna på och även hör ordet. Konkritisera. För att bidra till flera ord. Särskilt för 
de här barnen som kanske inte har sett saken tidigare att man håller fram saken 
och de får se och känna. Att orden får mening. (Marie, 3-6 år) 

 
Det är rim, ramsor, sånger, sagor, flanosagor, högläsning. Men även att visa upp 
deras språk. Vi jobbar med tack och bildstöd. Det kan vara en hjälp när man har 
annat modersmål än svenska. 
Vi tar även fram bilderna vid situationer där det behövs mer för vissa barn. Vi 
hade med bilderna till skogen när det var svårt för vissa barn att bryta det, och 
förstå att det var dags att gå tillbaka. Då visade vi en bild på förskolan som 
betydde att det var dags att gå tillbaka. Då var det lättare för de barnen att förstå. 
Det är för dem som inte har något språk alls. Eller kanske inte vågar ännu prata 
så mycket svenska. De yngre frågar mer efter språkväskorna, jag tror de behöver 
ha det mer konkret, att de ser materialet. Det gör vi när vi jobbar med flanosagor, 
då sätter vi upp bilder på väggen, det är bra språkträning. Att inte bara sitta och 
läsa utan att de också ser. (Lena, 3-6 år) 
 

Tecken som stöd framhävs som betydelsefullt när ett barn lär sig ett andraspråk, men inte varför. 
Inte heller förklaras varför tecken skulle vara av betydelse att använda för att förtydliga, eller 
för vem det förtydligas för. Nedan förtydligas däremot sambandet mellan konkreta material, 
ord och tecken. Alltså att barnen kan koppla ett ord till ett föremål, för att de skall känna igen 
det, men inte att det krävs ett utbyte från barnet att själv säga ordet. Däremot förtydligas hur 
bildstödet används för att barnen skall kunna koppla bilden till ett ting. 
 

Att alltid vara extra tydlig, att alltid visa med kroppsspråk, tecken och konkreta 
material. Om jag säger boll till dig, och du inte vet vad en boll är. Då visar jag för 
dig vad boll är samtidigt som jag säger boll, hör du det tillräckligt många gånger 
så förknippar du tillslut ordet till föremålet. Det är ytterligare ett språk för att 
förstärka deras språkliga utvecklingar. Om de vill ha macka t.ex., macka, konkret 
material, ett tecken för det och även ordet. Då förstärks ordet på tre olika sätt. 
Men tack och bildstöd använder jag hela tiden. När man pratar och man skall göra 
något, så visar man en bild på just det man skall göra. Om man ska tvätta händerna 
så har men en bild på att tvätta händerna. Och det är samma med samling, då har 
man kort på mattan, för att barnen skall kunna koppla till mattan. Ibland kan man 
ju behöva extrastöd för att vara med och förstå vad som krävs utav dem. Då är 
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det bra att man finns där som stöttande pedagog i närheten och hjälper dem in i 
aktiviteten och konkret visar hur de ska göra. (Britt, 1-3 år) 

 
Sjunger man och de bara hör ordet då är det ju bra och se en bild eller en sak 
också. Då blir det konkret. Man kan sjunga lille-ko och så vet de inte vad man 
sjunger om. Men om man plockar upp en ko ur sångpåsen och de ser den då vet 
de att det är en ko. Då befästs ordet. (Anna, 3-6 år) 

 
Tecken som stöd beskrivs som ett stöd för barn som inte kan forma orden med munnen, men 
det talas inte om varför de har svårt för att forma orden. Och att då de istället kan teckna med 
händerna, men det förtydligas inte om detta enbart är tillfälligt eller om pedagogerna stöttar 
barnet i att lära sig forma orden. Nedan nämns detta och även hur föremål ur sångpåsar kan 
konkritisera begrepp för barnen, men också här tolkar jag det som att det föreligger en 
envägskommunikation när hon benämner krokodilen. 

 
Bildstöd och tack använder vi.  Det är ju också en hjälp. Det är ju som ett stöd 
helt enkelt, även om de inte kan forma orden med munnen så kan de teckna med 
händerna. Jo men då har vi ju samlingarna, där har vi sångpåsarna där vi pratar 
om krokodilen och så visar jag en krokodil, för att konkretisera. (Gun, 1-3 år) 

 
Pedagogerna beskriver att de visar konkreta föremål för barnen eller visar bilder och tecken 
som ett stöd för att kommunicera och nå en förståelse hos barnen. De framhäver att genom att 
visa konkreta materiella föremål så får begreppen mening för barnen. Däremot beskrivs det inte 
varför tecken som stöd skulle vara en förstärkning utav språket eller för vem, inte heller 
framkommer om de kräver något utbyte av barnen för orden de avser befästa hos barnen genom 
att konkretisera, de bara benämner ordet för det de konkretiserar utifrån deras utsagor. Det 
framkommer också att förskollärarna anser att barnen får förståelse för ord genom att de hela 
tiden ”matar” med ord i alla situationer, genom att de benämner allt barnen leker med eller gör. 
Men de lyfter inte att barnen själva skall få producera eller använda orden på frågor om vad 
som är betydelsefullt för att utveckla ett språk. Pedagogerna anser sig vara språkliga förebilder 
genom att prata till barnen då barnen då lyssnar till dem, och att de pratar rikt till barnen. En 
pedagog framhäver även vikten av att prata riktigt till barnen och inte prata barnspråk för att 
vara en förebild för att barnen ska ta efter pedagogen. 

Erfarenhetsbaserat ”grundtänk” som arbetssätt.  

Ingen specifik planering 
Ingen pedagog berättar att de planerar för att utöka barns ordförråd utan de baserar sin 
undervisning på sitt förhållningssätt och eget grundtänk i spontana situationer. Inte heller är det 
någon som nämner dokumentation utav barnens språkutveckling vid frågan om hur de 
organiserar för ordförrådsutveckling, men detta är en tolkningsfråga. Det beskrivna arbetssättet 
kännetecknas av spontanpedagogik i mindre grupper för att ge barnen tid. På flera avdelningar 
delar de även barnen i mindre grupper som en del av sin planering, men inte heller nämns någon 
specifik planering för att utöka barnens ordförråd. Detta framgår av följande citat: 
 

Inte planerar, jag tänker på det hela tiden. Det tycker jag är att planera, att ha en 
grundplanering av sitt förhållningssätt. Jag tänker inte att ”nu sitter vi bara och 
äter mat, nu klär vi bara på jackan” utan, ”skall jag knyta skorna, ta upp den högra 
foten också”. Alltså att benämna saker i alla situationer. Det är att planera. Det är 
grundtänk. Jag tycker att det är lika mycket att planera inför en samling på en 
planering med kollegorna som det är att tänka på vad man säger och hur man 
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svarar barnen. Vi delar grupperna mellan 9-14 för i större grupper hinner man 
inte ge alla tid. Hälften är inne hälften ute. Då får man tid till att lyssna på barnen 
och de får tid att tala. (Anna, 3-6 år) 
 
Jag ser till att jag försöker att få med dem i aktiviteten, man kan ha styrda 
aktiviteter där man bestämt vilka som skall vara med. Och spontana aktiviteter 
där man plockar ut vissa barn, vi gör ju ofta så att vi jobbar bordsvis och eftersom 
det finns barn med ett annat modersmål vid alla bord, så blir de ju inkluderade 
där. Det är väl det vi gör egentligen, jobbar bordsvis. (Greta, 3-6 år) 
 

 
Modersmålsundervisning genomförs endast på Berget stors avdelning då de har fler än 5 
arabisktalande, på de andra avdelningarna genomförs ingen. En pedagog betonar betydelsen av 
modersmålsundervisningen på följande sätt: 
 

De har tagit bort modersmålslärare. Vi skall ordna det här. De är viktiga om de 
jobbar på rätt sätt, att de placerar sig i verksamheten och inte sitter själva med 
barnen i ett rum. Vi hade en som snappade upp det vi gjorde och så gjorde hon 
det med barnen med annat modersmål. Så skulle det vara hela tiden. (Sara, 3-6 
år) 

 
Nedan diskuterar en förskollärare sitt förhållningssätt där hon beskriver på vilket sätt de kan 
bidra till barnens modersmålsutvecklig även utan modersmålsundervisning. Det framgår också 
att flera spontant sätter ord och tecken på allt som en del av sin grundplanering: 
 

Jag har mitt förhållningssätt. Man kan planera att idag så skall vi träna på skor. 
Och då sätter vi ord och visar tecken på att nu sätter vi på skorna. Någonting hela 
tiden planerar jag för. Jag vet att jag har en uppgift när jag kommer hit, det är det 
som är grunden. Det blir mer spontant just nu. Vi försöker alltid lära oss något på 
deras språk, så att man säger något både på svenska men även på barnets 
modersmål. Att man på samlingar eller lässtunder, sångstunder att man läser eller 
sjunger på barnens olika språk. Vi har även polyglutt där böckerna är inlästa på 
alla barnens språk som vi tittar på tillsammans. (Lisa, 1-3 år) 

 
Det är inte så ofta jag planerar för det. Man tänker hela tiden på att använda 
mycket ord och teckna. Just för de barnen som inte kan. Till varje samling 
planerar jag eller har en tanke kring varför. Hur kan jag hjälpa dessa barn? Jag 
planerar utefter barngruppens behov av språkträning. Jag har en grundplanering. 
(Marie, 3-6 år) 

 
Det sker hela tiden, pedagogik som är spontanpedagogik. Det sker hela tiden ett 
lärande men den är inte planerad. Planeringen kan jag göra på rutin. (Lena, 3-6 
år) 

 
Den sker automatiskt i alla sammanhang, det är inte så att jag tänker att jag skall 
utveckla det här barnets ordförrådsutveckling. (Britt, 1-3 år) 

 
Pedagogerna berättar att de inte planerar utan att språkundervisningen sker hela tiden. De talar 
om att de reflekterar inför samlingar över vilken grupp de har och vilka behov den har, men de 
har inget annat än egna erfarenheter och sitt grundtänk att grunda denna reflektion på.  
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Ingen korrigering av barnens språkanvändning 
Ingen pedagog i studien talar om att de korrigerar barnens svenska som andraspråk genom att 
rätta dem, de bara leder in de på rätt ord genom att upprepa det de säger med rätt ord. De berättar 
inte om att barnen själva uppmuntras till att producera det rätta ordet utan de enbart säger ”jaha 
du menar…” utifrån min egen tolkning. De berättar exempelvis inte om att de säger ”jaha du 
men katt, det heter katt, kan du säga katt?” De nämner att det är viktigt att de får komma till 
tals, men inte att de uppmuntras komma till tals: 
 

Viktigt med ett förhållningssätt så att man låter de uttrycka sig även om de inte 
gör det klockrent. Att man leder de fram till rätt ord, så att de inte blir hämmade. 
Uppmuntrar de istället för att bara säga att man inte förstår dem. Det handlar inte 
bara om att förstå utan även våga komma till tals. (Anna, 3-6 år) 

 
Jag påpekar inte att de säger fel utan säger det rätta direkt efter isåfall. (Sara, 3-6 
år) 
 
Ja fast kanske inte att jag kanske säger ”nej nu sa du fel” utan bara upprepar det 
rätta. (Gun, 1-3 år) 
 
Jag kanske på något sätt försöker förstärka det ordet men nej inte”- NEJ SÅHÄR 
SKALL DET LÅTA” Utan att man på något fint sätt tillägger rätt ord. (Greta, 3-
6 år) 
 

På förskolan Berget tänker pedagogerna att de är språkliga förebilder genom att leda in barnen 
på rätt ord, då hör de hur det skall låta och då tar de efter: 
 

Jag försöker leda in på det riktiga utan att säga att det är fel. Då får de ändå höra 
hur det skall vara. (Lena, 3-6 år) 

 
Nej jag säger inte till de att det är fel uttalat, däremot om jag bekräftar det de 
säger så använder jag rätt ord själv. Jag tror inte att de lär sig på att höra att de 
säger fel utan att om jag är en förebild i språket så tar de efter det. (Britt, 1-3 år) 
 

Genom att barnen får höra de rätta ordens uttal så menar de att barnen tar efter det, men de talar 
inte om att de uppmuntrar barnen till att säga det rätta ordet, de skall bara höra det för att ta 
efter. Barnen förväntas höra orden för att själva kunna reflektera. Att korrigera barnens uttal 
eller missuppfattad betydelse anser en pedagog ta bort glädjen hos barnen till att uttrycka sig. 
 

Jag säger inte att, ”nu sa du fel”. Jag säger det rätta att jaha du menar det, eller du 
menar ko. Det är för att de ska höra hur jag säger det, för att de ska kunna 
reflektera själva. De skall inte känna negativt inför att uttrycka sig, alltså man 
skall inte ta bort glädjen till att uttrycka sig hos dem och att de skall bli rädda för 
att bli korrigerade. (Lisa, 1-3 år) 

 
Ingen av pedagogerna berättar att de korrigerar barnen, de upprepar enbart rätta ordet utan att 
uppmuntra barnen till att använda det. Det framgår inte att barnen får uttrycka ordet utan bara 
höra det för att själva ta ansvar och reflektera kring orden. Ingen av pedagogerna berättar heller 
att de planerar för ordförrådsutveckling utan de framhäver att de gör det genom sitt grundtänk 
och förhållningssätt i spontana situationer. 
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Osäkerhetens dilemman kring barnens förmåga att kommunicera  
Pedagogerna talar om att förståelsen och kommunikationen mellan barn och pedagog är viktiga 
faktorer för språkutvecklingen, men att de upplever en frustration då de inte får bekräftelse på 
om barnen förstått, alltså att det saknas bekräftelse av en underliggande förståelse hos barnen. 
De lyfter också ordförrådsutvecklingen som grunden till språkutveckling samt att barnen skall 
ges tid och utrymme till att tala, medan övervägande delen av deras intervjusvar kan tolkas som 
att det huvudsakligen sker en envägskommunikation mellan pedagog – barn då ingen nämner 
barnens output som viktig faktor för språkutvecklingen, de talar enbart om input trots att de inte 
blivit ledda in på detta genom frågorna. 

Avsaknad av bekräftelse på barnens språkliga förståelse 
Förskollärarna anser att det är problematiskt när de inte får någon bekräftelse på att barnen har 
förståelse. Pedagogerna uttrycker frustration och osäkerhet kring om barnen förstått det de säger 
till dem. Det är enligt deras utsagor vanligare att de tror att barnen har förstått vilket senare 
visar sig att de inte har. Osäkerheten kring om barnen förstått instruktioner beskrivs som en 
svårighet i arbetet med barn med svenska som andraspråk. Följande svar illustrerar detta: 
 

Jag försöker få med dem, men det är svårt att veta hur mycket de förstår. Det är 
väldigt svårt att inkludera dem. Men man försöker lära dem, man talar till dem, 
de ser ju hur andra gör och man inkluderar dem i upprop och så, de får räcka upp 
handen osv, de snappar åt sig fort. Men det märks ju att de har svårt att förstå när 
de sitter och vrider sig och inte sitter still och verkar intresserade. (Sara, 3-6 år) 

 
När jag inte vet om de har förståelsen, för vad det är de säger och sen när jag inte 
riktigt får något tillbaka ifrån det barnet, att man inte riktigt vet. Det är 
frustrerande. T.ex att vissa barn tar till sig tecken men andra inte som exempel. 
(Greta, 3-6 år) 

 
En svårighet det kan ju vara när man tror att barnen förstår, de nickar såhär, och 
så förstår de inte ändå. (Sara, 3-6 år) 
 
Det är ju att ibland förstår de kanske inte så som vi har trott. Ibland kanske vi tror 
att de är förstår och sen så förstår vi att nej, de har inte förstått. Så jag kan aldrig 
vara helt säker, alltså när man ena dagen sitter och färg sorterar lego med ett barn, 
och sen nästa dag när man går förbi det barnet och inte själv har deltagit så ser 
man att alla färger ligger fel? Så jag kan ju inte riktigt veta, om det förstått. Det 
är ju hela tiden en osäkerhet kring att veta om de verkligen har förstått. Och då 
särskilt tycker jag kan det vara jobbigt om det barnet är sjukt, eller inte mår bra. 
Hur kommunikationen då skall gå till. (Lena, 3-6 år) 

 
Kommunikationen, jag vet ju inte om de förstår, eller vad de tar till sig, och så 
kan jag tänka att om de är tysta att man kan missta det för blyghet kanske, men ja 
men det kanske inte är att de inte kan delta på samma sätt som barn som pratar. 
(Gun, 1-3 år) 

 
Det tar längre tid för dem att uttrycka sig. Och vissa som man försöker prata med, 
kan ju säga ja till allt. Fast de egentligen menar nej. Det är kommunikationen som 
är svårt tycker jag. Om de inte förstår vad jag menar, det är då man skall ta fram 
de konkreta materialen, bildstödet. (Britt, 1-3 år) 
 

Problematiken och dilemmat kring barnens olika grader av förståelsen talas tydligt om av 
pedagogerna likaså reflekterar de över deras medvetenhet om barnens svårigheter att 
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kommunicera i olika sammanhang. Detta då anser att det hela tiden finns en osäkerhet kring om 
barnen förstått eller inte då de inte alltid anser sig få någon bekräftelse ifrån barnen om att de 
förstått, likaså kan barnen enligt deras beskrivningar först ge uttryck för att ha förstått för att 
sedan visa sig att de inte har förstått. Detta beskrivs som ett problem för pedagogerna i 
undersökningen. De konkreta materialens betydelse betonas av pedagogerna och det talas om 
förhoppningar om att dessa hjälper för att få barnen att förstå svenska.  

Ordförrådsutvecklingens betydelse för svenska som andraspråk 
Pedagogerna talar om att ordförrådsutvecklingen är av betydelse för barnens utveckling av 
svenska som andraspråk och att ordförrådet bidrar till att barnen kan göra sig förstådda: 
 

Jag tänker ju att själva ordförståelsen, det hänger ihop. För att kunna prata och 
göra sig förstådd i meningar, så behöver man orden. Jag tänker med våra små, 
alltså man börjar ju där med orden, och tillslut blir det meningar. (Gun, 1-3 år) 

 
Den har stor betydelse för att kunna kommunicera, om man är fåordig så blir det 
inte rätt, då får inte fram det man vill få fram. För att kunna klara sig i samhället 
så måste man ha ett rikt ordförråd för att kunna göra sig förstådd. (Maja, 1-3 år) 

 
När de kommer till skolan har de andra krav på sig, det ingår i vårt uppdrag att vi 
skall utveckla dem mot ett större ordförråd än bara de här mest väsentliga, det är 
grunden. (Lena, 3-6 år) 

 
Kan barnet inga ord, hur skall det då kunna kommunicera, uttrycka sig och förstå? 
Är man fåordig så kan man inte uttrycka sig eller göra sig förstådd. (Britt, 1-3 år) 

 
Det är grunden, har man inte ett ordförråd kan man inte utveckla ett nytt språk. 
Även om de inte kan alla begrepp är det viktigt att lyssna till dem och ge de tid 
för att de skall våga. (Anna, 3-6 år) 
 

Pedagogerna hävdar ovan att ordförrådsutvecklingen är grunden till att kommunicera 
och ta till sig ett nytt språk, det nämns även att det är en del av deras uppdrag att utveckla 
ordförrådet hos barnen. Dessa utsagor stämmer överens både med tidigare forskning 
samt förskolans läroplan. 

Ge barnen tid och utrymme att uttrycka sig 
Det framhävs av pedagogerna att barnen skall ges tid och utrymme att tala och de beskriver att 
de pratar rikt till dem, men inte om barnen faktiskt ges tid att faktiskt samtala som avgörande 
faktor. Vidare framhävs betydelsen av att pedagogerna även ska vara språkliga förebilder åt 
barnen men bristen på tid kan bli en svårighet om de inte skulle ha tid att vara förebilder åt alla 
barnen, speciellt om barnen inte kan vara förebilder åt varandra. En viktig faktor som beskrivs 
som avgörande för barnens språkutveckling är att de skall ges tid och utrymme till att uttrycka 
sig, däremot ger talar inte pedagogerna om att de förväntar sig att barnen ska eller övas i att 
uttrycka sig i relation till att de ska ges tid och utrymme till att uttrycka sig. 
 

Ge dem tid att förklara, trygghet för att våga, att man bemöter de på ett sätt så att 
de vågar. Men det handlar ju om hela, alltså hur man bemöter och barnsyn. 
Trygghet för att de skall våga uttrycka sig på ett annat sätt, ge dem tid att förklara, 
och även att vara en förebild. Att man pratar rikt. (Anna, 3-6 år) 
 
Det jag tänker på är om barnet inte har så många språkliga förebilder. Bland 
barnen och bland kompisarna. Jag menar kommer det barn hit, och ingen kan 
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prata svenska? Jag menar då är det bara vi pedagoger som är språkliga förbilder. 
Det skulle kunna bli en svårighet. Svårigheten blir att vi inte har tid att vara 
förebilder åt dem, eller åt varandra i leken. (Anna, 3-6 år) 
 
Att man skall få tid. Och att man inte kan språket själv och det är svårt ibland att 
hitta hjälpmedel och material. Och då tar det lite mer tid. (Lisa, 1-3 år) 

 
Att man är öppen för kommunikation på alla möjliga sätt, de väljer ju själva hur 
de kommunicerar för alla kan inte kommunicera med ord då är det viktigt att vara 
mottaglig just för kroppsspråk från barnen t.ex. Och även göra barnen mottagliga 
för det, om de inte förstår mig i talat språk så kan jag alltid visa de med min blick, 
eller tecken. (Britt, 1-3 år) 

 
Sammanfattningsvis framhävs en frustration kring huruvida barnen förstått eller inte i 
kommunikationen med pedagogerna. De menar att de aldrig riktigt kan veta om barnen förstått 
instruktioner. Detta dilemma av osäkerhet beskrivs också som en svårighet i arbetet med 
utvecklandet av svenska som andraspråk med barn med ett annat modersmål.  
Ordförrådsutvecklingen, kommunikation och tid framhävs som viktiga faktorer för 
språkutvecklingen på frågan om vad som är avgörande för att utveckla ett språk. Ordförrådet 
beskrivs som grunden till språket och utan ett ordförråd menar de att ett barn inte kan utveckla 
ett nytt språk. Tid och att ge barnen utrymme till att tala framhävs också som viktig faktor för 
barn som lär sig svenska som andraspråk men betydelsen av att barnen ska få producera språk 
som en viktig faktor för språkutvecklingen, vilket är en förutsättning för lärande utefter det 
sociokulturella perspektivet framkommer inte av pedagogernas utsagor. Däremot har de som 
tidigare nämnt utan att ledas in på det lyft input som en viktig faktor genom att mata barnen 
med språk.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diskussion 
 
Inledningsvis sammanfattas studiens resultat mot bakgrund av studiens syfte och 
frågeställningar. Därefter diskuteras resultatet kopplat till den tidigare forskningen. Slutligen 
ges förslag på fortsatt forskning utifrån vad som framgått av denna studies resultat. Studiens 
syfte är att belysa och beskriva förskollärares syn på deras betydelse för barns språkutveckling, 
mer precist för barn med svenska som andraspråk och hur de talar om sitt arbetssätt med 



26 
 

utveckling av barnens ordförråd utifrån ett sociokulturellt perspektiv på lärande. Studiens 
frågeställningar var: 
 

1. På vilket sätt beskriver förskollärarna sin egen betydelse för barnens språkutveckling? 
2. Hur talar förskollärarna om sitt arbete med barnens ordförrådsutveckling?  
3. Vilka faktorer anser de vara betydelsefulla för utveckling av svenska som andraspråk i 

förskolan i grupper med flera olika språk? 

Det framgår av resultatet att pedagogerna inte säger sig organisera eller planera för 
ordförrådsutveckling utan de beskriver att de arbetar utefter ett erfarenhetsbaserat ”grundtänk” 
främst i spontana situationer. De beskriver sin betydelse för barns språkutveckling genom att 
de agerar språkliga förebilder åt barnen genom att prata till dem, ”mata” dem med språk genom 
att sätta ord på allt i alla situationer samt genom att konkretisera föremål för att ge dem mening. 
De är bestämda i sin uppfattning att barns språk inte ska korrigeras utan att de enbart ska leda 
in de på rätt ord och hävdar inte heller att de förutsätter att få något tillbaka från barnen, de 
anser det däremot vara ”kul” att få något tillbaka. Genom att pedagoger talar mycket och 
ingående till barnen anser samtliga att det till slut leder till förståelse hos barnen. Samtidigt 
existerar parallellt en oro och frustration över osäkerheten kring om barnen förstått innehållet i 
aktiviteterna och i vardagen samt avsaknaden av någon form av bekräftelse från barnen.  

Den goda viljans begränsningar 
”Jag pratar jättemycket med barnen. Och pratar riktigt. Inget barnspråk.” (Greta, 3-6 år)  
 

Av resultatet framgår att pedagogerna anser sig vara språkliga förebilder genom spontana 
handlingar, genom att prata med barnen, ”mata” dem med ord och visa konkret. Detta grundas 
i deras goda vilja att ge barnen så mycket språk som möjligt genom att fånga deras lyssnande 
men jag tolkar också resultatet som att de även begränsar barnen då barnen inte själva uppmanas 
till att producera språk, inte heller korrigerar de barnens svenska språkanvändning. 
 
Pedagogerna menar att barnen skapar förståelse och utvecklar sitt språk genom att de talar till 
barnen och ”matar” de med språk i förhoppningen om att de då tar efter när de lyssnar till 
pedagogerna. Strid (2016) menar på att ordförrådet utvecklas när barn exponeras for ord, men 
de måste också själva tala orden i olika kontexter, det är då ordförståelsen utvecklas. Barn kan 
nämligen känna igen ett ord utan att förstå det eller själv kunna använda det, att förstå ordet 
(receptivet) är inte att kunna tala ordet (produktivt). Detta stöds av Ljunggren (2013) som anser 
att barnen både måste få input och output i sociala och meningsfulla sammanhang vilket har 
betydelse för begreppsutvecklingen, detta har också betydelse för barnens 
andraspråksutveckling. Barnen måste delta i utvecklande samtal där de ges möjligheter till 
output för att de skall utvecklas inom sin närmaste utvecklingszon. Ljunggren (2013) berättar 
att studier visar på att barns andraspråksinlärning sker genom ansträngning från barnen snarare 
än att de tillägnas det genom att lyssna till andra. För att barnen ska ges goda möjligheter till 
språkutvecklingen måste de tidigt få träna sina kommunikativa förmågor vilket jag anser att de 
blir begränsade till utefter studiens resultat då de inte beskrivs bli korrigerade eller förväntande 
till att producera språk i samspel med pedagogerna utifrån vad pedagogerna beskriver som 
avgörande för att tillägna sig ett språk, de lyfter enbart att barnen ska exponeras för språk. För 
att barnen ska utvecklas i sin proximala utvecklingszon som Kultti (2012) menar är centralt 
inom det sociokulturella perspektivet krävs nämligen att barnen överskrider sin egen förmåga i 
samspelet med andra som redan kan. 
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Ordförrådet är grunden 
Pedagogerna bekräftar att ordförrådsutvecklingen är grunden till utvecklingen av svenska som 
andraspråk och att de är förebilder åt deras språkutveckling genom att de sätter ord på alla sina 
handlingar och ”matar” barnen med ord i alla situationer. Det stämmer överens med forskningen 
då Noel mfl (2019) menar att ordförrådsutvecklingen är avgörande för språkutvecklingen och 
då specifikt för barn som lär sig svenska som andraspråk. 
Däremot nämner de inte att de kräver utbyte från barnen genom att uppmuntra dem till att själva 
använda orden som de exponerar för dem eller leder in dem på i de fall de inte rättar barnen. 
Läroplanen (Skolverket, 2016) anger att barnen i förskolan ska utveckla ett nyanserat ordförråd, 
men de ska också utveckla ett nyanserat talspråk. Jag tolkar utifrån informanternas utsagor att 
de stimulerar barnen genom en envägskommunikation och därför kan inte barnen utveckla ett 
nyanserat talspråk om de nu inte får producera språk, detta eftersom de bara matar de med ord 
men ingen nämner något om att barnens egen språkproduktion som en viktig faktor för att 
utveckla förståelse för ett språk. Pedagogerna framhäver förståelsen och 
meningsuppbyggnaden och att det är genom att utveckla ordförrådet hos barnen som de kan 
göra sig förstådda, vilket är rätt då Svensson (2012) menar att barnen genom att utveckla sitt 
ordförråd lär sig hur språket är uppbyggt samt att det är avgörande för om och hur precist de 
kan uttrycka sig och förstå andra. Svensson har dock dragit slutsatsen att förskollärares 
arbetssätt har betydelse för utvecklingen av barnens andraspråk och ordförråd i förskolan, och 
det är här det brister då de talar envägs med barnen utan att kräva något tillbaka ifrån dem, hur 
skall barnen då kunna utveckla ordförrådet och således sin förståelse som pedagogerna ser som 
den stora svårigheten i arbetet med flerspråkiga barn om de nu aldrig förväntas producera språk? 
Barn lär sig genom att exponeras och lyssna till ord, ja, men de måste också få möjlighet att 
tala. Detta berördes tidigare mot bakgrund av vad Strid (2016) framhäver. För att lära sig och 
utvecklas om man ser på barnet utifrån ett sociokulturellt perspektiv på lärande som studien 
utgår ifrån krävs enligt Kultti (2012) samspel och interaktion mellan individerna för att barnet 
skall lära sig av den vuxna, det räcker inte med en envägskommunikation. 
 
Det har framkommit av beskrivningarna att ingen utav pedagogerna korrigerar barnens 
språkanvändning utan enbart förstärker det rätta ordet så att barnen får höra det. De uttrycker 
att de säger det rätta ordet snarare än att rätta dem för att barnet skall få reflektera över det ordet 
vilket går ihop med det Vygotskij (2001) berör då han ansåg att språket skapar en medvetenhet 
genom tänkandet – att lära sig att tala är likaså att lära sig att tänka. Men hur säkra kan de vara 
på att barnen faktiskt reflekterar över orden, och varför berättar de inte att de kräver utbyte eller 
bekräftelse ifrån barnet genom att uppmuntra dem till att producera? Tiden framhävs som en 
svårighet från pedagogerna, att de inte har tid att vara förebilder åt alla barnen. Men det hade 
inte tagit mycket längre tid att uppmuntra barnet till att upprepa det rätta ordet för att barnet 
både ska få höra och säga det. Hur ska barnen utvecklas i sin proximala utvecklingszon om 
pedagogerna nu inte stöttar barnen genom scaffolding som enligt Kultti (2012) innebär att 
språkligt vägleda genom att uppmuntra individen till att göra något den inte behärskar på egen 
hand, som att uppmuntra barnet till att säga det rätta ordet. Då hade barnet tagit del av den 
kunskapen som pedagogen redan har vilket är centralt inom det sociokulturella perspektivet och 
för att utvecklas i den proximala utvecklingszonen krävs enligt Kultti just en tillfällig 
byggnadsställning, också kallat scaffolding. 

Spontana handlingar utan dokumentation  
Ingen av pedagogerna säger sig organisera eller planera för ordförrådsutvecklingen. De talar 
istället om att de snarare arbetar utefter ett erfarenhetsbaserat ”grundtänk” där de bland annat 
sätter ord på alla sina handlingar i spontana situationer, konkretiserar föremål och 
uppmärksammar barnen på svårare ord i högläsningsstunderna. De berättar dock att de 
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reflekterar över vilken barngrupp de har och vad deras behov är, exempelvis reflekterar de över 
vad barnen leker med och försöker arbeta kring det. Det går ihop med Kultti (2012) som menar 
att förskolan står för förmedlingen av svenska språket men att samspelet mellan barn och lärare 
är viktigt för språkutvecklingen. Hon menar att förskolläraren kan använda sig av barnens 
erfarenheter för att skapa ett lärandetillfälle. Lindö (2009) berör detta då hon menar att det kan 
gestalta sig genom att förskolläraren försöker skapa aktiviteter där språket laddas med mening 
för barnet, om förskolläraren går in i barnets lek och sätter ord på begrepp de intresserar sig för 
kan dessa då få mening för det barnet. Men det krävs precis som Kultti (2012) framhäver ett 
samspel mellan barnet och förskolläraren, det räcker inte att barnet enbart hör ordet för att 
tillägna sig det.  
 
Det framgår av resultatet att pedagogerna arbetar utefter ett erfarenhetsbaserat arbetssätt, de 
beskriver att de stimulerar språkutvecklingen i spontana situationer snarare än planerade. 
Språkundervisning kan enligt forskningen gestaltas både i planerade men också i spontana 
situationer. Björk-Willén, Pramling & Simonsson (2018) betonar detta samt att det är 
pedagogernas centrala uppgift och ansvar att introducera barnen för nya former av kunskap som 
exempelvis begrepp. Vilket pedagogerna i resultatet vet om, men här har pedagogen stor 
betydelse då denne med rätt förhållningssätt kan utmana barnens ordförståelse. Förskollärarna 
i Emmoth (2014) studie sätter även dem ord på alla deras handlingar men de agerar också 
förebilder åt barnens ordförrådsutveckling genom högläsningen, men utöver det så samtalar de 
även med barnen, de sätter inte bara ord på allt de gör, vilket är det som saknas i resultatet av 
denna studie då ingen nämner det som betydelsefullt, de nämner enbart att barnen ska exponeras 
för språk och att de då är förebilder. Om nu barnen i pedagogernas barngrupper inte får 
producera språk så får det negativa didaktiska konsekvenser då de i ett sådant fall inte är 
förebilder fullt ut åt barnens utveckling av svenska som andraspråk. Deason (2009) i Björk-
Willén, Gruber & Puskas (2013) betonar vikten av socialt samspel mellan förskollärare och 
barn för verbal andraspråksinlärning med betoning på ordförrådsutvecklingen, detta kräver och 
gestaltas genom rika vardagssamtal, det krävs alltså samtal mellan förskolläraren och barnet för 
att utvecklas verbalt på andraspråket och lära sig tala det. Pedagogerna i studien berättar enbart 
om att de sätter ord på det de gör utan att kräva något tillbaka från barnet, samtidigt som de 
anser det vara frustrerande att de inte får något tillbaka, alltså osäkerheten kring om barnet 
förstått. Hur skall barnet kunna uttrycka att det förstått om de nu aldrig själva får använda orden 
som pedagogerna ”matar” de med, eller om det inte ställs krav på dem att de ska ge bekräftelse?  

Konkretiserandet av artefakter 
Pedagogerna talar om att de konkretiserar ord genom att använda föremål, bilder och tecken 
som stöd. Att konkretisera föremål går i ihop med Noel mfl (2019) som påstår att barn behöver 
öva nya ord i olika kontexter än där de första gången lärde sig det. Detta kan göras genom 
exempelvis spel, rekvisita och diskussioner. I deras studie använder en pedagog bildstöd med 
bilder på olika fordon för att stimulera barnens ordförståelse för fordonen i en samling, här har 
pedagogen också planerat för att lärandeobjektet är fordon. De beskriver även att de arbetar 
med bilder på årstider och veckodagar i samlingen för att utveckla ordförståelsen för dessa 
fenomen hos barnen, vilket en del utav pedagogerna i resultatet berättar att de gör. I Noel mfl 
(2019) studie använder de även rekvisitan genom att de sätter ord på föremålet eller dess 
handlingar samtidigt som de gestaltar det med rekvisitan, detta för att konkretisera. Detta 
arbetssätt menar de kan stimulera ordförrådsutvecklingen hos barn som lär sig ett andraspråk, 
de har alltså en förhoppning om att det kan leda till förståelse hos barnen, just förhoppningar 
berörs vidare senare. De menar att barnen utvecklar sitt ordförråd genom att lyssna men att de 
också måste bli uppmuntrade till att använda orden som även Ljunggren (2013) betonar, det ska 
också ske i varierande och meningsfulla sammanhang. Detta beskrev inte pedagogerna i min 
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studie att de gör, alltså uppmuntrar barnen till att använda orden de konkretiserar för barnen. 
Därför kan barnen utifrån vad forskningen visar på inte få full förståelse för orden om de inte 
själva producerar eller uppmuntras till att använda orden, det räcker alltså inte med input – det 
krävs också output. Konkretiserandet är dock rätt då Ladberg (2003) menar att språk inte bara 
är ett verktyg för kommunikation utan också ett verktyg för tänkande. Första steget i att lära sig 
språket som tankeverktyg är att känna igen, och det barnet känner igen kan det skapa ord för. 
Det de känner igen kan de knyta samman med ett ord, vilket bidrar till begreppsbildningen, 
Lindö menar precis på att språklig inlärning innebär att barnen går ifrån erfarenhet – ord – 
begrepp. Men de kommer inte få förståelsen för att tala om ordet och använda det om de inte 
ges möjlighet till att själv använda det som pedagogerna i resultatet inte uppmuntrar dem till. 
Att konkritisera artefakter är även centralt inom det sociokulturella perspektivet på lärande då 
man utgår ifrån att lärande och utveckling sker i interaktion och samspel med andra människor 
med exempelvis materiella artefakter (Kultti, 2012).  

Ett arbetssätt som präglas av förhoppningar 
Och fortsätta så liksom att nöta så att de förhoppningsvis får en förståelse för 
ordet också. (Astrid, 3-6 år) 

 
Ur pedagogernas utsagor framgår att deras arbetssätt präglas av förhoppningar, de ”matar 
barnen med ord, tecken, bilder, konkretiserar föremål etc. för att förhoppningsvis nå en 
förståelse. Detta talar emot faktorer de lyfter fram som betydelsefulla om att barnen skall ges 
tid och utrymme till att tala, de berättar inte att de kräver något tillbaka ifrån barnen utan jag 
tolkar det som att det kan föreligga en envägskommunikation. De framhäver vidare förståelsen 
som svårigheten i arbetet då de inte får bekräftelse ifrån barnen på om de förstått samtidigt som 
de inte talar om att de kräver någon bekräftelse på om de förstått eller att barnen ska producera 
språk. De framhäver också att modersmålet är betydelsefullt men det är enbart på en avdelning 
som det organiseras för modersmålsundervisning. 
 
En pedagog upplever att det tar längre tid för de flerspråkiga barnen att börja uttrycka sig i 
förskolan än för de enspråkiga barnen. Vilket går ihop med Strid (2016) då hon menar att barnen 
går igenom samma faser av ordförrådsutvecklingen, men att de tvåspråkiga ofta har ett mindre 
utvecklat ordförråd på vartdera språket. Det kan vara en anledning till det pedagogen framhäver 
som en svårighet i arbetet med svenska som andraspråk. Att ge barnen tid till att tala som 
berördes tidigare är något som pedagogerna i studien lyfter men de lyfter inte att barnen faktiskt 
får tala, men de har rätt i att de ska ges tid och utrymme till att komma till tals. Emmoth (2014) 
menar att förskolläraren exempelvis i en samling kan visa på för barnen hur de ska tala till 
varandra, men hon lyfter också betydelsen av att vara öppen och svara på barnens frågor och 
initiativ till samtal. Om förskolläraren har som syfte att barnen skall utveckla förmågan att våga 
prata inför andra och lyssna till andra så kan det bli en språkstimulerande stund, om de inte ges 
tid och utrymme till att tala kan de även hämmas i sin språkutveckling. Vilket pedagogerna i 
studien är medvetna av, men de talar inte om att de kräver något utbyte av barnen eller att 
uppmuntrar de till att tala, de anser som tidigare nämnt att det är positivt att de faktiskt talar och 
det är då dilemmat kring barnens förståelse skapas. Eftersom de anser att förståelsen av svenska 
som andraspråk i förskolan förhoppningsvis nås genom att de ”matar” de med ord, vilket jag 
inte anser är tillräckligt mot bakgrund av vad tidigare forskningen säger om att barnen likaledes 
måste få möjlighet till output för att nå förståelse. 

Modersmålets betydelse och högläsning för att tillägna sig ett andraspråk 
Pedagogerna anser att modersmålet är avgörande för barnens utveckling av ett nytt språk. Men 
ändå var det bara en avdelning som hade en modersmålslärare som då den avdelningen hade 
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tillräckligt många arabisktalande barn. De andra avdelningarna hade antingen för lite barn på 
resterande språken eller så låg ansvaret på dem själva att organisera undervisningen och få dit 
modersmålslärare, vilket de inte gjorde av olika anledningar. Yazici, Ilter och Glover (2010) 
menar på att modersmålet har betydelse för hur barn tar till sig ett andraspråk då forskningen 
visar på detta. Kultti (2012) menar att barnen kan vara simultan tvåspråkiga, alltså att de lär sig 
två språk parallellt redan från födseln och därmed har två modersmål, språken kompletterar 
varandra och inlärningen av dem sker inte på bekostnad utav varandra. Alltså behöver inte 
inlärningen utav barnets modersmål vara en avgörande förutsättning för inlärningen av svenska 
som andraspråk, jag anser att barnen kan lära sig svenska språket om pedagogerna uppmuntrar 
dem till att använda det, och om de har behov av att lära sig det. Vilket de har då barnen vill 
förstå andra och kunna göra sig förstådda i förskolan och i samhället. 
En utav pedagogerna berättar att en god modersmålslärare bör organisera sin undervisning 
utefter vad avdelningen arbetar med snarare än att stänga in sig i ett rum. 
De flesta pedagogerna i studien lyfter att de använder högläsningen som en del av 
språkundervisningen och att den gynnar ordförrådsutvecklingen hos barnen. Men det är inte 
alla som påstår att de uppmärksammar barnen på ord i boken eller samtalar kring böckerna, 
utan de anser att barnen utmanas i sin språkutveckling genom att lyssna till pedagogen. 
Svensson (2012) menar att pedagogens förhållningssätt är avgörande för huruvida högläsningen 
stimulerar barnens språkutveckling, det som är avgörande är förskollärarens samspel med 
barnen under läsningen och hur de anpassar bokens innehåll till barnen. Detta är avgörande för 
hur de tar till sig bokens innehåll. Om ointresse skapas hos barnen till följd av att de exempelvis 
inte förstår menar Svensson (2012) att de kan sluta lyssna och då stimuleras inte deras ordförråd. 
Hon menar vidare att det viktigaste inte är hur många böcker barnen får lyssna till utan det är 
pedagogens förhållningssätt och hur denne anpassar innehållet och samtalar kring det 
tillsammans med barnen, det är avgörande för hur språkutvecklande det blir. Därav anser jag 
inte att det räcker att läsa en bok för barnen för att de skall sitta stilla, det krävs samspel och att 
barnen får komma till tals. Forskning visar enligt Svensson (2012) på att bokläsning är positivt 
för andraspråksinlärning genom interaktionen mellan vuxen och barn, men att det främst sker 
under just boksamtalet snarare än att barnen enbart lyssnar till boken. Under boksamtalet 
utvecklas barnens tankar, föreställningar och förståelse för böckernas upplevelse, det är också 
enligt Svensson (2012) under boksamtalet barnen samlar på sig orden snarare än under själva 
läsningen.  

Förståelsens dilemman och förhoppningar 
Av resultatet beskrivs att förståelsen mellan vuxen och barn är den största svårigheten i arbetet 
med barnens svenska som andraspråk. Det framgår av intervjuerna att pedagogerna talar till 
barnen men inte om de uppmuntrar dem till att producera språk. En pedagog lyfter dock 
betydelsen av att vara öppen för kommunikation på alla möjliga vis från barnen, då barnen inte 
alltid kan kommunicera med ord och tal. Hon menar framförallt att barnen kan komma att 
kommunicera med kroppsspråk, vilket stämmer överens med tidigare forskning. Skaremyr 
(2014) menar att nyanlända barn kan komma att kommunicera på andra vis än enbart verbalt 
och att andra kommunikationsformer är mer framträdande. I första perioden på förskolan 
kombinerar de sin röst med kroppsspråk och gester för att kommunicera med andra, de använder 
således kroppen som ett kommunikativt verktyg vilket innebär att de kan kommunicera på fler 
sätt en enbart verbalt. Alltså stämmer detta överens med vad ovan pedagog berättar men hon 
lyfter också tecken som stöd som ett verktyg för att förhoppningsvis nå förståelse hos barnen, 
detta gör samtliga av studiens pedagoger då detta är ett av deras huvudsakliga verktyg i arbetet 
med barnens språkutveckling. Här är jag kritisk. Pedagogerna menar att tecken som stöd är ett 
komplement, ytterligare ett verktyg och att det förstärker det talade språket, men för vem 
förstärker det språket? Förstärks språket för barnen när de både hör orden och ser tecknen eller 
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är det pedagogernas språk som förstärks genom att de gör ett tecken samtidigt? Pedagogerna 
kunde enbart vidareutveckla det till att tecken är ett komplement och ytterligare ett verktyg som 
förtydligar. Barnen ska enligt läroplanen utveckla ett nyanserat talspråk, det anser jag bli svårt 
och rent av förvirrande när förskollärarna hela tiden använder ett tecken till orden och 
föremålen. Hagtvet-Eriksen (2004) menar att talet är ett kommunikationsmedel och att det 
utvecklas genom lyssnandet i samspel med sin omgivning. Hon menar att innan barn lär sig 
sina första ord och börjar tala kommunicerar de med gester, ansiktsuttryck och ljud men detta 
kan tänkas betyda att de mera pekar och visar på vad de menar, snarare än att de skall göra ett 
tecken för det. På vilket sätt skulle användningen av tecken som stöd snabba på barnens verbala 
språkutveckling när de skall tillägna sig ett nytt språk? Bör det inte leda till förvirring om barnen 
samtidigt som de ska lära sig inre betydelsen av ett talat ord och själv producera det så ska de 
lära sig producera ett komplicerat tecken och lära sig inre betydelsen av det? Då anser jag att 
det är effektivare att pedagogerna i studien lägger mer tid på att arbeta med att benämna 
samtidigt som de visar konkreta föremål, som de beskriver att de gör. Men även kräva utbyte 
från barnen i form av output, vilket de inte beskriver att de gör. Eller beskriver som en viktig 
del av att tillägna sig ett språk, de talar enbart om input i form av att ”mata” barnen med ord 
som avgörande för språkutvecklingen. Ingen nämnde output när de fritt fick berätta om viktiga 
faktorer av språkutvecklingen. 
 
Emmoth (2014) menar vidare att språket som kommunikationsmedel är ett verktyg för att 
kommunicera med andra och bli delaktig i de kunskaper och färdigheter som finns i och om 
samhället, och att de genom att kommunicera med andra kan uttrycka sina behov och känslor. 
Men borde det inte vara lättare för ett barn att visa för en pedagog rent konkret att de vill ha den 
blåa spaden snarare än att lära sig tecken för att de vill ha den blåa spaden? Att visa konkret är 
en sak, men att barnen skall tvingas ”matas” med en massa tecken är en annan, effektivare är 
att ”mata” de med ord som de också uppmuntras till att använda själva för att de skall kunna 
göra sig förstådda och uttrycka sina behov och känslor. Hagtvet-Eriksen (2004) menar som 
tidigare nämnt att språket är ett kommunikationsmedel och då framförallt talet, att visa med 
gester är som Skaremyr (2014) säger enbart ett kommunikationsredskap i början innan de lärt 
sig uttala orden. Att ”mata” de med tecken som stöd om de är fullt kapabla till förmågan att lära 
sig att tala kan innebära slöseri med tid. Tid som istället kan disponeras till att uppmuntra barnen 
till att producera orden pedagogerna matar dem med i samtal. Tecken som stöd behöver alltså 
inte vara ett komplement, det blir enligt mig ett arbetssätt som präglas utav förhoppningar och 
som jag anser begränsa barnen trots den goda viljan från pedagogerna.  
 

Förslag på vidare forskning: 
 

• Studera andraspråksinlärningen på svenska både ur ett barn och vuxenperspektiv med 
användning även av observation och barnintervju för att också få barnets beskrivning 
av hur de uppfattat undervisningen och inlärningen i förskolan. Också för att se hur det 
personalen säger sig göra i arbetet verkligen kommer till uttryck i praktiken genom 
observationer.  

• Studera modersmålslärarens olika arbetssätt på förskolorna. 
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Bilaga 1 
 
Missivbrev:  
Hej! 
Mitt namn är Kristoffer Jansson och jag studerar till förskollärare på Högskolan Väst i 
Trollhättan. Jag ska skriva mitt examensarbete om barns språkutveckling och svenska som 
andraspråk. Syftet med studien är att undersöka på vilket sätt förskollärare arbetar med dessa 
barns språkutveckling och det svenska språket. För många barn är förskolan nämligen den plats 
där de möter det svenska språket första gången. 
Om er/din förskola har barn med annat modersmål än svenska är jag mycket intresserad av att 
få ta del av dina erfarenheter och kunskaper när det gäller hur du arbetar med dessa barns 
språkutveckling. Därmed vill jag bjuda in dig att delta i min undersökning. 
I studien avser jag att besöka ett antal förskolor för att samla in data genom intervjuer med 
förskollärare och studera verksamheten. Om du väljer att delta så kommer jag att anpassa mig 
när det gäller tid för besöket. 
Intervjun kommer att spelas in med diktafon och transkriberas. Ingen utomstående kommer att 
ta del av materialet och du kommer få möjlighet att ta del av och läsa vår intervju. Alla namn 
på personer och förskolor kommer att vara figurerade och således inte möjliga att identifiera. 
Efter godkänt examensarbete kommer intervjun och övrig information att raderas. 
Vetenskapsrådets forskningsetiska principer kommer att följas, nämligen att deltagandet är 
frivilligt och du har rätt till att avbryta din medverkan. 
Med vänliga hälsningar 
Kristoffer Jansson 
076-XXXXXXX 
kristoffer.jansson.3@student.hv.se 
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Bilaga 2 
 
Intervjufrågor: 
 
Allmänna: 

• Hur länge har du arbetat som förskollärare? 
• Har du alltid arbetat på denna förskola? Andra erfarenheter? 
• Åldrar på barnen och hur många i barngruppen har ett annat modersmål? 
• Vilka språk är representerade i barngruppen? Är barnen födda i Sverige? 

Hur beskriver förskollärarna deras betydelse för barnens språkutveckling? 
 

• Hur inkluderar du ett barn med ett annat modersmål i de planerade aktiviteterna? 
• Vilka svårigheter kan du se i ditt arbete med barnens svenska som andraspråk? 
• Rättar du barnens svenska språkanvändning i spontana situationer? Kan du ge exempel? 

På vilket sätt beskriver förskollärarna sitt arbete med barnens ordförrådsutveckling? 
 

• Hur ser ditt arbete med barnens ordförrådsutveckling ut? 
• Hur tänker du om betydelsen av själva ordförrådsutvecklingen? 
• Hur ofta brukar du planera att utöka just deras svenska ordförråd? Kan du ge exempel? 
• Har du något stödmaterial att arbeta med för att öka barnens ordförståelse i en planerad 

aktivitet? Och hur används det i så fall? 

Vilka faktorer kommer till uttryck som betydelsefulla för utveckling av svenska som 
andraspråk i grupper med flera olika språk? 
 

• Vilka fler faktorer utöver ordförrådsutvecklingen anser du vara betydelsefulla för de barnens 
språkutveckling? 

• Vad är viktigast för dig när det gäller barns språkutveckling? 
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