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Sammanfattning 

Bakgrund: Bakgrunden till den här studien är att det svenska samhället idag ses som 
ett mångkulturellt samhälle då det svenska samhället består av etniskt födda svenskar, 
svenskfödda med annat modersmål och utlandsfödda personer med annat 
modersmål. I takt med att Sverige ändras till ett mångkulturellt samhälle så ändras 
även barngrupperna i förskolan till att bli mångkulturella och bestå av flerspråkiga barn 
som har annat modersmål än svenska. Det medför att pedagogerna behöver ha 
kunskap om hur de ska arbeta med inlärning av det svenska språket och ge möjlighet 
till delaktighet och deltagande för flerspråkiga barn. Pedagogerna behöver även 
uppmärksamma deras förhållningssätt så att förhållningssättet passar ihop med 
mångkulturellhet.  

Syfte: Studiens syfte är att fördjupa kunskapen om flerspråkiga barn i förskolan 
gällande deras språkinlärning, delaktighet och deltagande och på vilket sätt 
pedagogers förhållningssätt har betydelse i arbetet med flerspråkiga barn. 

Metod: Arbetet bygger på kvalitativa studier med utgångspunkt i observationer på fyra 
mångkulturella förskolor och intervjuer med sex verksamma pedagoger.  

Resultat: Resultatet har analyserats utifrån tre olika begrepp, dessa begrepp är språk, 
kommunikation och interaktion. Studiens resultat är att pedagogerna anser att de inte 
har någon specifik arbetsmetod gällande inlärning av det svenska språket, dock 
nämner de olika arbetssätt som de använder. Både pedagoger och barn kan skapa 
möjligheter till delaktighet och deltagande genom exempelvis att pedagogerna bjuder 
in barnen till att bli delaktiga eller att barnen använder sitt kroppsspråk till att skapa 
möjligheter. Pedagogers syn på flerspråkiga barn ser olika ut men det är väsentligt att 
pedagogerna utvärderar sitt förhållningssätt.  
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Inledning 
Det här examensarbetet handlar om flerspråkiga barn i förskolan. Det svenska samhället kan idag 
ses som ett mångkulturellt samhälle, på grund av att det inte enbart är svenskar som bor i Sverige 
utan även en stor andel utlandsfödda människor som kommit till Sverige av olika anledningar. I 
takt med att samhället ändras till ett mer mångkulturellt samhälle så ändras även förskolans 
verksamhet. Barngrupperna ändras från att ha bestått av mestadels etniska svenska barn, det vill 
säga barn som är födda i Sverige av svenska föräldrar till att barngrupperna nu blandas med 
etniskt svenska barn, svenskfödda barn som har utländska förälder/föräldrar och utlandsfödda 
barn. Det medför att pedagogerna i förskolans verksamhet behöver arbeta med inlärning av det 
svenska språket för barn som har annat modersmål än svenska. Ljunggren (2013) beskriver att 
av alla barn som går i den svenska förskolan så är det 18,7 % av barnen som har ett annat 
modersmål än svenska. Därför är det av vikt att pedagogerna har kunskap och förståelse för 
flerspråkiga barn. Vidare beskriver Ljunggren att:  
 

Det är av vikt att barn tidigt får möjlighet till att utveckla sina kommunikativa 
kompetenser för att de ska ges möjligheter att grundlägga en god språkutveckling 
(S.11)  

 
De barn som är enspråkiga och ännu inte har lärt sig det svenska språket behöver stöd av 
pedagogerna i sin språkutveckling. Läroplanen för förskola (2010) beskriver att språk och lärande 
hör ihop liksom språk och identitetsutveckling. Läroplanen för förskola beskriver även att 
förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera barnens språkutveckling och att pedagogerna ska 
uppmuntra barnen till de olika typer av språk som finns, exempelvis kroppsspråk eller skriftspråk. 
Vidare beskriver Läroplanen för förskola att barn med annat modersmål än svenska ska få 
möjlighet till att utveckla både det svenska språket men även barnets modersmål. För att barn 
med annat modersmål än svenska ska kunna få rätt stöttning i förskolan så krävs det att 
pedagogerna är pålästa och engagerade i barnens språkutveckling. Så att barnen får en bra 
möjlighet till det svenska språket men även till en identitetsutveckling. Ljunggren (2013) 
beskriver att barnen i förskolan behöver få ett stort och eget utrymme för samspel och 
kommunikation, för att barnen ska kunna utvecklas och förstå andras perspektiv. 
Andraspråksinlärning har alltid intresserat mig, dels för att jag själv har svenska som andraspråk 
men även för att jag i början på min utbildning gjorde min VFU på en mångkulturell skola där 
jag fick uppleva arbetet med flerspråkiga barn och deras andraspråksinlärning och deltagande ur 
en lärares perspektiv.  
 
Disposition 
Mitt arbete presenteras i tur och ordning efter följande, syfte och frågeställningar till min studie 
som visar på vad det är jag kommer att undersöka. Därefter beskriver jag vad som står i förskolans 
styrdokument angående barn med annat modersmål och barns deltagande i förskolan. I kapitel 
två presenteras en forskningsöversikt som beskriver olika definitioner av begrepp, vad 
forskningen beskriver om: inlärning av det svenska språket, flerspråkiga barns deltagande och 
slutligen pedagogers förhållningssätt gentemot flerspråkiga barn. I min metoddel beskriver jag 
hur jag gått vill väga med studien, mitt urval, metoder, och analys. I metoddelen kommer jag 
även att beskriva de forskningsetiska principerna jag utgått ifrån. Under resultatdelen kommer 
jag beskriva mitt resultat jag kommit fram till under min undersökning. Slutligen kommer jag ha 
en diskussion om studiens resultat.  
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Syfte och frågeställningar  
 
Studiens syfte är att fördjupa kunskapen om flerspråkiga barn i förskolan gällande deras 
språkinlärning, delaktighet och deltagande och på vilket sätt pedagogers förhållningssätt har 
betydelse i arbetet med flerspråkiga barn.  
 
Mina frågeställningar är: 

1. På vilket sätt arbetar pedagogerna med inlärning av det svenska språket för flerspråkiga 
barn? 

2. På vilket sätt arbetar pedagogerna med möjlighet till delaktighet och deltagande för 
flerspråkiga barn? 

 Styrdokumentens innehåll  
Som jag tidigare nämnt så beskriver Läroplanen för förskola (2010) att en stor uppgift i förskolan 
är att stimulera alla barns språkutveckling och att barnen ska uppmuntras till att visa nyfikenhet 
och intresse till språkets värld. De barn som har utländsk härkomst och som utvecklar sitt eget 
modersmål får en större möjlighet till att utveckla det svenska språket och andra kunskaper. 
Skollagen (2010), kapitel 8, paragraf 2 beskriver att förskolans verksamhet ska utgå från en 
helhetssyn på barnet och att barnens behov ska vara i fokus. Verksamheten ska utformas så att 
det blir en helhet av omsorg, utveckling och lärande. Vidare beskriver skollagen att förskolan ska 
bidra till att barn med annat modersmål får möjlighet till att utveckla det svenska språket och 
barnets modersmål. Läroplanen för förskola beskriver att förskolan vilar på en demokratisk grund 
och alla som arbetar inom förskolans verksamhet ska främja varje barns egenvärde och respekten 
för den gemensamma miljö vi delar. Förskolan ska även ta hänsyn till att alla barn är olika, lever 
i olika livsmiljöer och det är barnens erfarenheter som ska stå till grund i verksamheten och som 
pedagogerna bland annat ska utgå ifrån. Läroplanen för förskola beskriver även att förskolan är 
en social och kulturell mötesplats och som ska stärka barnen för ett liv i samhället. Som jag 
tidigare nämnt så beskriver Läroplanen för förskola hur språk och identitetsutveckling hör ihop, 
därför ska förskolan lägga vikt vid att stimulera alla barns språkutveckling och uppmuntra barnen 
till att visa ett intresse för den språkliga världen vi befinner oss i.  

Läroplanen för förskola (2010) beskriver att varje barn i förskolans verksamhet ska få möjlighet 
till att bilda sina egen uppfattning och göra val utifrån barnets förutsättningar. Barnets delaktighet 
och tilltro till sin egen förmåga ska grundläggas och växa. Vidare beskriver Läroplanen för 
förskola de strävans mål som förskolan ska sträva efter när det gäller barn i förskolan. Två av 
dessa mål är; 

Utvecklar sin identitet och känner trygghet i den. (S.9) 
 
Känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra 
kulturer. (S.9)  
 

Skolverket (2013) beskriver att förskolan främst är en svenskspråkig verksamhet vilket leder till 
att förskolepersonalen behöver ha kunskaper om flerspråkighet i allmänhet men även barns 
andraspråksutveckling. Den kunskapen behövs för att kunna skapa en stimulerande språkmiljö 
för alla barn, oavsett vilket modersmål de har. För att alla barn ska kunna få samma möjligheter 
i förskolan så behöver pedagogerna anpassa verksamheten och tillsammans med barnen skapa 
möjligheter så att barnen kan utveckla sin identitet och känna sig trygga i sig själva.  
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En del av förskolans värdegrund är: 

Omsorg om det enskilda barnets välbefinnande, trygghet, utveckling och 
lärande ska prägla arbetet i förskolan. Hänsyn ska tas till barnens olika 
förutsättningar och behov. Detta innebär att verksamheten inte kan utformas på samma 
sätt överallt och att förskolans resurser därför inte ska fördelas lika. (Skolverket, 2010, 
s. 5) 

 

Detta citat av värdegrunden visar på att pedagogerna behöver ta hänsyn till varje barns 
förutsättning och se alla barn som individer, att låta barnen upptäcka sin exempelvis nya kultur 
och språk på ett lekfullt sätt och ett sätt som passar det enskilda barnet. Som pedagog kan man 
ha med sig i tanken att allt kanske är nytt och det kan vara en stor omställning för barnet. Därför 
bör pedagogerna lyssna till barnets behov och skapa förutsättningar som passar barnet. 
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 Forskningsöversikt  

I det här kapitlet behandlas olika definitioner och vad som står i litteraturen gällande studiens syfte 
och frågeställningar. Jag kommer bland annat att redogöra för inlärning av det svenska språket, 
flerspråkiga barns deltagande och pedagogers förhållningssätt. Slutligen beskriver jag mina 
teoretiska utgångspunkter.  

Bakgrund 
Flerspråkighet som ett kulturellt begrepp 
I många av världens länder talas det flera olika språk av invånarna vilket gör länderna till 
flerspråkiga. Att invånarna talar olika språk i ett och samma land kan ha olika skäl exempelvis 
historiska, kulturella och religiösa. Men det är även vanligt förekommande att människor etablerar 
sig i andra länder genom att de flyttar dit och då tar med sig sitt modersmål och lär sig det nya 
språket vilket innebär att människan blir flerspråkig. Vissa länder i världen har ett lagstadgat beslut 
om tvåspråkighet, vilket innebär att länderna officiellt är tvåspråkiga. Exempelvis är Finland, 
Canada, Belgien, Kamerun och Indien officiellt tvåspråkiga länder (Nationalencyklopedin, u.å). 
Detta leder till att det inte är ovanligt att individer talar flera olika språk i olika omfattningar och vid 
olika behov i samma land.  

Sverige som ett flerspråkigt land  
Sverige har länge setts som ett enspråkigt land vilket innefattar att vårt enda officiella språk är 
svenska. Ladberg (2003) beskriver att svenskarna själva säger att Sverige är ett enspråkigt land. En 
förekommande tanke är att i Sverige talar invånarna enbart svenska och inget annat språk. Men om 
en flerspråkig person får frågan så blir svaret annorlunda enligt Ladberg. Svaret blir då att Sverige 
är ett mångkulturellt och flerspråkigt land där flera olika språk talas av människor från olika 
ursprungsländer. Det finns alltså delade meningar om Sverige och dess språk. Lunneblad (2009) 
beskriver att Sverige aldrig har varit ett helt svenskt etniskt samhälle. Med det menar Lunneblad att 
Sverige aldrig har varit ett land med enbart ett språk. Både Lunneblad och Håkansson (2003) 
beskriver att år 2000 fick Sverige sex officiella minoritetsspråk, dessa språk är romani, finska, 
jiddisch, tornedalsfinska, samiska och teckenspråk. Eftersom Sverige har haft dessa officiella 
minoritetsspråk länge så menar Lunneblad på att vi inte kan påstå att Sverige är ett land med enbart 
ett officiellt språk. Håkansson menar på att det finns en ”oskriven lag” som säger att svenska är det 
officiella språket i Sverige och att Sverige kan ses som ett enspråkigt land i relation till skolan. I 
skolan så ska fokus ligga på det svenska språket vilket innebär att lärare och elever ska tala svenska 
och att undervisningen ska ske på svenska. Håkansson poängterar dock att det finns många olika 
språk i skolan och för övrigt i samhället. Lunneblad menar på att det svenska samhället kan ses som 
ett mångkulturellt samhälle. Med mångkulturellt samhälle menar Lunneblad att det svenska 
samhället är mångkulturellt på grund av att det inte enbart bor svenskar i Sverige utan att det är en 
blandning av invånare från olika länder som har olika modersmål. Lunneblad poängterar även att 
begreppet mångkulturellt inte behöver ha någon negativ värdering utan att det enbart kan ses som 
en beskrivning av dagens samhälle.  

Ladberg (2003) beskriver att olika språkgrupper lever nära varandra i samhället och att svenskarna 
kommer i kontakt med andra människor som talar andra språk och ursprungligen har andra kulturer. 
Det kan leda till att det blir synligt och uppenbart att vårt samhälle är mångkulturellt och att det 
delas av många olika människor. Ljunggren (2013) beskriver att mer än 1,5 miljoner människor i 
Sverige har svenska som andraspråk och att många av dessa människor fortfarande använder sitt 
modersmål vilket också antyder att Sverige är ett flerspråkigt land och inte ett enspråkigt land. 
Betydelsen av det svenska språket är att individer ska kunna skapa en gemenskap med varandra, 
kunna kommunicera och skapa sig en plats i samhället.  
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Definitioner  
Modersmål/förstaspråk: Skans (2011) beskriver att begreppet modersmål innebär det språk som en 
människa lär sig först. Till exempel om ett barn är född i Sverige med svenska föräldrar så är 
förmodligen barnets modersmål Svenska då det är språket som barnet lärt sig först. När människor 
talar om barn med annat modersmål än svenska så innebär det att barnet har lärt sig ett annat språk 
och behärskar det språket som sitt modersmål. När barnet behärskar det svenska språket så blir 
barnet tvåspråkigt.  

Andraspråk: Skans (2011) beskriver att begreppet andraspråk innebär det språk som ett barn lär 
sig utöver sitt modersmål. Det går även se det som en följd, andraspråk är det språk som en person 
lär sig efter sitt förstaspråk.  

Tvåspråkighet/flerspråkighet: Nationalencyklopedin (u.å) beskriver att tvåspråkighet och 
flerspråkighet är när en person behärskar eller använder sig av flera olika språk. Till exempel när en 
människa kan tala sitt modersmål och det svenska språket. Det finns dock en del människor som 
anser att en person är tvåspråkig när hen kan behärska två språk som samma nivå, det vill säga att 
personen till exempel kan tala och förstå båda språken lika mycket.  

Mångkulturell: Begreppet mångkulturell betydelse är enligt Skans (2011) att begreppet kan ses 
utifrån klass, kön, etnicitet, språk, sexuell läggning och funktionshinder. Det kan även ses som en 
verksamhet som består av många olika kulturer. Till exempel en förskola som har barngrupper som 
består av barn från andra kulturer än den svenska.  

Invandrare: Lunneblad (2009) menar på att begreppet invandrare har flera olika betydelser, en av 
betydelserna är att en invandrare är en person som har flyttat från ett land till ett annat land. Den här 
betydelsen jag kommer att använda mig av i min text.  

Delaktighet: Begreppet delaktighet sammankopplas ofta ihop med begreppet inflytande. Men 
begreppet delaktighet innebär att barnen deltar i något, att barnet är en del av exempelvis en grupp.  

Deltagande: Begreppet deltagande innebär det barnen gör mer konkret. Att barnet är deltar i en 
aktivitet och gör något.  

Inlärning av det svenska språket 
Ålderns betydelse för språkinlärning 
Abrahamsson (2009) som är en professor och forskare inom bland annat andraspråksinlärning 
beskriver i sin bok att språkinlärning är individuell och kan ske på många olika sätt. Hur fort och 
hur bra språkinlärningen ser ut skiljer sig radikalt mellan olika personer och det går därför inte 
jämföra en språkinlärningsprocess mellan olika människor. Liknande Abrahamsson beskriver Kultti 
(2012) som är en universitetslektor och forskare inom språk i sin avhandling att individens ålder har 
en stor betydelse för hur fort en person lärt sig ett nytt språk. Kultti hävdar att åldern kan ses som 
en avgörande aspekt på hur språkinlärningen kommer att ske, hur fort och hur bra inlärningen blir. 
Vidare beskriver Abrahamsson att barn tillägnar sig ett nytt språk relativt lätt och snabbt och det 
krävs inga större ansträngningar från barnet till att lära sig det nya språket. I jämförelse mellan 
språkinlärning för ett barn och en vuxen person så har den vuxna personen svårare att tillägna sig 
ett nytt språk och det kan ta många år tills den vuxne personen blir tvåspråkig. Håkansson (2003) 
som är professor och forskare inom språkinlärning beskriver även att ålderns positiva betydelse i 
språkinlärning och menar på precis som Abrahamsson att desto yngre personen är, desto lättare blir 
det att lära sig ett nytt språk. 

 Till skillnad från Abrahamsson (2009) och Håkansson (2003) poängterar Skolverket (2013) att en 
vanlig uppfattning är att barn lätt kan ta till sig ett nytt språk men andraspråksinlärningen är en 

5 
 



 

tidskrävande och ansträngande process oavsett ålder. Skolverket menar även på att 
språkinlärningsförmågan blir sämre med åren och förmågan är bättre när det gäller barn. Både 
Ladberg (2003) som är en filosofie doktor och författare av många böcker som handlar om 
flerspråkiga barn och Håkansson (2003) beskriver att barns medvetenhet om språk utvecklas tidigt, 
båda författarna beskriver att redan vid tvåårs ålder har barn en medvetenhet om språket. Håkansson 
beskriver att barn i tvåårs ålder kan skilja på språket grammatiska system och att barnet kan använda 
språkspecifika drag för respektive språk.  

Att vara två-/flerspråkig  
Skans (2011) som är förskollärare och skrivit en licentiat avhandling om flerspråkiga förskolor 
beskriver att det finns två olika karaktärer på tvåspråkighet. En av dessa karaktärer är 
”minoritetstvåspråkighet” vilket innebär att en språklig minoritet lär sig majoritetsamhällets språk 
som sitt andraspråk. Den andra karaktären är Majoritetstvåspråkighet vilket innebär personer som 
har ett majoritetsspråk som modersmål men som lär sig ett annat språk som sitt andraspråk. Skans 
exempel på majoritetstvåspråkighet är när en svensktalande person lär sig engelska. Bjar och 
Lidberg (2003) beskriver att vissa barn stöter på majoritetsspråket i sin omgivning och i samhället 
medan vissa andra barn möter på majoritetsspråket först när barnet börjar förskolan eller skolan. 
Därför är vissa barn mer bekanta med majoritetsspråket och för andra barn så är majoritetsspråket 
ett helt nytt språk. Kultti (2012) talar också om olika termer av tvåspråkighet, dessa skiljer sig dock 
lite från Skans karaktärer. Kultti talar om ”Simultan tvåspråkighet, Successiv tvåspråkighet och 
additiv tvåspråkighet”. Kultti beskriver dessa termer på följande sätt; 

• Simultan tvåspråkighet innebär att språk utvecklas parallellt från födelsen i barnets hem. 
Kultti menar på att visa barn har två olika modersmål utifrån simultan tvåspråkighet. 
(s.42). 

• Successiv tvåspråkighet innebär ett barn som är äldre än tre år och lär sig ett språk utöver 
modersmålet. Lärandet sker vanligtvis utanför barnets hem. De barn som utvecklar ett 
andraspråk har oftast redan utvecklat ett modersmålsspråk. Kultti menar dock på att 
många barn kommer i kontakt med ett nytt språk innan de har utvecklat ett talspråk på 
barnets modersmål. (s.42). 

• Additiv tvåspråkighet innebär att språken kompletterar varandra och lärandet av olika 
språk påverkar inte varandra. (s.42). 

Håkansson (2003) beskriver också den simultana utvecklingen av två olika språk, och nämner 
två forskare vid namn Volterra och Taechner som skrev en artikel om simultana 
tvåspråkighetsutvecklingen. Volterra och Taechner refererat i Håkansson menade på att barn som 
blivit utsatta för två språk startar ändå med ett enda språksystem och att det språksystemet inte 
finns i något av de språk en vuxen person använder utan det är barnet själv som har skapat det 
här systemet. Enligt Volterra och Taechner referat i Håkansson finns det tre steg i 
tvåspråkighetsutveckling. Dessa steg är enligt forskarna  

1. Barnet har ett enda system med ord från båda språken. (S.115) 
2. Det lexikala systemet delas upp på två språk, med samma grammatiska regler. 

(S.115) 
3. Två separata språksystem (såväl lexikanst som grammatiskt). (S.115) 

 

Ladberg (2003) beskriver att barn kan använda sig av flera olika språk. I vissa fall så talar barnet ett 
språk hemma, ett annat språk i skolan och kanske ett tredje språk med släktingar. Som jag tidigare 
nämnt så kan en person kalla sig tvåspråkig när hen behärskar två olika språk på likartad nivå. Vidare 
beskriver Ladberg att barn lär sig snabbt att använda olika språk i rätt sammanhang, det vill säga att 
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barn har en kunskap om vilket språk som ska användas i den rådande situationen barnet befinner sig 
i. Håkansson (2003) talar om ett diglossiförhållande (S.35). Begreppet diglossi innebär ”ett tillstånd 
som råder när två språk lever sida vid sida i ett samhälle” (S.31). Vidare beskriver Håkansson att 
när två språk fungerar tillsammans fyller de olika funktioner eller används i olika situationer.  

Språkets betydelse för individen  
Vi kommunicerar med varandra för att skapa mening, för att göra oss förstådda och 
förstå andra och det liv vi lever och formar tillsammans.                                                 
(Bjar och Lidberg, 2003, S.18) 

Bjar och Lidberg (2003) beskriver att språk och kommunikation är en stor del av människors liv. 
Med hjälp av språket kan människor tillsammans skapa en relation, en interaktion och förståelse 
för och med varandra. Vidare beskriver författarna att med hjälp av språket kan människor ingå 
i olika meningsskapande sammanhang som kan ha en stor betydelse för den enskilda individen. 
Det här meningsskapandet sker till exempel genom verbala såväl som icke verbala 
uttrycksformer, tal- och skriftspråk, gester och miner. Så det är inget tvivel om att språket i dess 
olika former har en stor betydelse i människors liv. Enligt Axelsson (2003) innebär 
andraspråksinlärning att en person lär sig ytterligare ett språk efter att personen lärt sig sitt 
förstaspråk.  Ladberg (2003) beskriver att det inte går att lära sig ett språk själv och att det enbart 
skulle räcka med att höra någon tala språket. Språket måste vara betydelsefullt för den som lär 
sig språket. Ladberg beskriver att när det gäller barn som ska lära sig ett nytt språk så ska det nya 
språket ha betydelse för barnet. Med det menas att barnet behöver det nya språket för att kunna 
tala med personer som har en stor betydelse i barnets liv. Människor lär sig inte flera olika språk 
om de inte behöver utan klarar de sig med ett och kan tala med de personer som har en viktig 
betydelse i livet så räcker det med ett språk enligt Ladberg. 

Tillägnandet av ett nytt språk  
Tillägnandet av ett nytt språk är inte enkelt menar Abrahamsson (2009) på och det kan ibland 
vara en komplicerad process. Vidare beskriver Abrahamsson olika faktorer som påverkar 
inlärningen av det svenska språket, dessa faktorer är bland annat social bakgrund, undervisning, 
kontakt med personer som talar det nya språket, motivation och stöttning. Dessa faktorer har en 
stor betydelse och kan avgöra hur språkinlärningen ser ut och fortskrider för olika individer. 
Axelsson menar också på att inlärningen av det svenska språket bör ske i kontakt med personer 
som har det ”nya” språket som modersmål. Med det menas att om en person vill lära sig svenska 
som andraspråk så behöver personen umgås med personer som har svenska som modersmål. 
Vidare beskriver Axelsson att det går att se på språket som ”holistiskt” (S.128). Med det 
begreppet menar författaren att språket är som en helhet och språkets kommunikativa syfte är 
centralt. Med centralt menas det att synsättet på språkförmågan är bred och utgångspunkten är 
att den person som ska använda språket behöver utveckla färdigheter och ha en djup kunskap för 
att kunna tillgodose sina olika kommunikationsbehov. Hur barnet använder sina språkkunskaper 
beror på hur stor kontroll barnet har över kunskapen. Den här kontrollen visar sig i hur barnet 
använder språket, hur mycket hen förstår och själv producerar. Ladberg (2003) beskriver att det 
finns många olika delar i språket och för att dessa olika delar ska kunna utvecklas så behövs det 
olika erfarenheter. Ladberg menar även på att barn kan utveckla olika förmågor i de olika delarna 
i språket. Exempelvis kan ett barn ha utvecklat kunskap inom den receptiva språkförmågan men 
inte inom den aktiva språkförmågan. Den receptiva språkförmågan handlar om förståelsen för 
språket och den aktiva språkförmågan handlar om barnets verbala tal. Vanligtvis sker den 
receptiva språkförmågan först, det vill säga att barnet först förstår språket innan barnet kan 
använda sig av språket verbalt.  

Både Kultti (2012) och Skans (2011) beskriver att det tar lång tid för ett barn att kunna använda 
sitt andraspråk som ett redskap i sin vardag. Enligt Skans så tar det mellan ett till två år tills det 
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går att säga att barnet kan använda sitt andraspråk på ett likartat sätt som sitt modersmål. 
Ljunggren (2013) som är förskollärare, grundskollärare och filosofie licentiat beskriver i sin 
licentiatuppsats att det finns två begrepp som är centrala i undersökningar av 
andraspråksinlärning och flerspråkighetsutveckling. Dessa begrepp heter ”Input och Output” 
(S.38). Ljunggren beskriver att dessa två begrepp ursprungligen kommer ifrån en författare vid 
namn Krashen (1985). Krashen beskrev en hypotes som fick namnet Input Hypothesis, den här 
hypotesen handlar om förhållandet mellan språk som tas in via lyssnade och det språk som en 
person själv producerar. Vidare beskriver Ljunggren att Krashen menade på att tillägnandet av 
språk är en produkt av olika omedvetna processer och att dessa omedvetna processer kan 
jämföras med när ett barn lär sig sitt första språk. Men för att tillägna sig ett språk krävs det 
meningsfull och praktiserad interaktion men själva inlärningen sker mer formellt och är 
underbyggd på kunskaper om hur språket ser ut och är uppbyggt. Tillägnandet är viktigare än 
inlärningen enligt Krashen refererad i Ljunggren. I likhet med Axelsson (2003) och Ladberg 
(2003) så menar Ljunggren på att den input och output som barnen får genom att delta och agera 
i sociala sammanhang har en stor och viktig betydelse för barns inlärning av det svenska språket.  

Arbetsmetoder för inlärningen av det svenska språket 
Wedin (2011) beskriver att utvecklingen av ett andraspråk skiljer sig från utvecklingen av ett 
förstaspråk. Vid utvecklingen av ett andraspråk används barnets tidigare språkkunskap och 
andraspråksutvecklingen påverkas till exempel av vilket tidigare språk barnet lärt sig och barnets 
ålder. Till skillnad från Wedin så beskriver Ljunggren (2013) att de olika ramar som ligger till 
grund för en språkutveckling hos flerspråkiga barn är de samma som ligger till grund för de barn 
som enbart lär sig ett språk. Ljunggren menar även på att det oftast tar längre tid för barn att lära 
sig ett andraspråk. Wedin beskriver även att när det handlar om inlärningen av det svenska 
språket så har undervisningen en stor betydelse, på grund av att pedagogerna kan stötta barnen 
genom undervisningen och se vilken språklig nivå barnet befinner sig på. Det finns olika sätt att 
undervisa på och Skans (2011) beskriver att det finns olika former av lärande, han talar om det 
styrda och det naturliga lärandet av inlärningen av det svenska språket i förskolan. Skans 
förklarar det naturliga lärandet som att barnet lär sig sitt andraspråk i förskolans verksamhet utan 
speciella undervisningstillfällen. Med det menar Skans att inlärningen sker utifrån alla olika delar 
i verksamheten och pedagogerna planerar inte ett undervisningstillfälle där fokus ska ligga på 
inlärningen av det svenska språket, utan istället är det de dagliga situationerna som utgör en stor 
del av inlärningen för barnen. Det styrda lärandet är enligt Skans när speciella situationer skapas 
av pedagogerna där fokus bör ligga på inlärning av andraspråket. Alltså är det pedagogerna som 
planerar det styrda lärandet.  

Som jag tidigare nämnt så beskriver Ljunggren (2013) att det kan ta lång tid för ett barn att lära 
sig sitt andraspråk. Därför är det av vikt att pedagogerna inte stressar barnen och låter det ta den 
tid det tar. För att barnen inte ska känna sig stressade så menar Ljunggren på att pedagogerna bör 
undvika det styrda lärandet i förskolan under arbetet med barns språkinlärning. Ljunggren 
beskriver det styrda lärandet på liknande sätt som Skans (2011) gör men Ljunggren beskriver att 
det styrda lärandet kan exempelvis vara att pedagogerna ställer frågor med givna svar för att se 
om barnen förstår frågan och svarar ”rätt”. Vidare beskriver Ljunggren att kommunikationen 
mellan pedagoger och alla barn i förskolan bör ha ett innehåll som intresserar barnet. 

 Skolverket (2003) har gjort en sammanställning av andraspråkslärandet i förskolan, i 
sammanställningen så redovisas fyra olika metoder som anses som de vanligaste kopplat till 
inlärningen av det svenska språket. En av dessa fyra metoder är ”Total Physical Response” även 
kallad för TPR (S.86). Den här metoden innebär att pedagogerna kan ge instruktioner till barnet 
men att barnet inte behöver svara verbalt utan kan istället visa med handling att hen förstått vad 
pedagogerna sa och menade. Skans (2011) menar på att den här metoden är bra för att den är 

8 
 



 

anpassningsbar till barn i olika åldrar och som är på en nybörjarnivå i sitt andraspråk. 
Pedagogerna kan anpassa övningarna i metoden till varje enskilt barn och utmana barnet efter 
barnets egen förmåga. Till skillnad från dessa arbetsmetoder ovanför så menar Puskás (2013) på 
att det inte finns några direkta direktiv på hur pedagoger i förskolan ska arbeta med barns 
inlärning av det svenska språket utan det är en tolkningsfråga för pedagogerna.  

Uppmuntran till kommunikation  
Läroplanen för förskola (2010) beskriver att förskolan ska arbeta med att barn som har annat 
modersmål än svenska ska få möjlighet till att utveckla både sitt modersmål och det svenska 
språket som sitt andraspråk. Det finns inga förslag på hur pedagogerna ska främja en 
andraspråksinlärning enligt Puskás (2013). Det kan leda till att pedagogerna blir hänvisade till 
att arbeta utifrån sina egna erfarenheter gällande vilka arbetssätt och metoder som är mest 
effektiva för barns inlärning av det svenska språket. Vidare beskriver Puskás att förskolan länge 
har varit en viktig arena för barns språkinlärning och speciellt för barn som har ett annat 
modersmål än svenska, då det i vissa fall kan vara så att förskolan är den enda platsen där barnet 
möter det svenska språket. Houwer (2009) referat i Puskás menar på att för att barn ska kunna 
lära sig ett nytt språk så behöver barnen både höra och tala språket, och att det är möjligheterna 
till det som är avgörande för barns språkutveckling. I likhet med Houwer så menar även 
Skolverket (2013) på att det är av vikt att barn får möjlighet till att själva praktisera språket och 
använda sig av det men även att pedagogerna ger möjlighet för barnen till att delta i språkliga 
sammanhang. Både Puskás och Skolverket (2013) talar om att pedagogerna bör uppmuntra 
barnen till att prata, det kan pedagogerna göra genom att exempelvis bygga samtalen på barnens 
erfarenheter och uppfattningar och att lyssna in barnen. Det vill säga att bland annat så ska 
pedagogerna inte ska avbryta barnen och visa en positiv attityd. 

Modersmål samtidigt som inlärning av det svenska språket 
Kultti (2012) menar på att det är av vikt att barn med annat modersmål lär sig det svenska språket 
då det handlar om barnens rättigheter och livsvillkor i Sverige. Både Ljunggren (2013) och Skans 
(2011) menar på att betydelsen av det svenska språket är av vikt, och att de senaste 20 åren så 
har samhället gett direktiv på att fokus bör vara på det svenska språket. I den svenska förskolan 
så är det svenska språket en norm som både pedagoger och barn bör följa. Skans beskriver även 
en myt eller en vanlig föreställning som finns, myten säger att modersmålet stör 
andraspråksinlärningen och att modersmålet och andraspråket måste hållas isär för att barnen ska 
kunna få en kunskap i andraspråket. Det finns dock inget bevis på att myten stämmer. Även 
Skolverket (2013) beskriver att en vanlig föreställning gällande andraspråkinlärning är att barn 
som har annat modersmål har svårt att lära sig det svenska språket. Den föreställningen är på 
grund av att det svenska språket blir barnets andraspråk och inte barnets modermål. Enligt 
skolverket så finns det ingen forskning som visar på att barn som lär sig svenska som andraspråk 
har det svårare att lära sig svenska än de barn som lär sig svenska som sitt modersmål. Cromdal 
och Evaldsson (2003) beskriver att de flesta tvåspråkighetsforskarna är överens om att 
undervisningen i modersmål är av vikt för att barn med annat modersmål ska utveckla 
tvåspråkighet och inte enbart lära sig majoritetsspråket som i det här fallet blir svenska men även 
att ett barn kan utveckla sitt modersmål och andraspråk samtidigt.  

Tvåspråkiga barns delaktighet och deltagande  
Förskolans verksamhet 
Arnér (2006) beskriver att förskolan har en verksamhet som styrs och påverkas av olika 
förhållanden och bestämmelser, exempelvis en läroplan som är fastställd av den svenska 
regeringen. Andra förhållanden som påverkar verksamheten är olika traditioner, normer och 
pedagogers personliga ståndpunkter. Vidare beskriver Arnér att pedagoger och verksamheten ska 
fostra barnen till att bli bra samhällsmedborgare och att verksamheten ska gynna barnen på ett 
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bra sätt där barnen ska få växa som individ. Det går även att se på förskolan som en slags 
utbildning, Arnér beskriver att förskolans verksamhet och pedagoger utbildar barnen i 
exempelvis skapa ett deltagande eller skapa inflytande i verksamheten. Utifrån förskolans 
uppdrag har pedagoger sedan länge haft tid på sig att skapa ett arbetssätt som kan utvecklas och 
anpassas, ett gemensamt förhållningssätt för pedagoger och verksamheten, normer som ska råda, 
men framför allt en trygghet och stabilitet för barnen. Arnér redogör även för läroplanens roll i 
verksamheten och beskriver att läroplanen inte ska styra verksamheten utan istället leda 
verksamheten i rätt riktning. Ett av begreppen som står i läroplanen är deltagande. Arnér menar 
på att barns möjligheter till deltagande bland annat handlar om pedagogers förhållningssätt till 
att ge barnen utrymme men även barnets eget initiativtagande till att skapa och utveckla ett 
deltagande.  

Pedagogers roll i barns deltagande 
Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar.                                 
(Läroplanen för förskolan, 2010,S5.) 

Kultti (2014) diskuterar kring ovanstående citat, och hon poängterar att läroplanen beskriver ”alla 
barn”. Enligt Kultti (2014) innefattar ”alla barn” verkligen alla barn i förskolan, oavsett barnens 
språkliga kunskaper eller deras ålder så ska alla barn få ha samma rättigheter och vara en del av 
förskolans verksamhet. Vidare beskriver Kultti (2012) att det var under sent 1800 tal som pratet 
om att vuxna ska stå upp för barnet och föra deras talan i samhället kom på tal. I dagens samhälle 
så är ett vanligt förekommande begrepp barnperspektiv. Kultti (2012) beskriver att det inte enbart 
finns ett barnperspektiv utan att det varierar i olika sammanhang och kulturer men en syn på 
barnperspektiv är att den vuxne intar ett barnperspektiv och ser barn som meningsfulla och 
meningsskapande aktörer. Kultti (2012) poängterar dock att en vuxen person inte kan inta ett 
barnperspektiv fullt ut men att vuxna människor kan försöka förstå barnens sätt till att skapa 
mening och ge barnen ett utrymme till att göra egna val.  Skaremyr (2014) beskriver att barn 
behöver ha tillgång till ett deltagande och att det är pedagogerna som ger barnen möjligheten till 
deltagande för barnen. Calderon (2004) menar på att det är av vikt att deltagandet sker på lika 
villkor för barnen och att pedagoger hjälper till att bjuda in barn med annat modersmål, men även 
att pedagogerna kan vara med i deltagandet som en trygghet för barnen. Skans (2011) menar på 
att tryggheten och deltagande hör ihop. När barnen känner sig trygga på förskolan så vågar de 
även delta och bli delaktiga. Hos små barn i förskolan så grundas barnets deltagande på att barnet 
känner sig trygga men även att föräldrarna känner sig trygga med förskolan och visar det inför 
barnet. Kultti (2014) poängterar en viktig fråga till förskollärare som de behöver reflektera över, 
frågan är om huruvida barns språkliga kunskaper i svenska och barnens initiativtagande är en 
förutsättning för barnens deltagande i förskolan. 

Språk kopplat till delaktighet och deltagande 
Skaremyr (2014) menar på att det finns studier om barn som talar flera språk som visar på att 
barnen finner olika strategier för att bli deltagare och för att upprätthålla ett deltagande i samspel 
med andra barn, även om de andra barnen inte talar samma språk. Vidare beskriver Skaremyr att 
om pedagoger lägger mest vikt vid det svenska språket så blir barnets språkliga kunskaper i 
svenska det avgörande för hur barns delaktighet och deltagande kommer att se ut. Barn är duktiga 
på att finna ett deltagande ändå och att skapa deltagande för varandra, oavsett om barnen inte 
talar samma verbala språk. Barnen använder då istället sitt kroppsspråk, ett påhittat språk eller 
skuggar varandra för att bli deltagare. Deltagandet kan förändras när till exempel barnets 
språkinlärning och utveckling ändras, eftersom barnet då kanske kan kommunicera och förändra 
gemenskapen genom det verbala språket.  

Vidare beskriver Skaremyr (2014) att barn upprätthåller strukturer i omgivningen i interaktioner 
när barnen använder sig av olika rådande normer på förskolan, barn förhandlar även om sitt 
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deltagande genom att exempelvis ställa frågor eller och slutligen så får barn tillgång till 
deltagande när de bjuder in sig själva i en aktivitet. Allt detta sker genom det verbala språket 
enligt Skaremyr, det är genom det verbala språket som barn kan upprätthålla ett deltagande, 
förhandla och bjuda sin sig själva. Även kroppsspråk används för att upprätthålla ett deltagande 
och barnen blandar gärna det verbala språket med kroppsspråk.  

Pedagogers förhållningssätt  
Pedagoger i förskolans verksamhet  
Calderon (2004) beskriver att barn i förskolan ska få stöd av pedagoger till att utveckla sin lust, 
nyfikenhet och att de ska uppmuntras till att pröva sin egen förmåga. Det är av vikt att pedagoger 
är medvetna om att alla barn i förskolan kommer dit med olika bakgrunder, kulturer och 
livsmiljöer. Därför är det betydelsefullt att pedagogerna anpassar verksamheten utifrån varje 
barns behov och förutsättningar och att det inte är barnen som ska anpassas till verksamheten. 
Vidare beskriver Calderon att förskolans verksamhet och pedagogerna ska ge samma möjligheter 
till alla barn oavsett vilket modersmål barnet talar. Barnets omvärld kan förändras och det kan 
ske planerade och oplanerade förändringar i omvärlden, därför behöver barnen utveckla många 
olika kompetenser för att kunna möta framtiden. Calderon menar på att förskolans verksamhet 
bland annat ska ge kompetenser så att barnen kan möta framtiden, exempelvis genom att 
verksamheten ska främja att barnen utvecklar sin egen tillit, lust och att varje barn tror på sin 
egen förmåga. Calderon poängterar att pedagogernas förhållningssätt påverkar kontakten med 
barn. 

 I likhet med Calderon beskriver Skans (2011) att i många fall så är förskolan det första mötet för 
barn med annat modersmål. Det första mötet innefattar att barnet kommer i kontakt med bland 
annat svensk kultur och det svenska språket. Det här är något pedagogerna behöver ha med sig i 
mötet med utlandsfödda barn. Skans menar även på att i en mångkulturell barngrupp så 
underlättar det om alla pedagoger i barngruppen har liksinnat förhållningsätt där pedagogerna 
bemöter barnens olikheter med ett genuint intresse och nyfikenhet. Läroplanen för förskola 
(2010) beskriver att i förskolan ska omsorg om det enskilda barnets trygghet, utveckling, 
välbefinnande och lärande forma arbetet. Arbetet i förskolan ska även ta hänsyn till det enskilda 
barnets olika förutsättningar och behov. Kultti (2012) menar på att det förhållningssättet som 
läroplanen beskriver är en norm i förskolans verksamhet. Normen handlar om att pedagogerna 
ska utgå ifrån alla barn och att det är det huvudsakliga för förskolans verksamhet. Det innebär att 
pedagogerna behöver organisera verksamheten så att alla barn får likartad möjlighet i förskolan 
utifrån barnets egen förmåga 

Pedagogers syn på flerspråkiga barn  
I likhet med Calderon (2004) och Skans (2011) som beskriver att förskolan kan vara barnets 
första möte med det svenska språket så beskriver Bozarslan (2010) att pedagogerna är ansiktet 
utåt för förskolan och det är pedagogerna som möter barnen. Bozarslan beskriver även pedagoger 
som ”värdar i förskolan” (S.52). Med det menar Bozarslan att pedagogerna finns där för barnen 
och förskolan kan ses som pedagogernas hemmaplan. Det är barnen som kommer till förskolan 
och därför ska barnen bli bemötta på ett positivt sätt med respekt och glädje från pedagogerna, 
oavsett om de talar svenska eller inte. 

 Bozarslan (2010) beskriver även begreppet respekt, och att det handlar om ett givande och 
tagande. Pedagogerna behöver visa respekt för varje barn och på så sätt kommer barnen att visa 
respekt tillbaka till pedagogerna. För att pedagogen ska få barnets förtroende så krävs det att det 
finns en respekt mellan pedagogen och barnet. Lunneblad (2009) beskriver ett vanligt 
förekommande synsätt i förskolan är att pedagogerna ser på invandrare som ”de andra”, det här 
synsättet är även förekommande i samhället från svenskfödda personer. Lunneblad menar på att 
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det förekommer att pedagoger skiljer på svenska barn och barn med invandrarbakgrund. Det 
leder till att det blir ett vi och dem tänk, till exempel så kan pedagoger tänka att ”dem” (barn med 
annat modersmål) behöver utveckla det svenska språket medan ”vi” (barn med svenska som 
modersmål) kan göra något annat i verksamheten. Ett annat exempel är att barnen inte blir sedda 
som de individer de är utan att pedagogerna ser de svenska barnen som vi om pedagogen själv är 
svensk och barnen med invandrarbakgrund blir dem andra. Därför är det av vikt att pedagogerna 
ser alla barn som individer och tänker att det är en barngrupp med olika individer. Kultti (2012) 
beskriver att det finns pedagoger som ser barns modersmål som ett hinder i arbetet med 
språkutveckling. Det synsättet gäller oftast de yngre barnen i förskolan. En anledning till att 
pedagogerna har det synsättet är på grund av att pedagogerna inte har tillräckligt med kunskaper 
om andraspråksinlärning och att de känner att de behöver ha en viss kunskap om barnets 
bakgrund, exempelvis barnets språk eller kultur.  

Pedagogers roll utifrån läroplanen 
Runfors (2013) beskriver att läroplanen gör det problematiskt för pedagogerna, då förskolan ska 
verka för en mångkulturell mångfald och för kulturell enhetlighet samtidigt. Det innebär att 
pedagogernas arbete ska prägla den mångkulturella mångfalden gällande barn med 
invandrarbakgrund och den kulturella enhetligheten gällande de svenska barnen. Runfors menar 
på att det är motsägelsefullt och att det skapar förvirring hos pedagogerna. Pedagogerna ska utgå 
från läroplanen för förskola som beskriver att alla i verksamheten ska vidmakthålla de 
grundläggande värden som Sveriges skollag anger. Samtidigt som pedagogerna ska vidmakthålla 
värdena så ska de tydligt ta avstånd från allt som strider emot de grundläggande värdena. Runfors 
poängterar att det är obligatoriskt för pedagoger att arbeta utifrån värdena samtidigt som 
Läroplanen för förskola beskiver att pedagogerna ska främja att barnen visar respekt för 
skillnader i människors olika uppfattningar och levnadssätt, och att ingen ska diskrimineras på 
något sätt. Pedagogerna får enligt Runfors kämpa med utmaningar utifrån läroplanen då den 
innehåller motsägelsefulla mål och otydliga riktlinjer. Skolverket (2013) beskriver att det krävs 
ett reflekterande förhållningssätt hos förskolepersonalen, reflektionen ska bland annat utgå ifrån 
pedagogernas uppfattningar och förhållningssätt. Därför är det av vikt att pedagoger utvärderar 
sig själva och reflekterar kring sin egen roll som pedagog.  

Teoretiskt perspektiv 
I min valda litteratur så har många forskare använt sig av det sociokulturella perspektivet. Jag 
kommer nedan kortfattat redovisa vad det sociokulturella perspektivet står för. Kultti (2012) 
beskriver att det sociokulturella perspektivet är ett samlingsbegrepp för teorier som grundas i 
Vygotskijs psykologi. Utgångspunkten i detta perspektiv är intresset för människan som en social 
och kulturell varelse. I det sociokulturella perspektivet studerar man människors utveckling och 
lärande och hur människor tillägnar sig sociokulturella erfarenheter och förmågor. Vidare 
beskriver Kultti att inom det sociokulturella perspektivet fokuserar man även på hur människor 
tillägnar sig kulturella redskap som människor ska lära sig att använda i den sociala kontexten, 
det vill säga den omgivning en människa befinner sig i vid ett tillfälle. Människor kan ha många 
olika sociala kontexter då människor befinner sig i olika omgivningar med olika människor. En 
social kontext är exempelvis förskolan, och en annan kan vara barnets hem.  

 Av dessa kulturella redskap som människor tillägnar sig så är språket den viktigaste redskapen. 
Kultti (2012) beskriver att språket bygger på erfarenhetsmässiga samband och i samspel med 
andra utvecklar barn en förståelse av orden som en symbol. Vidare beskriver Kultti att barn börjar 
med att uttala enskilda ord och sen sätter de ihop orden för att skapa meningar. Detta är början 
på en språkutveckling inom det sociokulturella perspektivet. Ett annat viktigt begrepp inom det 
sociokulturella perspektivet som Kultti beskriver är människors interaktion och kommunikation 
med andra människor. Kultti menar på att barn skapar olika erfarenheter i relation till de miljöer 
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och de aktiviteter barnet befinner sig i men även med vem/vilka barnet har en interaktion med. 
Det är genom sociala interaktioner och genom kulturella redskap som människor skapar 
meningsfulla kontexter.  

Utifrån det sociokulturella perspektivet och den här studiens syfte så blir språket, kommunikation 
och interaktion tre viktiga delar. Språket och kommunikation kopplas till att flerspråkiga barn 
ska få en möjlighet till inlärning av det svenska språket genom pedagogers metoder och 
arbetssätt. Språket och kommunikationen kan även kopplas ihop med interaktion och det kan ses 
som att språket är en förutsättning för interaktion. Begreppet interaktion kan i den här studien ses 
som barns delaktighet och deltagande, både verbalt och kroppsligt.  

Metod  
I det här kapitlet beskriver jag vilken metod jag valt att använda, mitt urval, genomförandet, 
analys och slutligen etiska ställningstaganden. 

Kylén (2004) beskriver att det är av vikt att välja en lämplig metod och källa till sitt arbete. I 
valet av metod så bör forskaren fundera över vilken metod som passar bäst utifrån informationen 
forskaren vill ta del av, men metodvalet styrs även av vad som passar bäst utifrån den som gör 
studien. Emilsson (2014) beskriver också att det är betydelsefullt att fundera på vilken metod 
som forskaren ska välja, så att forskaren får ut mycket till sitt resultat. Trost (2005) beskriver att 
om den som gör studien är intresserad av att försöka förstå människor så ska den personen göra 
en kvalitativ studie och det kommer jag göra i det här examensarbetet. Jag har valt att utgå ifrån 
observationer av pedagoger i verksamheten och intervjua pedagoger. Det hade varit intressant att 
få vara med i verksamheten en längre period och observerat men eftersom tiden inte räcker till 
så fick det bli korta observationer och längre intervjuer. Det här ledde till att jag fick rikta in mig 
på pedagogens perspektiv. Med det menar jag att jag enbart tar pedagogens perspektiv och 
använder mig av det pedagogerna säger och gör.  

Observation 
Justesen och Mik-Meyer (2011) redogör att det är en fördel att använda observation som metod 
när data ska samlas in och att det går att använda både observation och intervju som metoder i 
samma studie. Vidare beskriver Justesen och Mik-Meyer att det finns olika metoder inom 
observation, det går att välja att enbart observera eller att både delta och observera samtidigt. 
Justesen och Mik-Meyer talar om en ”utifrån”-position i observationen (S.84). Med det menas 
att den som gör observationen inte deltar aktivt i den situation som observeras. Det här sättet kan 
även kallas ”en fluga på väggen” (S.84). En annan metod inom observation som Justesen och 
Mik-Meyer beskriver är deltagande observation, då använder forskaren sig av ett ”inifrån”-
position (S.84). Författarna menar på att i den metoden av observation så är forskaren delaktig 
och deltar i de situationer som observeras. Det som kan bli problematiskt i den här typen av 
observation är att det kan vara svårt att vara deltagande samtidigt som en observation ska ske.  

Kultti (2012) menar på att om en forskare intar ett ”inifrån perspektiv” så finns det en risk att 
forskaren tolkar in för mycket i något som sker under observationen och det kan leda till att 
forskaren inte uppmärksammar det som sker runt om kontexten. Så med en icke deltagande 
observation kan forskaren se hela kontexten och allt som sker kring den, forskaren kan både se 
och höra hur pedagoger talar, agerar och vilken interaktion de har med barnen. Justesen och Mik-
Meyer (2011) beskriver att precis som en intervju så går det att förbereda en observation genom 
att bestämma vad det är man vill observera.  
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Intervju  
Kylén (2004) beskriver att en intervju är ett möte med en eller flera personer, och att den som 
intervjuar vill ha fram vissa uppgifter utifrån sina frågor till de som blir intervjuade. En del 
intervjuer kan gå ut på att lösa ett problem medan andra intervjuer kan gå ut på att den som 
intervjuar vill ha fakta om ett visst ämne. Vidare beskriver Kylén att den som intervjuar bör 
fundera på hur mycket tid som bör avsättas till intervjun, en så kallad kort intervju är en intervju 
som tar mellan 5 till 20 minuter. Under dessa minuter så kan den som intervjuar få fram 
information som behövs och gå på djupet inom ett begränsat område. Kylén beskriver att de korta 
intervjuerna är oftast mer strukturerade och den som intervjuar vet vad hen vill få ut av svaren. 
Justesen och Mik-Meyer (2011) menar på att det är av vikt att den som intervjuar funderar över 
vilket dokumentationsätt hen vill använda under sin intervju, det vanligaste är ljudupptagning 
men ibland kan det ske att den som blir intervjuad inte vill vara med på en ljudinspelning. Det 
kan bland annat bero på att intervjun handlar om känsliga delar och då får den som intervjuar 
föra anteckningar istället. Enligt Justesen och Mik-Meyer så är det lättare att föra 
dokumentationen elektroniskt för att det är svårt att föra ner anteckningar för hand om vad som 
sades i intervjun.  

Kylén (2004) beskriver att det finns två olika sätt att intervjua på, hårt strukturerade intervjuer 
och mindre styrda intervjuer. Även kallade för ostrukturerade och strukturerade intervjuer. 
Justesen och Mik-Meyer (2011) beskriver att den ostrukturerade intervjun handlar om att det är 
den som blir intervjuad som bestämmer hur intervjun ska gå till och hur samtalsstrukturen ska se 
ut. Det är vanligt att den som gör intervjun inte har planerat frågor innan intervjun sker. Justesen 
och Mik-Meyer beskriver att i en strukturerade intervjun har den som intervjuar på förhand skrivit 
intervjufrågor och ställt frågorna i en ordningsföljd. I den här typen av intervju är det den som 
intervjuar som styr intervjun och frågorna är oftast slutna, det kan även finnas förbestämda svar 
som den som blir intervjuad kan välja mellan. Till skillnad från Kylén som beskriver att det finns 
två olika sätt att intervjua på så beskriver Justesen och Mik-Meyer ett till sätt att intervjua på, det 
sättet heter semistrukturerade intervjuer och det handlar om att en del frågor är förbestämda av 
intervjuaren men det finns även möjlighet för den som blir intervjuad att få en chans till att tala 
om saker som kommer upp under intervjun. I det semistrukturerade intervjun så är frågorna 
öppna och alla som blir intervjuade får samma frågor. Målet med den semistrukturerade intervjun 
är att få alla människor som blir intervjuade till att reflektera över samma frågor. Trost (2005) 
beskriver att platsen där intervjun ser är av vikt, det bör vara en ostörd plats där den intervjuade 
känner sig bekväm.  

Urval 
Redan tidigt i studien så gjorde jag ett urval, Kultti (2014) beskriver att urvalet av förskolor och 
barn har betydelse för dataproduktionen. Därför blev det naturligt utifrån mitt syfte och 
frågeställningar att jag valde förskolor som är mångkulturella och har barngrupper med 
flerspråkiga barn. Det resulterade i att jag fick besöka fyra olika förskolor. Nedanför har jag gjort 
en tabell som visar ett fiktivt namn för varje förskola, fiktivt namn för pedagogen och övrig 
information. Gemensamt för alla förskolor är att de är placerade i mångkulturella 
bostadsområden, det vill säga bostadsområden som mestadels består av människor som är 
inflyttade till Sverige.  De språk som är representerade av barnen på förskolorna är huvudsakligen 
arabiska, romani, somaliska, albanska.  
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Fiktivt 
namn på 
förskolan 

Fiktivt 
namn på 
pedagog
en 

Antal  
år 
pedagogen 
 har jobbat 
med 
flerspråkiga 
barn 

Är 
pedagogen 
tvåspråkig? 
(Andra 
språk än 
engelska) 

Ålder på 
barnen på 
avdelningen 

Mestadels 
flerspråkiga 
barn på 
avdelningen? 
(Mer än 50 
%)  

Hallonet Hanna 15 år Nej 3-5 år Ja 
Hallonet Stina Över 20 år Nej 3-5 år Ja 
Blåbäret Carina 5 år Nej 1-2 år Ja 
Jordgubben Helene 8 år Nej 1-3 år Ja 
Smultron Emma 10 år Nej 1-5 år Ja 
Smultron Berit Över 20 år Nej 1-5 år Ja 

 

Genomförande observation 
I min studie har jag använt mig av ”utifrån position” och en icke deltagande observation. Det 
innebär att jag enbart satt i bakgrunden och observerade pedagogen. Jag var inte delaktig på något 
sätt i den aktivitet pedagogerna gjorde tillsammans med barnen under observationen.  Mitt fokus 
under observationerna var på pedagogerna i samverkan med barnen under vardagliga aktiviteter 
i förskolans verksamhet. Under de observationerna jag genomfört har jag fört anteckningar. Detta 
gjorde jag på grund av att jag inte fick använda mig av någon slags ljudinspelning eller filmning 
på en av förskolorna vilket ledde till att jag använde mig av anteckningar och bestämde mig att 
göra det under alla observationer så att det skulle bli lika. Nedan har jag gjort en tabell som visar 
på hur länge jag observerade, vad de vardagliga aktiviteterna var och hur många barn som var 
närvarande i observationen.  

 

Pedagog Antal barn Observationstid Aktivitet  
Hanna 8  40 minuter Bild/målning 
Stina 8 40 minuter Bild/målning   
Carina 5 25 minuter Måltid 
Helene 6  30 minuter Bild 
Emma 8 35 minuter Fria 

leken/Barnen 
sitter och spelar 
spel.  

Berit  8 35 minuter Fria leken/ 
Baren sitter och 
spelar spel  

 

Genomförandet av intervjuer  
Anledningen till att jag valde intervjuer som metod var att skapa en djupare förståelse kring de 
observationer som informanterna var med i. På två av förskolorna passade det bättre för 
pedagogerna att jag utförde intervjuerna först, detta berodde på tidsaspekten och 
schemaläggningen på förskolan. Och på de två andra förskolorna kunde jag ha observationerna 
först och sen intervjuerna. Detta resulterade i att intervjuerna inte blev sammankopplade utefter 
vad som framgått i observationerna utan istället blev det två skilda metoder som har 
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gemensamma punkter. Jag genomförde sex intervjuer, en intervju med varje pedagog. 
Intervjufrågorna (bilaga 1) som användes utgick från studiens syfte och frågeställningar. Jag 
gjorde en provintervju med en utomstående pedagog för att se om mina intervjufrågor var 
lättförståeliga och för att se hur lång tid intervjun skulle ta. Provintervjun tog ca 30 minuter vilket 
jag angav till de pedagoger jag skulle intervjua till studien så att de kunde planera in intervjun. 
Längden på de intervjuer jag gjorde med pedagoger till studien varierade mellan 15 minuter till 
35 minuter. Jag förde inga anteckningar under intervjun utan använde mig av ljudinspelning, 
detta för att ljudinspelningen gjorde att jag kunde fokusera enbart på intervjun och att det skulle 
underlätta efterarbetet med transkribering. Jag gjorde en transkribering till varje intervju. Jag 
skrev mina transkriberingar i en läsvänlig form där jag inte återgav mindre felsägningar, 
stakningar eller grammatiska fel fullt ut. Detta gjorde jag för att få en läsvänlig form men också 
för att lyfta fram svaren som det väsentliga.  

Analys  
Studiens syfte var att fördjupa kunskapen om flerspråkiga barn i förskolan gällande deras 
språkinlärning, delaktighet och deltagande. Mot bakgrund av det valdes tre olika begrepp som 
uppkommit från det Sociokulturella perspektivet. Dessa tre begrepp, språk, kommunikation och 
interaktion använde jag för att skapa mina analysverktyg. Det första analysverktyget kopplat till 
studiens första frågeställningar är på vilket sätt pedagogers metoder och deras arbetssätt främjar 
till flerspråkiga barns inlärning av det svenska språket. Mitt andra analysverktyg som kopplas till 
studiens andra frågeställning är vilken typ av interaktion flerspråkiga barn får möjlighet till, det 
vill säga vilken typ av delaktighet och deltagande barnen får. De här två analysverktygen kan ses 
som en sammanfattning om vad som uppkommit i tidigare forskning och vad jag vill analysera 
för att få svar på studiens frågeställningar.  

Steg ett i analysprocessen av observationerna har varit att renskriva mina anteckningar för att 
sedan läsa igenom dem. Efter igenomläsningen valde jag ut de delar som är relevanta kopplat till 
studiens frågeställningar och syfte. De olika delarna jag valt ut från observationerna är olika 
samtal och situationer. I steg två har jag sorterat in dessa delar i kategorier och teman utifrån 
mina två analysbegrepp.  

Jag har analyserat vilka metoder och arbetssätt pedagogerna gällande: 

1. Inlärningen av det svenska språket 

2. Vilka möjligheter flerspråkiga barn får till deltagande och delaktighet. 

Denna analys gjorde jag på alla observationer och skapade ett dokument för varje analysverktyg 
där jag samlade relevanta delar från observationerna. Steg tre i processen har varit att genom en 
fördjupad analys av det sammanställda materialet komma fram till underlaget för resultatets 
teman och rubriker. För att komma fram till resultatet har jag läst igenom de två olika 
dokumenten och organiserat texten med de likheter som finns för att sedan skapa rubriker utifrån 
innehållet i texten.  

 I analysprocessen av intervjuer började jag med att transkribera intervjuerna. Därefter 
strukturerade jag det transkriberade materialet och skrev alla svaren från pedagogerna under 
respektive intervjufråga. Slutligen jämförde jag fakta som uppkommit i observationerna med 
fakta som uppkommit i intervjuerna. Jag analyserade även pedagogernas svar med varandra för 
att hitta likheter och olikheter.  
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Etiska ställningstaganden 
Löfdahl (2014) beskriver att det är av vikt att ha en god forskningssed, det innebär att jag som 
student och forskare tänker på vad jag får göra och inte göra när jag exempelvis besöker 
förskolor. Det är även betydelsefullt att jag utgår ifrån ett etiskt förhållningsätt och följer olika 
principer som finns. I min studie så har jag valt att följa de forskningsetiska principer som 
vetenskapsrådet tagit fram. I mitt missivbrev (Se bilaga 2) som jag skickade ut till berörda 
pedagoger innan jag besökte förskolorna, skrev jag med de forskningsetiska principerna så att 
pedagogerna fick ta del av de regler jag följer. Nedan kommer jag sammanfatta de 
forskningsetiska principerna utifrån Vetenskapsrådet (2002).  

Informationskravet: Informationen som ska ges ut till de personerna som ska ingå i 
undersökningen. I informationskravet ska det framgå vilka villkor som ställs för de deltagande, 
att det är friviligt att delta och att det går att avbryta sin medverkan när som helst under 
processen.(Vetenskapsrådet, 2002) 

Samtyckeskravet: De som deltar i undersökningen, det vill säga pedagogerna ska ge sitt samtycke 
för sitt deltagande. Även vårdnadshavare ska ge sitt samtycke för att deras barn ska få delta i 
studien, det gäller om barnet är under 15 år. I min studie var det inte nödvändigt att be föräldrar 
om samtycke då jag inte observerade eller intervjuade några barn. Deltagarna i studien 
bestämmer hur länge och på vilka villkor de vill delta i studien. Om en deltagare väljer att lämna 
studien så ska inte det påverka deltagaren negativt, till exempel genom att jag som forskare ska 
ge några påtryckningar på deltagaren. (Vetenskapsrådet, 2002) 

Konfidentialitetskravet: De som deltar i studien ska göra det under konfidentialitet. Det vill säga 
att det inte ska framgå vem eller vilka personer som deltagit i studien genom identifierbara 
uppgifter. I mitt missivbrev skrev jag att pedagogernas personuppgifter ska förvaras på ett sådant 
sätt att obehöriga inte kan ta del av dessa uppgifter. Jag skrev även att när min studie är godkänd 
så kommer alla personuppgifter förstöras. (Vetenskapsrådet, 2002)  

Nyttjandekravet: Det insamlade materialet som jag fått ska enbart användas till det som är sagt 
och tänkt. Det vill säga att materialet enbart ska användas till min studie och inte till något annat. 
(Vetenskapsrådet, 2002) 

Giltighet och tillförlitlighet  
Två olika begrepp som är av vikt att ha med i sin studie är validitet och reliabilitet. Validitet 
betyder giltighet och reliabilitet betyder tillförlitlighet. Innebörden av dessa begrepp förklarar 
Justesen och Mik-Meyer (2011) på det här viset, validitet handlar om att forskningsfrågan och 
resultatet hör ihop. Det vill säga att resultatet verkligen visar på det frågeställningarna handlar 
om. Reliabilitet handlar om undersökningens metoder, att metoderna är så tydliga att om någon 
annan skulle göra den här undersökningen igen så skulle resultatet bli detsamma. Roos (2014) 
beskriver att för kunna besvara syftet i sin studie så behöver den som gör studien tänka på att 
metoderna ska hjälpa till att svara på syftet och inget annat. Eller enklare sagt, tar jag reda på det 
jag tänkt ta reda på? Roos menar på att den som gör studien bör hitta en metod som är avsedd till 
att samla in det data som behövs så att personen kan svara på sina frågeställningar och syfte. 
Forskaren bör fundera på om hen ställer rätt frågor, det vill säga frågor som verkligen tar reda på 
syftet. Roos beskriver att ibland kan det räcka med att ändra ett ord i en fråga, så frågan får en ny 
innebörd och därmed hör till syftet. I min studie så började jag med att skriva ner mina 
intervjufrågor utifrån mitt syfte, frågeställningar och forskningsöversikt. Efter att jag skrev ner 
mina intervjufrågor så gjorde jag en provintervju för att se om mina intervjufrågor var bra, jag 
gjorde då en provintervju på en vän som är barnskötare och är verksam i förskolan. Efter min 
provintervju tog jag bort en fråga helt och ändrade en annan då jag märkte att frågorna inte höll 
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sig till syftet. Efter det så ansåg jag att mina intervjufrågor handlade om det jag ville undersöka 
och frågorna skulle hjälpa mig att samla in data.  

Roos (2014) beskriver att reliabilitet handlar om att insamlingen av data sker på ett noggrant sätt 
och i tillräcklig mängd för att det ska gå att dra slutsatser av det insamlade materialet. Begreppet 
handlar också om att jag som gör studien har strukturerat arbetet noga så att mina personliga 
åsikter inte står i vägen. Till exempel så är en av mina frågeställningar: ” På vilket sätt arbetar 
pedagogerna med inlärningen av det svenska språket för flerspråkiga barn?” 

För att få reda på ett svar på den frågan kan inte jag fråga barnen hur inlärningen ser ut därför att 
barnen kanske inte uppfattar det de gör i förskolan som en inlärning. Utan istället bör jag fråga 
pedagogerna hur inlärningen ser ut. Roos menar även på att reliabilitet handlar om hur frågorna 
blir ställda och hur den som gör studien observerar. För att få så hög reliabilitet som möjligt valde 
jag att ha samma intervjufrågor till alla pedagoger och observationerna utgick ifrån samma 
begrepp och tanke om vad som skulle observeras.  
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Resultat  
Studiens syfte var att fördjupa kunskapen om flerspråkiga barn i förskolan gällande deras 
språkinlärning, delaktighet och deltagande och på vilket sätt pedagogers förhållningssätt har 
betydelse i arbetet med flerspråkiga barn.  
 
Mina frågeställningar var: 

1. På vilket sätt arbetar pedagogerna med inlärningen av det svenska språket för flerspråkiga 
barn? 

2. På vilket sätt arbetar pedagogerna med möjligheter till delaktighet och deltagande för 
flerspråkiga barn? 

Resultatet består av tre delar, de första två delarna besvarar studiens frågeställningar och en tredje 
delen presenterar pedagogernas olika förhållningssätt. För att göra det tydligt så kommer jag att 
använda mig av kursiv indragen text när jag beskriver en situation från en observation och vanligt 
typsnitt och indragen text när jag beskriver vad som sades under någon av intervjuerna. 

Inlärningen av det svenska språket i förskolan  
Våga göra rätt och fel 
I fyra av sex intervjuer lyfte pedagogerna fram att det är viktigt att pedagoger inte ska stressa 
fram inlärningen av det svenska språket för flerspråkiga barn. Utan det får ta den tid det tar och 
pedagogerna ska se till varje individ och därefter skapa möjligheter till inlärning.  Detta 
tydliggörs i dessa citat:  

 

Det viktigaste är att barnen vågar tala och använda sig av språket. Och prova på, våga 
göra fel men även att våga göra rätt. (Carina) 

Barnen behöver få känna att de gör något om de säger fel, ingen tillrättavisa ska ske 
och barnen ska få känna sig uppmärksammade och få känna tillit till sin egen förmåga. 
(Stina) 

Ovanstående citat visar betydelsen av att barn ska våga tala och använda sig av det svenska 
språket som ett kommunikativt redskap. Dessa två exempel skulle kunna tolkas som en start till 
ett arbetssätt gällande inlärningen av det svenska språket och att flerspråkiga barns tillit till 
språket skulle kunna tillhöra grunden.  

En annan start för språk och kommunikation som pedagogerna beskrivit gällande flerspråkiga 
barn är att barnen bör visa ett intresse för det svenska språket och börja använda språket på olika 
sätt exempelvis i interaktion genom kommunikation med andra svensk talande barn. I 
nedanstående citat beskrivs hur intresset till språk och kommunikation kan väckas hos 
flerspråkiga barn 

Ett intresse för språket kan skapas då barnen ser att språket har en betydelse i vardagen. 
Till exempel så märker barnen att pedagoger och övriga barn talar svenska vilket 
förhoppningsvis kommer leda till att barnets intresse för att lära sig svenska ökar. 
(Hanna) 

I ovanstående exempel beskrivs det hur intresset för det svenska språket kan skapas genom att 
barnen ser att andra kommunicerar på det gemensamma språket. Att barnen visar ett intresse för 
språket är en bra start att utgå ifrån.  
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Olika planeringar  
I två av intervjuerna från samma avdelning framkom det att pedagogerna hade olika syner på 
planeringen för verksamheten. I nedanstående citat visas dessa två olika syner från de olika 
pedagogerna gällande planeringen:  

Jag behöver ha i åtanke att det finns barn i barngruppen som inte kan svenska och då 
måste jag göra en planering utifrån dem och sen en annan planering för de barn i 
gruppen som kan svenska. Även fast det är samma aktivitet vi alla ska göra. (Emma) 

Oavsett vilket modersmål barnen talar så gör alla barnen samma aktivitet och 
planeringen ser den samma ut gällande alla barn. Jag särskiljer inte på någon. (Hanna)  

Även en annan pedagog beskrev hur de planerar på hennes avdelning. 

Vi utgår ifrån barnens intresse i planeringen och sen väver vi in språket. När 
barngruppen är mångkulturell så tänker man automatiskt på att vara extra tydlig och 
prata lättare svenska med barnen. (Helene) 

I alla ovanstående citat har det framkommit att synen på planering gällande inlärningen av det 
svenska språket kan se väldigt annorlunda ut och tankesättet som pedagogerna har gällande 
planering också skiljer sig ifrån varandras. Det första citatet kan tolkas som att pedagogen 
utmanar barnen utifrån barnens förutsättningar och planerar efter barnen. Även att vara extra 
tydlig och förenkla sitt språk kan ses som att pedagogerna anpassar sig utifrån barnen.   

Inspiration till språkinlärning  
I alla intervjuer var pedagogerna eniga om att de inte använder sig av något speciell arbetsmetod 
gällande andraspråksinlärningen. Förr i tiden såg det dock annorlunda ut gällande arbetssätt. Förr 
så fanns det två så kallade arbetsgångar där pedagoger kunde göra avprickningar utifrån en mall 
som handlade om andraspråksinlärning och vad barnen uppnått i det svenska språket. Det främsta 
syftet med den här avprickningsmallen var att lärarna i skolan efterfrågade den typen av 
bedömning av pedagogerna i förskolan. Lärarna i skolan behövde den här bedömningen så att de 
skulle kunna planera sin verksamhet och undervisning när flerspråkiga barn slutade förskolan 
och började skolan. I nedanstående citat visas en tanke om arbetsmetoden: 

Det är fel att bedöma barns språkkunskaper när de är i förskoleåldern.(Hanna) 

I detta citat visar pedagogen på att språk inte ska bedömas när barnen är i de yngre åldrarna men 
att avprickningsmallarna kan vara bra till annat då samma pedagog beskrev:  

Dock kan dessa avprickningsmallar användas som en inspirationskälla för tips och 
idéer på hur vi kan arbeta med andraspråksinlärning. (Hanna) 

Det här tyder på att pedagogen arbetar utifrån arbetsmetoder då pedagogen använder mallarna 
som inspirationskälla till arbetet med inlärning av det svenska språket. Utöver att ta tips och idéer 
till andraspråksinlärning så var det gemensamt i alla intervjuer att pedagogerna inte arbetar 
utifrån något speciellt arbetssätt när det gäller flerspråkiga barns andraspråksinlärning.  

 
 
 
 
Imitation av språket  
Utifrån de intervjuer som genomförts så framkom det att det är bra om barnen använder sig av 
det svenska språket, men att det spelar ingen större roll hur de använder sig av språket eller hur 

20 
 



 

de kommunicerar med hjälp av det svenska språket. Dessa två exempel är ifrån samma förskola 
och visar på visar på hur flerspråkiga barn använder sig av imitation och vad pedagogen tycker 
om imitation:  

Pedagog: ”- Nu ska vi måla” 
Barnet: ”- Måla, måla, måla, måla...” 
Pedagog:” – Ja precis, Vet du vad måla betyder?” 
Barn: ”- Måla, måla, måla…”  
 
Imitering av språket tillhör också andraspråksinlärningen då barnet tränar på uttal och 
slutligen lär sig ordets betydelse. (Hanna) 

 

Dessa två exempel stödjer att flerspråkiga barn använder sig av upprepning eller imitation och 
att upprepningen har en betydelse för språk och kommunikation. Dock var det inte alla som höll 
med om att barns upprepning av språk har en mening och kan kopplas till barnets inlärning av 
det svenska språket.   

Det finns barn som imiterar de andra barnen och oss pedagoger när det kommer till 
språket. Barnen upprepar och ser det mest som en rolig sak att göra och jag tror inte 
att de gör det för att lära sig språket. (Emma) 

I ovanstående citat kan det tolkas att upprepning/imitation inte har någon betydelse för språk och 
kommunikation eller gällande barns andraspråksinlärning. Utan upprepning ses precis som 
pedagogen i citatet utrycker sig, som en rolig grej som barnen gör. I citatet kan det tolkas som att 
upprepning inte utvecklar barns språk och kommunikation. Även under min observation fick jag 
uppleva att imitation ses som en rolig grej som barn gör.  

 Pedagog: ”- Här kommer bilen” 
Barn 1: ”- Bilen, bilen” 
Pedagog:” – Ja nu kommer bilen?” 
Barn 2: ”- Bilen, Bilen, Bilen...”   
Pedagog:” – Sluta härma ”barn 1” nu. Nu har vi hört att bilen kommer” 

 
Detta exempel visar tydligt på att pedagogen anser att barn 2 härmar barn 1 och det ses inte som 
en imitation.  
 
Upprepning och variation  
I alla intervjuer så berättade pedagogerna att de arbetar med upprepning och variation i 
verksamheten. Pedagogerna menade på att upprepning av ord är betydelsefullt för 
andraspråksinlärningen men även för barn som har svenska som modersmål. I detta exempel 
beskriver en pedagog hennes syn på upprepning och variation:  

Andraspråksinlärning handlar bland annat om att vi pedagoger bör upprepa oss ofta, 
men även att vi gör olika saker så att barnen får olika chanser till lärdom. (Carina)  

Ovanstående citatet visar på att pedagogen tänker utifrån upprepning och variation då 
verksamheten ska vara varierande för barnen så att de får olika möjligheter till lärdomar utifrån 
olika aktiviteter. Dessa olika aktiviteter som pedagogerna varierar med är bland annat musik, 
sångkort, rim, ramsor, böcker och återberättning. Två olika sätt att arbeta med upprepning och 
variation fick jag uppleva under mina observationer På båda förskolorna skulle de måla 
vårteckningar men det som skiljer observationerna åt är hur pedagogerna introducerade 
aktiviteten för barnen. Ena observationen gick till på detta sätt: 
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Barnen sitter ner i en samling, 
Pedagogen”- Vet ni vilken årstid det är ute?” 
Inget av barnen svarade  
Pedagogen ”- Är det vinter och snö ute? 
Barn ”- Nej” 
Pedagogen ”- Det är vår ute” 
Ett par barn ”- Vår, vår, vår…” 
Pedagogen ”- Ja nu är det vår ute. Och vi ska måla vårteckningar. Om ni kollar ut 
genom fönstret, vilka färger ser ni då exempelvis på träden?”  

 

Under hela aktiviteten upprepade pedagogen att det är vår ute och bad barnen se ut genom 
fönstret för att se färgerna.  I den andra observationen på en annan förskola såg det annorlunda 
ut: 

Barnen satt ner i en samling tillsammans med pedagogen 
Pedagog ”- Vad är våren för något? Om jag säger vår, vad tänker ni på då?” 

 

Barnen gav olika förslag och diskuterade tillsammans med pedagogen om vad våren är och vad 
som skiljer våren åt från övriga årstider. Pedagogen berättade även för mig att de vid ett tidigare 
tillfälle hade varit ute runt förskolan och undersökt vad våren är. Vidare beskrev pedagogen att 
de alltid undersöker och pratar tillsammans innan de börjar måla om det är något bestämt de 
ska måla vilket Pedagogen konstaterade genom följande citat: 

 Hur kan jag be dem måla våren, om de inte vet vad våren är? Vi måste ha undersökt 
det först. (Helene) 

I det här citatet visar pedagogen på att en bra idé kan vara att undersöka först och att 
pedagogerna inte kan ta för givet att barnet ska förstå och veta vad våren är. Pedagogerna skapar 
en förkunskap tillsammans med barnen och delar upp aktiviteterna i mindre delar. När 
pedagoger och barnen undersöker och pratar så används kommunikationen och språket och 
barnen kan sätta ord på saker de undersökt och få höra andras berättelser om det som undersökts.  

Samarbete med modersmålslärare  
I fyra intervjuer berättade pedagogerna att de arbetar aktivt med modersmålslärare i 
verksamheten. Modersmålslärarna är med i verksamheten och talar barnets modersmål. En 
pedagog beskrev samarbete med modersmålslärarna på detta sätt:   

Vi har modersmålstränare på somaliska, romani, arabiska och några fler språk. Vi 
talar om för modersmålstränarna hur vi tänker och har planerat verksamheten. Och 
sen hakar dem på och gör det vi ska göra. Men självklart kommer även de med 
synpunkter och kan berätta saker om barnen för oss. När det kommer till hur långt 
barnen kommit i det svenska språket respektive barnets modersmål har vi alltid en 
dialog om. (Stina) 

Och en annan pedagog beskrev det på detta vis:  

 Det är underbart att vi kan få hjälp av dessa duktiga modersmålslärare, speciellt när 
det kommer barn till verksamheten som inte har det svenska språket. 
Modersmålslärare hjälper oss att bygga upp en relation men även hjälper de oss med 
andraspråksinlärningen genom att först säga ett ord på svenska och sen 
översättningen på barnets språk. På så sätt får barnet höra det svenska ordet och 
förstå dess innebörd på sitt modersmål. Jag har märkt att barnen kan använda svenska 
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ord och faktiskt förstå vad de betyder genom att modersmålsläraren gått igenom det. 
(Helene) 

Pedagogerna i de två ovanstående citaten visar på att de har ett tätt samarbete med 
modersmålslärarna och att de uppskattar deras hjälp med andraspråksinlärning för barn med 
annat modersmål än svenska. Nästan alla pedagoger berättar också att modersmålslärarna är 
betydelsefulla i verksamheten då de kan skapa en interaktion mellan pedagogerna och barnen. 
Barnen kan även känna trygghet i att ha en vuxen person i verksamheten som förstår barnets 
språk och som barnet kan kommunicera med.  

Till skillnad från den positiva synen på modersmålslärarna så lät det annorlunda på en av 
förskolorna. I intervjun så berättade två pedagoger att de har modersmålslärare i verksamheten 
men deras funktion är att vara tolk, att de ska berätta för barnen vad pedagogerna säger och 
tvärtom. Det framkom i en intervju att en pedagog såg på modersmål på detta vis:  

Nu är invandrarbarnen i Sverige och då ska man tala svenska. Om vi ska hålla på 
och ha massor utav språklärare här som talar alla möjliga olika språk så kommer 
barnen aldrig lära sig svenska och då blir det svårt. (Berit) 

Ovanstående citat visar att till skillnad från de övriga förskolorna som pratade positivt om 
modersmålslärare så menar pedagogen i citatet ovanför att fokus ska ligga på det svenska 
språket och inget annat. I mina observationer på samma förskola så märktes det även att fokus 
ska ligga på det svenska språket:  

Två barn börjar tala sitt modersmål med varandra  
Pedagog ”- Nu får ni tala svenska så att alla förstår vad ni säger” 

 

Även den andra pedagogen på samma avdelning rättade barnen genom att säga: 

Pedagogen ”- Nu är vi i Sverige och då talar vi svenska” 

Till skillnad från de andra pedagogernas positiva syn på modersmålslärarna och flerspråkiga 
barn modersmålsspråk så har dessa två pedagoger ovanför en negativ syn på modersmålslärarna 
och modersmålsspråk. Enligt dessa pedagoger ska fokus vara på det svenska språket enbart och 
det är det språket barnen ska kommunicera på, inte sina olika modersmål.  

Sammanfattning av inlärningen av det svenska språket 
Andraspråksinlärningen är viktig anser alla pedagoger i studien och att de bör arbeta aktivt med 
andraspråksinlärningen i förskolan. Att barnen lär sig svenska är av vikt men det ska inte behöva 
stressas fram utan barnen ska få den tid de behöver ha. En start till inlärning av det svenska 
språket kan vara att barnen vågar använda sig av språket och visar ett intresse till det nya 
språket. Att det inte finns något speciellt arbetssätt gällande andraspråksinlärning var nästan 
alla pedagogerna eniga om. De menar på att inlärningen av det svenska språket sker 
kontinuerligt i verksamheten. Variation och upprepning är två väsentliga delar i 
andraspråksinlärningen, variationen kan bland annat ske genom att pedagogerna använder sig 
av musik, böcker, rim och ramsor men även återberättning. Modersmålsspråket har betydelse 
och de allra flesta förskolorna arbetar aktivt med modersmålslärarna där de är en del av 
verksamheten och kan hjälpa till. Modersmålslärarnas arbetsuppgift blir ibland att tolka mellan 
pedagoger och barnen.  

Flerspråkiga barns delaktighet och deltagande i förskolan 
Inflytande i verksamheten  
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I alla intervjuer framkom det att pedagogerna kopplar begreppen delaktighet och deltagande 
med inflytande och i två av intervjuerna berättade pedagogerna för mig att barnen får känna 
inflytande genom att de får vara med och bestämma vilket tema de vill arbeta med. En pedagog 
beskrev det på detta sätt:  
 

Till exempel kan det vara så att barnen visar ett intresse för något speciellt och då 
planerar vi utefter barnets intresse och vad de vill ha reda på inom det valda ämnet. 
På så sätt får barnen känna delaktighet, då de fått vara med och bestämma och få 
vara deltagande genom att barnen är en del av gruppen och en del av det de gör 
tillsammans. (Carina) 

 
Överlag så kopplade alla pedagoger delaktighet och deltagande till att barnen får vara med och 
bestämma i verksamheten, till exempel vilket tema de ska arbeta med, eller vilken bok som ska 
läsas i samlingen. Att vara med och bestämma i verksamheten kan även tolkas som att barnen 
har inflytande i verksamheten. I min observation på samma förskola som i citatet ovanför fick 
jag ta del av ett annat sätt som visar hur pedagoger kan ge barnen delaktighet och bli deltagande.  

 

Det var tid för mellanmål och barnen satt kring bordet med en pedagog.  

Pedagogen började skicka runt brödkorgen och sa att barnen får ta den brödskiva 
de vill ha, därefter fick de ta smör, pålägg, grönsaker och slutligen dryck. Pedagogen 
belyste att om barnen vill ha hjälp så hjälper hon självklart till.  

Det här exemplet är ett sätt att ge barnen delaktighet då de får känna att ”jag kan och jag får”. 
Detta sätt kan även ses som en typ av interaktion, barnen får vara självständiga och ta för sig 
men de vet att pedagogen finns där för dem om det skulle behövas. 
 
Ett annat sätt att ge barnen inflytande i verksamheten fick jag uppleva på en annan 
förskola: 

Barnen skulle måla utifrån temat våren och pedagogen skulle ta ner färger från en 
hylla. 
Pedagogen ”- Vilka färger vill ni ha?” 
Barnen ”- Alla, blanda färg” 
Pedagogen ”- Vill ni blanda färgerna med varandra?” 
Barn ”- JA” 
Därefter ställde pedagogen alla färg flaskor på bordet och lät barnen blanda fritt.  
 

I ovanstående exempel ger pedagogen barnen delaktighet genom att barnen får bestämma och 
därefter blanda färgerna fritt. I ovanstående observation visade pedagogen på att hon har 
integrerat med barnen. Interaktionen synliggörs genom att pedagogen och barnen delar på 
delaktigheten. Exempelvis genom att pedagogen bestämmer att de ska måla men barnen får 
bestämma färger och hur de ska blandas.  

 
 
 
Delaktighet och deltagande kan styras 
I en observation visade en av pedagogen på att det går att styra över barns delaktighet och 
deltagande genom hur pedagogen verbalt utrycker sig. I nedanstående exempel visar en 
pedagog på hur styrandet kan se ut.  
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Ett barn frågar en pedagog om hon kan läsa en saga för barnet. Pedagogen 
ber barnet hämta en bok, när barnet kommer tillbaka med en bok som barnet 
själv valt säger: 
pedagogen ”- Den boken har vi läst så många gånger, hämta en annan 
istället”  
Barnet går då och hämta en annan bok samtidigt som det ringer i telefonen 
och pedagogen går och svarar. Efter att telefonsamtalets avslutats så har 
barnet lämnat boken och gått till ett annat rum.  

 
Citatet ovanför visar att pedagogen styr över delaktigheten genom att indirekt säga vilken bok 
som pedagogen vill läsa för barnet, då det ska vara en bok som pedagogen inte läst många 
gånger. I det här citatet kan interaktionen tolkas på flera olika sätt. Men för att barnet och 
pedagogen skulle kunna få ett bättre samspel tillsammans så hade pedagogen kunnat gå med 
barnet och valt en bok tillsammans. Då hade ett annat slags samspel kunnat ske mellan 
pedagogen och barnet då de hittade en bok tillsammans.  

 
Miljöns påverkan  
I intervjuerna framkom det att pedagogerna har olika sätt att få barnen att bli delaktiga. Ett sätt 
som en pedagog beskrev var att: 

Vi vill försöka få barnen till att bli så mycket delaktiga som möjligt i verksamheten, 
så vi har bland annat tänkt utifrån miljön. Att barnen ska kunna röra sig fritt, själva 
förse sig med material, och vad vi erbjuder till barnen. (Carina) 

I ovanstående citat så visar pedagogen att de i arbetslaget funderat kring hur barnen ska bli mer 
delaktiga i verksamheten och kommit fram till att miljön har betydelse, att barnen ska kunna 
röra sig fritt och tillgodose sig själva med exempelvis material. Miljön i förskolan kan vara till 
hjälp för både flerspråkiga barns interaktion med varandra, men även för språk och 
kommunikation. Om miljön är tilltalande där barn kan få utveckla kunskaper så kan det stärka 
barnen på många olika sätt.   

Samhörighet  
I en annan intervju framkom det ett annat sätt som pedagoger kan göra för att få barnen att 
känna sig delaktiga och deltagande. I nedanstående exempel visas detta sätt:   
 

Man ska ha en flerspråkig almanacka, där vi kan kolla på deras högtider precis som 
att vi ska visa våra svenska högtider. Att vi visar på att barnens religiösa högtider är 
lika viktiga som de svenska. Och vi ska ha respekt för dem och deras kulturer. Ett 
exempel är födelsedagar som vi firar i Sverige, i alla kulturer gör man inte det men 
vi firar alla barnen på samma sätt här i förskolan ändå. På så sätt blir alla barnen 
uppmärksammade på samma sätt. (Stina) 

I ovanstående citat visar Pedagogen att alla barn oavsett härkomst blir uppmärksammade på 
samma sätt och får känna sig delaktiga och bli deltagande på samma villkor som övriga barn. 
Barnen kan även få känna en samhörighet med resterande barngrupp.  

 
Språkets betydelse för delaktighet och deltagande  
Tre av pedagogerna i intervjuerna var eniga om att språket är en stor del av barns delaktighet 
och deltagande. Det är främst genom det verbala språket som barn kan bli hörda och få framföra 
sina egna åsikter. Till skillnad från den här synen så tyckte två pedagoger annorlunda:  
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Oavsett om barnen kan kommunicera med oss verbalt så kan barnen ändå bli 
delaktiga och få ha ett deltagande i de aktiviteter som sker på förskolan. (Hanna) 

Barn är barn, de vill leka och de bryr sig inte om de inte kan säga vad de vill. Då 
visar barnen det på andra sätt istället. (Stina) 

I båda dessa ovanstående citat visar pedagogerna på att det verbala språket inte är det viktigaste 
när barn skapar delaktighet eller deltagande och att barn kan skapa en interaktion med andra 
barn eller med pedagoger utan det verbala språket. Istället kan barnen använda sig av 
exempelvis kroppsspråk, miner och gester för att skapa delaktighet eller bli deltagande. 
Pedagogerna i båda dessa citat arbetar på samma förskola och under min observation på den 
förskolan fick jag ta del av hur barnen skapar delaktighet och deltagande utan det verbala 
språket: 

Barn 1: ”- Kollar på sin teckning, klappar barnet bredvid på armen och pekar på en 
sol som barn 1 målat på sin teckning. Därefter pekar barn 1 på det andra barnets 
teckning ” 
Barn 2: ”- Skrattar och nickar” 
Barn 1:” – Tar upp en pensel med gulfärg och målar en sol på barns 2 teckning” 
Barn 2: ”- Jaa! Och fortsätter måla vidare” 
Pedagogen säger till mig:”- Såg du vad de gjorde nu, de kommunicerade utan att 
säga ett ord till varandra. Där har du ett bevis på att barn 1 är delaktig utan att 
verbalt prata” 

 
Detta citat visar likheter med det båda pedagogerna berättade, att barnen inte behöver det 
svenska verbala språket för att bli delaktiga.  
 
Möjligheter till uppmärksamhet  
I frågan om alla barn får lika stor uppmärksamhet i verksamheten så talade pedagogerna relativt 
lika. Tre pedagoger utryckte sig så här:  
 

Ibland sker det att alla barnen inte får lika mycket uppmärksamhet i verksamheten. 
Det sker ibland när barnen inte förstår vad vi säger eller visar intresse för det vi gör. 
När barnen lär sig mer svenska och kan kommunicera så får barnen mer delaktighet 
och större möjlighet till deltagande i verksamheten. (Helene) 
 
 Barngruppernas storlek för det också svårare för oss att se alla barn och låta alla 
barn få lika stor del i verksamheten, när barngruppen är stor så är det svårt att ge alla 
barnen exakt lika mycket tid. (Hanna) 
 
 Vi har barn som inte går heltid på förskolan vilket kan leda till att när de är här så 
får de mycket uppmärksamhet och då blir andra barn lidande eller så är det tvärtom. 
Att de barnen är här för lite och inte får den uppmärksamhet de har rätt till. (Stina) 

 
I dessa tre ovanstående citat så visar pedagogerna på tre olika aspekter av att alla barn inte får 
lika stor uppmärksamhet. Genom att pedagogerna beskriver dessa aspekter så kan det tolkas 
som att pedagogerna är medvetna om att det är ett ”problem” att alla barn inte får lika stor 
uppmärksamhet. Det kan även påverka gemenskapen för barnen, både till pedagoger och övriga 
barn då barnen är där så få timmar att de inte hinner bygga upp en gemenskap med varandra.  
 
Sammanfattning av flerspråkiga barns delaktighet och deltagande  
När pedagogerna talar om barns delaktighet och deltagande i förskolan så beskriver de att barnen 
får vara med och utforma verksamheten genom att exempelvis bestämma teman som de ska 
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arbeta med. Barnens intresse formar temat och sen får barnen vara med och bestämma vad de 
ska arbeta med i temat. Överlag så kopplas flerspråkiga barns delaktighet och deltagande till att 
pedagogerna låter barnen få vara med och bestämma. Det har framkommit att pedagoger på olika 
sätt kan ge barnen delaktighet och deltagande men att pedagogerna även kan styra över 
delaktigheten. Det framkom även att barn kan skapa sig en delaktighet och deltagande utan det 
verbala svenska språket. Slutligen så framkom det att det tyvärr sker att alla barn inte får lika stor 
uppmärksamhet men det är något pedagogerna arbetar aktivt med, att alla barn ska få 
uppmärksamhet.  
 

Pedagogers förhållningssätt till flerspråkiga barn i förskolan 
Olika människosyner                                                                                                                                                   
I alla av studiens intervjuer diskuterade pedagogerna kring människosyn, om det går att ha en 
negativ människosyn och arbeta i förskolan med flerspråkiga och mångkulturella barn.  
Betydelsen av en negativ människosyn i denna studie innebär att pedagogerna kan se negativt 
på en viss kultur, religion eller land där något barn är ifrån vilket kan innebära att pedagogen 
gör en skillnad på barn som är utlandsfödda, har ett annat modersmål eller annan kultur och 
med de barn som är svenskfödda och har svenska som modersmål. En negativ människosyn 
kan innebära att pedagogerna låtet sig påverkas i arbetet av sina egna förutfattade meningar. De 
flesta av de intervjuade pedagogerna i studien berättade att det inte går att ha en negativ 
människosyn och arbeta med barn, och framförallt inte flerspråkiga barn. . En pedagog utryckte 
sig:  

 
Om en pedagog på något sätt skulle ha negativa åsikter om mångkulturellhet så 
skulle det synas direkt och märkas av oss kollegor och då blir det bara pinsamt för 
den personen. (Stina) 

 
En annan åsikt om människosyn från en pedagog var: 
 

Om jag skulle ha en negativ syn på mångkulturellhet så hade det speglat av sig på 
min roll som pedagog. Och jag tror faktiskt att barn hade märkt av det 
direkt. (Helene) 

 
I båda dessa citat så visas det tydligt att det inte går att ha en negativ människosyn i arbetet med 
barn och framförallt inte mångkulturella barn då det skulle upptäckas av både barnen och 
kollegor vilket skulle leda till en obekväm situation. Interaktionen skulle inte sett lika ut om 
pedagoger inte visade en acceptans emot barnen oavsett vilka ursprungsländer barnen kommer 
ifrån.  

 
Om jag exempelvis skulle vara positiv och visa ett glatt sätt emot några barn, låt oss 
säga de svenskfödda barnen och visa en negativ sida och inte bemöta de utlandsfödda 
barnen på samma sätt så skulle det märkas tillslut och samspelet mellan mig som 
pedagog och de utlandsfödda barnen skulle inte se lika ut som samspelet mellan mig 
och de svenskfödda barnen. Jag gör ingen skillnad på vart barnen är ifrån. (Carina) 

 
Förskollärarens förhållningssätt  
De flesta pedagogerna beskrev att som pedagog så ska man visa acceptans mot alla barn oavsett 
ursprungsländer och ursprungsspråk. En pedagog beskrev det som:  
 

Det är inte en förskollärares roll att analyser och diskutera vart barnen är ifrån utan 
vi ska visa acceptans oavsett vilken kultur eller religion barnen tillhör. En 
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förskollärares roll är att välkomna alla barn och få barnen att bli en del av 
gemenskapen. Alla människor har tankar och funderingar kring vissa religioner eller 
kulturer och undrar varför de gör på ett visst sätt. Men det är inget som en pedagog 
ska lägga vikt vid utan det är bättre att behålla sina funderingar för sig själv och inte 
låta sig påverkas av dem och att man är medveten om sitt förhållningssätt. (Helene) 

 
I ovanstående citat visar pedagogen på att alla människor har tankar och åsikter men att i sitt 
arbete så ska inte åsikterna synas och en förskollärare ska inte bli påverkad av åsikter. Utan 
barn ska få känna respekt och acceptans oavsett barnets bakgrund och barnet ska bli sedd som 
den individ barnet är. Tillskillnad från detta ovanstående citat så fanns den andra åsikter på 
pedagogers förhållningssätt gällande människosyn. En pedagog beskrev det såhär:  
 

Så länge en pedagog visar en positiv bild utåt på förskolan så spelar det ingen roll 
vad pedagogen har för åsikter egentligen. I förskolan ska pedagoger vara 
professionella och hålla sina åsikter för sig själv. Det är ingen annan som behöver 
veta dem. Exempelvis finns det pedagoger som ser sig själva som 
Sverigedemokrater1 och stöttar den invandrarpolitik som Sverigedemokraterna har 
men pedagogerna arbetar ändå på mångkulturella förskolor och har gjort det i många 
år enbart för att de kan vara så pass professionella i sitt arbete och inte låta sina 
personliga åsikter påverka arbetet. (Berit) 

 
Detta exempel visar på att allt som krävs är att pedagoger har ett professionellt förhållningssätt 
och inte visar personliga åsikter utåt, oavsett vad de personliga åsikterna är. I min observation 
från samma förskola så uppmärksammade jag en skillnad från det pedagogen sa till det 
pedagogen gjorde: 
 

Ett barn som går på avdelningen kommer in med sin mamma i rummet vi befinner 
oss i. Mamman bär en niqab2 och barnet bär en hijab3 och de pratar sitt modersmål 
med varandra. En annan pedagog tar emot dem och går med dem ut i tamburen igen.  
 
Pedagogen jag observerar går då fram till mig och säger: - Är ju helt otroligt att de 
måste ha på sig de där lakanen, Varför kan de inte klä sig som vi svenskar gör? De 
får väl anpassa sig till oss.” 

 
Så till skillnad från intervjun då samma pedagog berättade att pedagoger ska behålla sina åsikter 
för sig själva och vara professionella så visar pedagogen sina åsikter för mig genom att berätta 
dem. Detta skulle kunna ses som att pedagogen inte är professionell som hon själv beskriver att 
man bör vara.  
 
Uppmärksamma förhållningssättet  
De flesta pedagogerna talar om att pedagoger bör uppmärksamma sitt förhållningssätt så att man 
blir medveten om vad man gör och inte gör. I flera intervjuer talade pedagogerna om att en bra 
metod till att uppmärksamma sitt förhållningssätt är via dokumentation genom filmning. En 
pedagog berättade: 

1 Sverigedemokraterna (SD) är ett socialt konservativt och nationalistiskt politiskt parti i Sverige.  
2 Niqab är en ogenomskinlig slöja som bärs framför ansiktet av en del muslimska kvinnor tillsammans med en 
hijab och på så sätt endast lämnar ögonen synliga. 
 
3  Hijab är namnet på ett specifikt plagg, som används av kvinnor och som täcker håret och axlarna. Förekommer 
huvudsakligen inom den Islamska religionen. 
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Vi filmar oss själva ofta för att se hur vi reagerar i olika situationer. Efter filmningen 
kollar vi på de tillsammans med arbetslaget och diskuterar kring vad vi sett. Filmning 
är en väldigt bra dokumentationsmetod då filmningen får med allt, kroppsspråk, det 
som sades och så vidare. (Carina) 

Vidare beskriver fyra av sex pedagoger det positiva med filmning, att uppmärksamma sitt 
förhållningssätt och utvärdera sin roll som pedagog så att utveckling kan ske. En av de två 
pedagoger som inte talade positivt om att uppmärksamma och utvärdera sitt förhållningssätt 
hade en annan syn på filmning. Pedagogen berättade:  

Det har blivit lite för mycket prat om pedagogers förhållningssätt. Om jag inte hade 
haft ett bra förhållningssätt så skulle inte jag få arbeta kvar på förskolan och att 
utvärdera förhållningssättet är inte nödvändigt. Dock har vår chef sagt att vi ska 
utvärdera vår egen roll så därför gör vi det. (Berit) 

Detta exempel var det som skiljde sig mest från de övriga intervjuerna gällande att 
uppmärksamma sitt förhållningssätt. Citatet ovanför visar på att pedagogen inte utvärderar sitt 
eget förhållningssätt av fri vilja utan för hon blivit tillsagd att göra det. Intresset för utvärdering 
av sin pedagogiska roll blir inte synligt utifrån det pedagogen säger.  

Ge och ta förhållande 
När frågan om förhållningsätt kommer så är det en pedagog som utbrister:  

Respekt, Respekt och återigen respekt. Om inte vi pedagoger visar respekt till barnen 
så kan barnen aldrig visa respekt till oss, det är ett ge och ta förhållande. (Hanna) 

Ovanstående exempel visar på att på att för att pedagoger och barn ska kunna skapa en 
gemenskap så behöver både pedagoger och barnen visa respekt till varandra och att man inte 
kan kräva att exempelvis barnet ska visa respekt om inte pedagogen visar det tillbaka. Ett ge 
och ta förhållande kan även ses om att pedagogen och barnet har en interaktion tillsammans där 
de båda respekterar varandra visar det för varandra. Respekt kan ses som grunden till en 
gemenskap och att det är utifrån grunden som interaktionen kan växa mellan pedagogen och 
barnet.  

Sammanfattning av pedagogers förhållningssätt 
I resultatet har det framkommit olika åsikter på hur pedagogers människosyn påverkar arbetet 
med mångkulturella barn. De flesta pedagogerna anser att man bör ha en bra människosyn. En 
bra människosyn kan exempelvis vara att pedagogerna är positiva och inte har negativa åsikter 
om människor oavsett deras religioner eller kulturer, det har även framkommit att det är 
betydelsefullt att pedagogerna har acceptans och tolerans gentemot alla människor. Att 
uppmärksamma sitt eget förhållningssätt är bra, ett sätt att uppmärksamma sitt eget 
förhållningsätt är genom att filma sig själv i olika situationer i verksamheten. När pedagoger 
filmar sig själv och sen analyserar det själv eller med kollegorna så kan pedagogerna se saker de 
annars kanske inte tänkt på och de kan reflektera kring sitt förhållningsätt.   

Diskussion  
I det här avsnittet kommer jag först att göra en kort sammanfattning av mitt resultat kopplat till 
mitt syfte och frågeställningar. Efter det kommer jag att diskutera kring mitt resultat kopplat till 
forskningsöversikten och mina personliga synpunkter. Jag kommer även att diskutera kring det 
metodval jag gjort och slutligen kommer jag att ge förslag på fortsatt forskning inom mitt valda 
ämne.  
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Studiens syfte var att fördjupa kunskapen om flerspråkiga barn i förskolan gällande deras 
språkinlärning, delaktighet och deltagande och på vilket sätt pedagogers förhållningssätt har 
betydelse i arbetet med flerspråkiga barn.  
 
Mina frågeställningar var: 

1. På vilket sätt arbetar pedagogerna med inlärningen av det svenska språket för flerspråkiga 
barn? 

2. På vilket sätt arbetar pedagogerna med möjligheter till delaktighet och deltagande för 
flerspråkiga barn? 

I resultatet framkom det att överlag så anser pedagogerna att de inte arbetar utifrån en specifik 
arbetsmetod gällande inlärning av det svenska språket för flerspråkiga barn, ändå beskriver de 
olika arbetssätt de använder i arbetet med andraspråksinlärning.  

Språkets sociala betydelse  
Av resultatet framkom det att barn inte ska behöva känna sig stressade och att det är betydelsefullt 
att barnen känner att de vågar tala och använda sig av det svenska språket. Detta är något som 
även Ljunggren (2013) beskriver, att barnen ska känna att de är bekväma med att använda det 
nya språket och våga prova på. I likhet med mitt resultat där pedagogerna berättade att barnen 
inte ska känna sig stressade så menar både Kultti (2012 och Skans (2011) att det tar lång tid för 
ett barn att kunna använda sitt andraspråk som ett redskap i vardagen. I resultatet framkom det 
att grunden till andraspråksinlärning skulle kunna vara att barnen visar ett intresse för språket 
och upptäcker att språket har exempelvis en social betydelse som kan leda till att barnen skapar 
en interaktion med andra barn. Bjar och Lidberg (2003) beskriver att språk och kommunikation 
är en stor del av människors liv och att det är genom det gemensamma språket som människor 
skapar en interaktion med andra människor. Med stöd av Bjar och Lidberg och i likhet med 
pedagogerna i studien så menar jag på att en bra grund skulle kunna vara att pedagogerna skapar 
ett gemensamt intresse med barnen och sen bygger vidare på det. Överlag i förskolan så är 
svenska det gemensamma språket som råder och det är bland annat via det svenska språket som 
barnen kan skapa en interaktion tillsammans med andra barn och pedagoger. Av studiens resultat 
har det framkommit att det svenska språket har betydelse för barnen när de befinner sig i Sverige 
och i exempelvis förskolan. Skolverket (2013) beskriver att en bra behärskning av det svenska 
språket kan ses som en kvalifikation för att barnet ska kunna få en aktiv roll i samhällslivet, 
exempelvis genom att barnet kan kommunicera med andra barn på ett gemensamt språk och ta 
sin plats i samhället.  

Olika arbetsmetoder  
I min forskningsöversikt beskrev jag att undervisningen har en stor betydelse för inlärningen av 
det svenska språket men att det finns olika sätt att undervisa på. Jag beskrev två olika typer av 
undervisningar som Skans (2011) har beskrivit, det naturliga och det styrda lärandet i förskolan. 
I resultatet framkom det att pedagogerna inte arbetar utifrån en speciell arbetsmetod men ändå 
nämnde pedagogerna olika sätt de arbetar med i inlärningen av det svenska språket. Det skulle 
kunna kopplas till Skans beskrivning av det naturliga lärandet, att inlärningen sker utifrån alla 
olika delar i verksamheten och att ingen planering sker för en specifik andraspråksinlärning. 
Inlärningen av det svenska språket sker i interaktion med pedagoger och andra barn där de barn 
som ännu inte kan använda sig av det svenska språket får ta del av hur både pedagoger och andra 
barn pratar och använder det svenska språket. I resultatet berättade en pedagog att hon brukar 
använda sig av lättare svenska med barnen, detta skulle kunna ses som en slags arbetsmetod från 
pedagogernas sida. Att pedagogerna inte talar ett för svårt språk med barnen. Arnberg (2004) 
beskriver att pedagoger ska tala vardagsspråk med barnen, det vill säga det språk som pedagoger 
talar med övriga barn i förskolan och att språket ska vara anpassat till barnen så att det blir 
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lättförståligt för barnen. Vidare beskriver Arnberg att pedagoger kan avancera sitt språk allt efter 
hur barngruppens språk och förståelsen för språket ändras och utvecklas. Med stöd av både 
pedagogen i resultatet och Arnberg så anser jag att det är bra att anpassa sitt språk utefter 
barngruppen så att man kan utmana barnen på rätt sätt gällande språk och kommunikation.  

I resultatet framkom det även att pedagogerna arbetar med upprepning och variation i 
verksamheten. Pedagogerna själva beskrev att upprepning av ord är betydelsefullt för alla barn, 
oavsett vilket modersmål de talar. Upprepning och variation skulle också kunna ses som en 
arbetsmetod gällande inlärning av det svenska språket. Ljunggren (2013) menar på att olika 
kontexter ger olika typer av kommunikation. Det vill säga en varierande verksamhet där barnen 
få möjlighet till att upptäcka och prova på olika saker skapar olika möjligheter till 
andraspråksinlärningen. Även Calderon (2004) beskriver att upprepning är bra och viktig på 
grund av att barnen får höra orden ofta och då kan de skapa en förståelse till orden. Jag anser att 
språket kan se olika ut i olika aktiviteter. Med stöd av pedagogerna i studien och Ladberg (2003) 
så anser jag att upprepning och variation behövs för att kunna lära sig ett nytt språk. Människor 
anpassar sitt språk utifrån den situation de befinner sig i, exempelvis så kan ordförrådet ändras 
och språket kan bli mer lättförståeligt eller avancerat utifrån den situation människan befinner 
sig. Därför är det väsentligt att baren får möta på språket i olika situationer för att ta del av 
språkets olika former. Dessa olika arbetsmetoder visar att pedagogerna arbetar med flerspråkiga 
barns språkinlärning på olika sätt.  

Modersmålet är viktigt  
I ett flertal intervjuer framkom det att pedagogerna har ett nära samarbete med 
modersmålslärarna och de ser positivt på utbytet de har av varandra. Den här synen som dessa 
pedagoger har passar ihop med läroplanen med förskolan (2010) där det står beskrivet att barn 
ska få utveckla sitt modersmål. I en av intervjuerna och observationerna så var synen annorlunda 
då pedagogen ansåg att barnen ska tala svenska och att modersmålslärarna försvårar inlärningen 
av det svenska språket. Abrahamsson (2009) beskriver att det är vanligt att pedagoger ser på 
modersmålslärarna som något negativt och att två språk orsakar inlärningssvårigheter för barnen 
när de blandar inlärning och utveckling av två olika språk. Istället för att ha den här synen på 
flerspråkiga barns modersmålsspråk så skulle pedagogen kunna tänka att barnets båda språk 
behövs fast på olika platser, exempelvis det svenska språket i förskolan och modersmålsspråket 
i barnets hem. Puskás (2013) beskriver att det är vanligt att kommunerna använder 
modersmålslärarna i förskolans verksamhet och att det är en naturlig del att modersmålslärarna 
är med och stöttar upp i verksamheten.  Med stöd av Puskás så anser jag att pedagogerna borde 
se samarbetet som något positivt och att de kan ta vara på varandras kompetenser i arbetet med 
flerspråkiga barn.  
 
Olika former av interaktion  
I mitt resultat framkom det att pedagoger kan styra över barns delaktighet och deltagande genom 
det verbala språket. Situationen som jag observerade var när ett barn ville höra en saga och blir 
tillsagd av pedagogen att hämta en bok, när barnet kom tillbaka med boken så ville inte 
pedagogen läsa den boken då pedagogen läst den många gånger vilket leder till att pedagogen 
ber barnet att hämta en ny bok. I den här situationen ser samspelet annorlunda ut från vad den 
gjorde från mina andra observationer. Det finns en interaktion mellan pedagogen och barnet men 
interaktionen kan tolkas på många olika sätt. Läroplanen för förskola (2010) beskriver att 
pedagoger ska hjälpa barnen att känna tillit till deras egen förmåga. Den här situationen kan 
tolkas som att pedagogen inte hjälper barnet till att känna tillit till sin egen förmåga gällande att 
välja bok. Eftersom jag inte vet hur pedagogen eller barnet uppfattade situationen så är det svårt 
att tolka vilken typ av interaktion de hade och hur de båda uppfattade situationen. I situationen 
har barnet en viss delaktighet och deltagande då barnet får gå och hämta en bok, när pedagogen 
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ber barnet att hämta en ny bok skulle det kunna tolkas som att pedagogen tar ifrån delaktigheten 
från barnet men att pedagogen sen ger den tillbaka då barnet får hämta en ny bok igen. Resultatet 
av studien skulle kunna tolkas som att det är pedagogerna som är den som bestämmer och har 
den slutliga åsikten. Arnér (2006) beskriver att barn befinner sig i underordning i förhållande till 
vuxna vilket skulle kunna tolkas till studiens resultat och ovanstående situation. Barnen får ha 
delaktighet och vara deltagande till en viss del men det är ändå slutligen pedagogen som 
bestämmer. Det kan tolkas som både rätt och fel, exempelvis kan det tolkas rätt för att det är 
pedagogen som har huvudansvar och är vuxen eller exempelvis fel då barnet inte får bli så 
delaktiga de har rätt till eftersom det i slutändan är pedagogen som bestämmer.  
 
Pedagoger och barns skapande av delaktighet och deltagande  
Både pedagoger och barn kan skapa olika sätt till att få barnen att känna sig delaktiga och få bli 
deltagande. I resultatet framkom det att ett sätt att ge barnen delaktighet från pedagogerna är 
genom att ha en almanacka där pedagogerna kan fylla i barnens kulturella och religiösa högtider 
som de sedan uppmärksammar. Någon som inte förespråkar det sättet är Lunneblad (2009) som 
beskriver att religiösa inslag inte ska uppmärksammas i förskolans verksamhet, därför att det ses 
som personligt och känsligt att diskutera religion med barnen. Jag anser att det kan vara bra att 
vara lite påläst som pedagog om man ska uppmärksamma religiösa högtider så att man vet vad 
det är man uppmärksammar. Läroplanen för förskola (2010) beskriver att pedagoger i förskolan 
ska hjälpa barnen med att skapa en förståelse för människors skillnader gällande exempelvis 
religion. Den här typen av almanacka skulle kunna vara ett sätt att konkret visa för barnen att det 
finns olika religioner och att man firar olika högtider. Det här sättet skulle även kunna leda till 
att barnets självkänsla stärks när barnet får se att hens högtid uppmärksammas vilket kan leda till 
en stolthet för sitt ursprung. I resultatet har det framkommit att barnen kan skapa en delaktighet 
och deltagande åt sig själva även om de inte har det svenska språket ännu. För att skapa sig 
delaktighet och bli deltagande kan barnen använda sig av sitt kroppsspråk.  
 
I likhet med Skaremyr (2014) som beskriver att flerspråkiga barn inte behöver det svenska 
verbala språket för att bli delaktiga eller deltagande så har även den här studien visat på att det 
verbala språket inte är en förutsättning för barns delaktighet och deltagande. Det finns fler språk 
än det verbala, exempelvis kroppsspråket som barnen kan använda sig av. I resultatet framkom 
det att flerspråkiga barns kroppsspråk är betydelsefullt då kroppsspråket kan leda till olika 
möjligheter i olika situationer. Kultti (2014) menar på att det är barns inställning som leder till 
olika typer av deltagande genom kommunikation. Det skulle kunna tolkas som att vill barnen 
vara med i exempelvis en aktivitet så kan barnen bli delaktiga och deltagande utan att de använder 
sig av det verbala språket. 
  
Pedagogers människosyn  
I resultatet framkom det att det finns olika människosyner dock är det av vikt att pedagogerna 
inte låter sig påverkas av sina förutfattade meningar. Lunneblad (2009) beskriver att det ibland 
sker att pedagogers personliga åsikter krockar med uppdraget som pedagog och att pedagogerna 
inte arbetar på ett likartat sätt utifrån förskolans uppdrag och värdegrund. Dock så finns det inget 
givet arbetssätt vilket ställer krav på pedagogerna att utforma verksamheten och förverkliga 
uppdraget. Pedagogerna kan då välja att förhålla sig till uppdraget och värdegrunden på olika 
sätt. Därför kan det vara bra om pedagogerna på förskolan tillsammans bestämmer hur de vill 
arbeta med förskolans uppdrag och värdegrund och hur de vill främja exempelvis flerspråkiga 
barns inlärning av det svenska språket. Läroplanen för förskola (2010) beskriver att alla 
människor har lika värde (S.5). Därför ska pedagogerna inte göra skillnad på barnen utifrån vilket 
land, kultur, religion eller språk de talar.  
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I en av observationerna som är nämnd i resultatet så framkom det att pedagogen talade ogillande 
om ett barn och barnets mammas på grund av deras religiösa klädsel. Det skulle kunna ses som 
en brist gällande det professionella förhållningssättet som pedagoger bör ha. Den här 
observationen skulle även kunna ses som ett exempel på när pedagogers personliga åsikter 
krockar med förskollärarens uppdrag. Bozarslan (2010) menar på att förtroende inte är något som 
bildas direkt utan det växer fram under en längre tid och att både pedagoger och barnen behöver 
skapa ett förtroende för varandra. För att skapa ett förtroende så behöver pedagogerna visa en 
acceptans för barnet och få barnet att känna sig tryggt. I resultatet av min studie så framkom det 
att pedagogerna visar respekt till barnen men att det är ett ge och ta förhållande. För att skapa ett 
förtroende för varandra så behöver både pedagogen och barnet visa respekt till varandra så att de 
kan bygga en bra grund att utgå ifrån i utvecklingen av förtroendet.  

Metoddiskussion 
Jag anser att min metod var bra med tanke på studiens syfte och studiens frågeställningar. Jag 
anser att det hade kunnat vara mer givande om jag fått filma eller ljudinspela mina observationer. 
Om jag exempelvis hade filmat mina observationer anser jag att jag kanske hade fått ut mer i mitt 
resultat och kunnat använda mig mer av observationerna än vad jag gjorde nu. Jag anser att 
intervjuerna blev bra rent innehållsmässigt och jag är tacksam över att jag fick besöka 
förskolorna. Hade jag haft längre tid på mig i den här studien så hade jag velat besöka fler 
förskolor och göra fler observationer. Jag hade velat vara med under en längre period och 
observerat hur arbetet med flerspråkiga barn ser ut. Jag hade även kunnat tänka mig att göra en 
kvantitativ studie om jag hade haft mer tid på där jag hade kunnat skicka ut exempelvis enkäter 
till pedagoger på mångkulturella förskolor runt om i Sverige. Den kvantitativa studien hade 
kunnat bidra till att jag skulle få en större utsträckning på studien och kunnat jämföra pedagogers 
arbetssätt i olika delar av Sverige.  

Förslag på fortsatt forskning  
• Studera andraspråksinlärningen mer ingående och utgå ifrån både barns perspektiv och 

pedagogers perspektiv för att sedan exempelvis kunna jämföra dem för att se om det finns 
likheter eller skillnader i det pedagoger anser om andraspråksinlärning och det barnen 
anser. 

• Studera modersmålslärarnas roll i förskolans verksamhet för att se hur de själva uppfattar 
sin roll.  

• Göra många observationer och intervjuer med barn för att studera deras uppfattning om 
deras egen delaktighet och deltagande. 

• Att studera pedagogers människosyn mer ingående anser jag vore intressant efter den här 
studiens resultat. Om pedagoger kan ha en negativ människosyn men ändå arbeta med 
mångkulturella barn.  
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Bilaga 1 
 
 
 
 
 
 
 
Intervjufrågor  
 

• Hur länge har du arbetat med tvåspråkiga barn? 

• Är du själv tvåspråkig? 

• Vilka förkunskaper tycker du behövs i arbetet med blivande tvåspråkiga barn? 

• Vad tycker du är viktigt i arbetet med tvåspråkiga barns språkutveckling? Ge exempel. 

• Vilka arbetsmetoder använder du/ni för att utveckla tvåspråkiga barns 

• språkutveckling? Ge exempel. 

• Skiljer sig inlärningen och arbetssättet för ett barn som ska läsa sig svenska som 

andraspråk än de barn som lär sig svenska som modersmål? Om så är fallet, hur skiljer 

sig inlärningen och arbetssättet? 

• Finns det några svårigheter/problem som kan uppstå med att arbeta med tvåspråkiga 

barn?  

• Läroplanen för förskola belyser att alla barn ska få vara en del av verksamheten, hur 

får arbetar ni med barn som inte har svenska som modersmål till att bli en del av 

barngruppen och verksamheten? 

• De barn som inte har svenska som modersmål, får de lika stort utrymme i 

verksamheten? Om inte motivera.  

• Kan de se något samband mellan språk och identitetsutveckling? Om så är fallet, 

vilket samband kan du se? 

• Anser du att pedagogers förhållningssätt kan på något sätt påverka flerspråkiga barn? 

Ge exempel.  
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Bilaga 2  
 
 

 

 

  

Missivbrev  

Syftet: Syftet är att få kunskap om hur pedagoger i förskolan arbetar med 
andraspråksinlärningen. Hur tillvägagångssättet ser ut och hur pedagogerna skapar möjligheter 
till delaktighet och deltagande för barnen, men även vilken betydelse pedagogers 
förhållningssätt har i arbetet med flerspråkiga barn.  
 

Jag kommer under intervjutillfället använda ljudupptagning för att underlätta efterarbetet. 

Informationskravet: Jag har ovan informerat dig om syftet med intervjuerna och 
observationerna. Jag vill även informera om att deltagandet är frivilligt och att du kan avbryta 
din medverkan när som helst. 

Samtyckeskravet: Ditt deltagande är på dina villkor och därför krävs ditt samtycke till mitt 
examensarbete. 

Konfidentialitetskravet: Du som ingår i min studie ska ges största möjliga konfidentialitet 
och personuppgifterna ska förvaras på sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. Efter 
att min studie är godkänd så kommer alla personuppgifter att förstöras.  

Nyttjandekravet: Jag kommer endast att nyttja det här insamlade materialet till min studie.  

Jag kommer före publicering att kontakta deltagare om jag stöter på etiskt känsliga avsnitt i 
det insamlade materialet. 

Är du eventuellt intresserad att ta del av det färdiga examensarbetet kan du kontakt mig via 
mejl, så informerar jag var och när publicering kommer att ske. 

Jag som utför studien är:  

Caroline Larsson                                                                                                                                                           
Caroline.larsson.6@student.hv.se 
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