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Abstract 

This study examines how an educationalist at a preschool in India works with language 

development in a multilingual context. The purpose of this study is to provide knowledge 

about how teachers in preschools can work with language development in multilingual 

contexts. In order to achieve this, an in-depth case study is done which examines an 

educationalist’s work with language development at a preschool in a multilingual country 

(India). The examination is based on the didactic questions, what, how and why and the result 

is then discussed in relation to the terms of Swedish preschools.  

The methods used is textual analysis of teaching materials, interviews and observations. The 

result shows that a variety of working methods are used, depending on the individual child's 

level of understanding and knowledge. The teaching methods used can be assumed to be 

influenced by a multiple of factors, for example by the educationalist’s upbringing and 

education, his view on children and learning, the limited resources available and the 

composition of the group of children. Some of the teaching methods used in the Indian 

preschool can, in my opinion, be transferred to Swedish preschool, directly or through 

inspiration and adaptation, while others are more difficult. 
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Sammanfattning 

I det här arbetet undersöks hur en pedagog på en förskola i Indien arbetar med 

språkutveckling i en flerspråkig kontext. Syftet med min undersökning är att bidra med 

kunskap om hur pedagoger i förskolan kan arbeta språkutvecklande i flerspråkiga kontexter. 

För att uppnå detta görs en fördjupande fallstudie av en pedagogs arbete på en förskola i ett 

flerspråkigt land (Indien) där jag undersöker pedagogens arbete med språkutveckling utifrån 

de didaktiska frågorna vad, hur och varför. Resultatet diskuteras sedan i relation till 

förskollärares uppdrag i den svenska förskolan. 

För att undersöka mina frågeställningar har läromedelsanalys, intervjuer och observationer 

använts som metoder. Resultatet visar att en variation av arbetsmetoder används, beroende på 

det individuella barnets nivå av förståelse och kunskap. Undervisningens organisation kan 

antas påverkas av flera olika faktorer, bland annat av pedagogens uppväxt och utbildning, 

dennes barn- och lärandesyn, de begränsade resurser som finns och barngruppens 

sammansättning. Vissa arbetsmetoder som används i den indiska förskolan kan enligt min 

uppfattning överföras till svensk förskola, direkt eller genom att inspireras av och anpassas, 

medan andra är svårare.  

Nyckelord 

Flerspråkighet, tvåspråkighet, språkutveckling, arbetsmetoder, fallstudie, Indien, förskola 
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Inledning 
 

I det här arbetet undersöker jag hur en förskola i Indien arbetar med språkutveckling i en fler-

språkig kontext. Att språk är viktigt märks inte minst i förskolans läroplan. Mitt intresse för 

språk, och då framförallt för flerspråkighet, har växt sig starkare under min utbildning och 

allteftersom begrepp som mångkultur och flerspråkighet blivit allt vanligare i Sverige. 

Jag fick möjligheten att åka till Indien som en del av min utbildning på Karlstads universitet 

för att göra verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och samla in material till detta examensar-

bete. I Indien talas mellan 300 och 400 språk och dialekter (NE, Indien, 2016). Att undersöka 

hur de arbetar med och ser på språkutveckling och flerspråkighet där kändes därför väldigt in-

tressant och högst aktuellt. 

Jag har under flera av mina VFU-perioder varit på mångkulturella förskolor och märkt av pe-

dagogernas osäkerhet och okunskap i sitt arbete med barn som har svenska som andraspråk. 

Ofta har också svårigheter i kommunikationen mellan barn, pedagoger och vårdnadshavare 

uppstått. Under dessa VFU-perioder har ett intresse växt hos mig kring hur man kan arbeta 

med språk i en flerspråkig/mångkulturell kontext. Jag anser att det är viktigt för att alla barn 

ska känna sig inkluderade i det som sker i verksamheten och få ut så mycket som möjligt av 

förskolan, samt ha möjlighet att sträva efter läroplanens mål.  

I kompendiet om bakgrunder till revideringar av förskolans läroplan står att det är viktigt för 

barnens språk- och identitetsutveckling att förskolan erbjuder en rik och språkutvecklande 

miljö där barn kan lära tillsammans, av varandra och med engagerade vuxna (Utbildningsde-

partementet, 2010). Men vad en språkutvecklande miljö är står det inte så mycket om. Enligt 

Lärarnas tidning (2017, 21 april) visar en kvalitetsgranskning som Skolinspektionen gjort av 

det språkutvecklande arbetet i förskolor att personalen på många förskolor inte anser sig ha 

tillräckliga kunskaper kring hur de bör arbeta med språkutveckling i andra modersmål än 

svenska. Detta stödjer min uppfattning som jag fått från VFU-perioder och visar att den här 

studien är relevant. 

Bakgrund 

För att ge en bakgrund till arbetet redogör jag nu kort för mångkultur, språk och skolsystem i 

Sverige respektive Indien. 

 

Sverige är ett invandringsland där knappt 17 procent är födda utomlands. Under 2010-talet 

har Sveriges befolkning ökat med cirka en procent per år. Invandrarnas ursprungsländer och 

orsaker till inflyttning har varierat mellan olika år, men bidragande orsaker kan vara krig och 

oroligheter i andra delar av världen samt Sveriges migrationspolitik. I Sverige är svenska det 

viktigaste språket, samtidigt som fem andra minoritetsspråk och teckenspråk erkänns enligt 

lag. På grund av invandringen har dock Sverige blivit ett mångspråkigt land med många olika 

språk (NE, 2017b). 

 

22 % av alla barn som var inskrivna på förskolan år 2013 hade annat modersmål än svenska, 

enligt Skolverket (Skolverket, 2013b). Med modersmål menas det språk som är dagligt 

umgängesspråk för barnet. 2015 hade 20 % av alla barn som var inskrivna i förskolan 

utländsk bakgrund, det vill säga att de själva är födda utomlands eller att båda föräldrarna är 

födda utomlands (Skolverket, 2015). Detta säger dock inte allt om hur många som 2015 hade 

ett annat modersmål än svenska, eftersom Skolverkets definition av barn med svensk 
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bakgrund är barn födda i Sverige med minst en förälder född i Sverige. Det är därför tänkbart 

att fler barn talar annat språk än svenska som dagligt umgängesspråk, om en av föräldrarna 

har ett annat modersmål. Det kan också vara så att vissa barn enbart talar svenska som dagligt 

umgängesspråk, trots att båda föräldrarna är födda utomlands. 

 

Begrepp som mångkultur, flerspråkighet och modersmål är alltså högst aktuella i Sverige, och 

i den svenska förskolans läroplan finns att läsa:  

 
Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling. 

Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och uppmuntra 

och ta till vara barnets nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen. /…/ Av 

skollagen framgår att förskolan ska medverka till att barn med annat modersmål än svenska 

får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål (Skolverket, 2016, s. 

7). 

Det står också att förskolan ska sträva efter att varje barn: 

 
- utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, 

berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra (Skolverket, 

2016, s. 10). 

Det är således en del av den svenska förskolans uppdrag att arbeta språkutvecklande för alla 

barn samt att stödja flerspråkiga barns alla språk. 

I Indien finns en stor mångfald av språk, religioner och kulturer. Men till skillnad från den 

mångfald som finns i Sverige så har Indiens mångfald sitt ursprung långt tillbaka i tiden och 

endast 0,3 promille av Indiens befolkning är födda utomlands. Det talas mellan 300 och 400 

språk och dialekter i landet, och de nationella eller officiella språken är hindi och engelska 

(NE, 2017a). Många skolor använder sig enligt Landguiden (2014) av det så kallade tre-

språkssystemet. Det innebär att barnen och eleverna i skolorna lär sig ett regionalt språk/dia-

lekt, hindi och engelska, det vill säga tre språk.  

Kristian Niemi (2016) har skrivit en artikel där han tittar på religionsundervisning i indiska 

skolor. I denna beskriver han också det indiska skolsystemet. Skolorna i Indien antingen är 

statligt styrda eller styrda av någon av de tre privata aktörerna ”Central Board of Secondary 

Education” (CBSE), ”Council for the Indian School Certificate Exminations” (CISCE) eller 

”National Open School” (NOS). Som övergripande styrdokument finns ”National Policy on 

education” (NPE) och ”National Curriculum Framework” (NCF). NPE ger övergripande rikt-

linjer med målsättningen att skapa en likvärdig skola. Dokumentet beskriver utbildningens 

struktur, dess olika nivåer och även visst innehåll. NCF förklarar mer detaljerat vilket innehåll 

skolorna bör ha och vilka målen med undervisningen är. NPE och NCF beskriver kärnan i den 

indiska utbildningen. Därtill kommer kursplaner som de enskilda skolaktörerna (statliga eller 

privata) själva skriver och ansvarar för (Niemi, 2016).  

En lagstiftning om allmän skolplikt för hela Indien är under behandling (NE, 2017a). I princip 

gäller dock allmän skolplikt mellan 6 och 14 års ålder och alla i dessa åldrar har rätt att kräva 

kostnadsfri grundutbildning oavsett social bakgrund eller kön. Trots det så har Indien inget 

skolsystem som är likvärdigt för alla. Eftersom varje delstat styr över sina skolor skiljer sig 

utbildningspolitik och läroplaner åt i landet. Stora skillnader finns i utbildningsnivå och kvali-

tet i utbildningen mellan kön, mellan delstater och mellan samhällsgrupper. De skolor som är 

kostnadsfria är de delstatliga. Det är också de som oftast har en låg kvalitet på utbildningen 

och dåligt med resurser. Privatskolorna håller oftast högre kvalitet, men också högre avgifter 

(Landguiden, 2014).  
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Utifrån det jag erfarit under min vistelse i Indien är dock inte heller de delstatliga helt kost-

nadsfria. Den förskola som jag gjort min studie på hör varken till det statliga eller någon av de 

privata skolstyrelserna. Istället är det en välgörenhetsförskola och en typ av socialt arbete som 

drivs av donationer. Vissa barn går i andra förskolor och då blir syftet med förskolan en sorts 

läxläsningsplats. Andra går inte i någon annan förskola, till exempel av ekonomiska skäl. Då 

blir denna förskolan väldigt viktig för dem för att lära sig grundläggande färdigheter. Då den 

inte hör till någon skolstyrelse får barnen heller inte någon examen, eftersom examen fås ge-

nom att göra så kallade ”board exams”, vilket innebär examinationer som är utformade av 

skolstyrelsen. 

De indiska förskolorna kallas kindergarten eller nursery och är för barn upp till sex-sju år. In-

nan det finns så kallade playgroups som barnen kan delta i. Kindergarten delas in i lower kin-

dergarten, LKG, där barn mellan cirka tre och fem år går, och upper kindergarten, UKG, där 

barn mellan cirka fyra och sju år deltar. Det inte finns inga tydliga direktiv för vilka åldrar 

som gäller utan det är de olika skolorna själva som styr över detta. 

Både skolsystemet och hur man arbetar med flerspråkighet skiljer sig således åt i Indien och 

Sverige. Men med tanke på mångfalden av språk i Indien borde det finnas en stor erfarenhet 

av att arbeta med flerspråkighet och att lära och lära ut ett nytt språk. I Sverige finns det istäl-

let mindre erfarenhet och kunskap om detta. Därför kan mitt arbete vara relevant för de 

svenska förskolorna och mitt kommande uppdrag som förskollärare. 

Syfte 

Syftet med min undersökning är att bidra med kunskap om hur pedagoger i förskolan kan 

arbeta språkutvecklande i flerspråkiga kontexter. För att uppnå detta görs en fördjupande 

fallstudie av en pedagogs arbete med språkutveckling på en förskola i ett flerspråkigt land 

(Indien) utifrån de didaktiska frågorna vad, hur och varför.  

Frågeställningar 

För att avgränsa och tydligare beskriva syftet med studien har följande frågeställningar valts: 

 Vilket innehåll består det språkutvecklande arbetet av? – Vad 

(Intervjuer, observationer och läromedelsanalys) 

 Vilka arbetsmetoder används för att stimulera barnens språk? – Hur 

(Intervjuer, observationer och läromedelsanalys) 

 Vad ligger till grund för arbetet med språkutveckling? – Varför 

(Intervjuer och läromedelsanalys) 

Min studie sker inom ramen för en fallstudie, där man kan se ett komplext fall ur många olika 

perspektiv. Genom att undersöka mitt fall genom flera olika metoder hoppas jag kunna belysa 

denna förskolas arbete med språkutveckling på ett varierande sätt. Resultatet kommer i 

diskussionen att sättas i relation till förskollärares uppdrag i den svenska förskolan. Jag 

studerar en verksamhet som motsvarar både förskola och skola (vad gäller barnens ålder), 

men jag kommer att fokusera på de barn som är upp till fem år, vilket motsvarar åldern på de 

barn som går i de svenska förskolorna. Av denna anledning benämner jag verksamheten som 

förskola i detta arbete.  
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Forsknings- och litteraturgenomgång 
 

I detta kapitel beskriver jag relevanta begrepp, ger en ämnesöversikt över teorier om språkut-

veckling samt lyfter tidigare forskning. 

Begrepp 

- Modersmål: Modersmål är det eller de språk som en människa lär sig först, i tidig ålder, i en 

miljö där språket/språken talas som ett huvudspråk (Skolverket, 2017). 

- Andraspråk: Ett språk som lärs in efter modersmålet i en miljö där det används i naturlig 

kommunikation (Skolverket, 2013a). 

 

- Tvåspråkighet/flerspråkighet: Att till vardags tala och behärska två språk innebär att vara 

tvåspråkig, att tala och behärska fler än två språk innebär att vara flerspråkig (Skolverket, 

2013a). Både individer och samhällen kan vara flerspråkiga (NE, 2017c). När jag använder 

mig av begreppet flerspråkig så menar jag en individ som kan tala och behärska två språk el-

ler flera. 

- Språkutveckling: I detta arbete kommer jag att använda begreppet språkutveckling som para-

plyterm för begreppen språktillägnande och språkinlärning, som ofta används åtskilda. När de 

används åtskilda kan språkinlärning definieras som ett automatiskt och naturligt tillägnande 

av ett språk som sker i naturlig kommunikation (informellt lärande) och fokuserar mer på in-

nehåll än form. Tillägnande av språk leder till att vi kan producera och förstå ett språk. Med 

begreppet språkinlärning avses istället ett mer formellt lärande som sker i klassrumsmiljö. In-

lärning av språk fokuserar på språkets form mer än innehåll och den lärande lär sig att kon-

trollera och korrigera sitt språk så att det blir korrekt (Abrahamsson, 2009).  

- Språkstimulering: Begreppet språkstimulering används i detta arbete för att beskriva ett 

medvetet arbete för att stödja barns språkutveckling exempelvis i förskola och skola. 

- Målspråk: Med målspråk menas det språkliga system som är målet för inlärningen (Abra-

hamsson, 2009) 

Ämnesöversikt: teorier om språkutveckling 

För att få förståelse för hur pedagoger kan arbeta språkutvecklande i en flerspråkig kontext 

behövs en ämnesöversikt över de teorier som finns kring detta. För att möjliggöra ett öppet 

förhållningssätt inför undervisningen i Indien presenteras de olika teorier om språkutveckling 

som dominerat forskningsfältet under olika tidsperioder. Var och en betonar något som extra 

viktigt för utveckling av språk. Jag kommer dels att beskriva teorier om språkutveckling i all-

mänhet och dels teorier om utveckling av andraspråk och flerspråkighet. I min beskrivning av 

de olika teorierna kommer jag att belysa vilken roll läraren anses ha, och vad denne anses be-

höva göra för att stödja barnets språkutveckling.  

Behaviorism och nativism 

Under 1600- och 1700-talen fanns två dominerande teorier som ligger till grund för moderna 

språkteorier. Den ena kallas empirism, där språkutvecklingen ses som beroende av miljön och 

sinnesintryck. Den andra kallas rationalism, där språket istället ses som något universellt och 

medfött (Bjar & Liberg, 2010). Under 1900-talet utvecklades empirismen till behaviorism. I 

behaviorismen tänker man sig att allt mänskligt beteende, inklusive språkligt, bygger på va-

nor. En vana definieras som den respons som följer en given stimulus. Barnet anses lära in 
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vissa vanor genom imitation, övning och återkoppling i form av belöning av beteenden och 

uttryck som anses korrekta och bestraffning av de som anses felaktiga (Abrahamsson, 2009). 

Behaviorismen ser barnet som passiv mottagare av kunskap och miljön anses ha mycket stor 

betydelse för språkutveckling (Bjar & Liberg, 2010; Hagtvet, 2004). Lärarens roll blir enligt 

min tolkning av behaviorismen att erbjuda barnen olika typer av stimulus, låta barnen imitera 

på olika sätt samt belöna korrekta vanor respektive bestraffa felaktiga vanor. 

Vad gäller andraspråk tänker sig behaviorismen att tillägnandet av nya vanor av ett andra-

språk störs av redan etablerade vanor av ett förstaspråk. Denna teori menar att språkliga fel 

har sin grund i ”överföring”, det vill säga att vanor och beteenden från förstaspråket förs över 

till andraspråket och resulterar i fel om första- och andraspråkets strukturer är olika. Moders-

målet ses alltså som ett hinder för andraspråksinlärning, och också det enda hindret. Andra 

faktorer, såsom mentala eller universella svårigheter i målspråkets struktur anses inte ha bety-

delse. Lärarens roll vid andraspråksundervisning, förutom det som beskrivits ovan om lära-

rens roll generellt, är att försöka förutsäga vilka problem och fel som kan uppstå genom att 

jämföra modersmål och målspråk. Genom det kan denne bemöta felen genom att undvika och 

förebygga dem, så att de inte blir till nya permanenta vanor (Abrahamsson, 2009).  

En teori som står i opposition till behaviorismen är nativismen, som likt rationalismen anser 

att förmågan att språka är medfödd. Nativismen tänker sig att alla människor föds med en uni-

versell språkförmåga, en så kallad ”språkinlärningsutrustning”. Denna anses bestå av en upp-

sättning grundläggande principer för hur naturliga språk är uppbyggda. Redan det lilla barnet 

vet därför vad språk är och vilka typer av språkstrukturer som är möjliga. Beroende på vilka 

sammanhang och miljöer ett barn ingår i så mognar olika versioner av dessa grundläggande 

principer (Bjar & Liberg, 2010). Genom ett inflöde av språk, som inte behöver vara särskilt 

rikligt, sätts språkinlärningsutrustningen igång automatiskt och barnet kan utveckla det aktu-

ella språket genom den medfödda universella grammatiken (Abrahamsson, 2009).  

Språkutvecklingen ses här framförallt som ett resultat av biologisk mognad. Nativismen tän-

ker sig också att det finns vissa ”milstolpar” i språkutvecklingen som nås vid samma ålder 

oavsett var i världen barnet befinner sig, till exempel när det första ordet uttalas (Hagtvet, 

2004). Samtidigt menar nativismen att den medfödda förmågan att automatiskt tillägna sig ett 

språk avtar när hjärnan mognar. Detta förklaras med begreppet ”kritisk period”. När barnet 

når puberteten kan det inte längre lära sig ett nytt språk automatiskt – språkinlärningsutrust-

ningen försämras. Ett begrepp som är influerat av nativismen är ”hypotestestning”. Det inne-

bär att barnet anses utveckla sin mentala grammatik genom att kontinuerligt testa olika hypo-

teser kring målspråkets struktur. När de inte stämmer överens med det fortsatta inflödet om-

formulerar barnet hypoteserna. På så sätt utvecklas barnets språk – i en process. Till skillnad 

från behaviorismen som ser fel som ett hot mot inlärningen av andraspråk så tänker nativ-

ismen istället att de är oundvikliga och harmlösa (Abrahamsson, 2009). Enligt min tolkning 

av nativismen blir lärarens roll att ge barnen ett tillräckligt inflöde muntligt så att språkinlär-

ningsutrustningen och den universella grammatiken kan sättas igång och sedan fungera opti-

malt av sig självt. 

Kognitivism och det sociokulturella perspektivet 

Under sent 1960-tal började bilden av barnet som aktiv utforskare och konstruktör av kunskap 

och språk att uppmärksammas. Den tidigare bilden av att antingen miljön eller arvet hade en 

överlägsen betydelse för barnets språkutveckling började ifrågasättas och en teori växte fram 

som bygger på Piagets och Vygotskijs idéer - kognitivismen (Bjar & Liberg, 2010; Hagtvet, 

2004). Kognitivismen menar att människan föds med en förmåga att lära och med denna för-

måga söker, skapar och omskapar hon aktivt kunskap. (Abrahamsson, 2009). 
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Under de senaste årtiondena har en vidareutveckling av Vygotskijs tankar skett, där man tän-

ker sig att barnet utvecklar sitt språk med hjälp av och i samspel med vuxna. Det barnet klarar 

av i samspel med en vuxen tas så småningom in av barnet och internaliseras – befästs – hos 

barnet. Genom att den vuxne är en stödstruktur för barnet som vägleder genom samspel och 

social interaktion kan barnet utvecklas och nå sin ”proximala utvecklingszon”. Det barnet kla-

rar av tillsammans med en vuxen idag kan barnet klara av själv imorgon, tänker man sig. 

Denna teori kallas det sociokulturella perspektivet. Enligt detta perspektiv finns olika språk-

liga och fysiska redskap som stödjer barnets lärande (Bjar & Liberg, 2010). Lärarens roll här 

blir följaktligen att stödja barnen i deras lärande och hjälpa dem att nå sin proximala utveckl-

ingszon. Detta kan uppnås genom att läraren ser vilken nivå barnen är på och genom samspel 

och olika språkliga och fysiska redskap utmanar barnen. 

Teorier om utveckling av andraspråk och flerspråkighet 

Enligt Abrahamsson (2009) tog forskningen kring språkinlärningsprocesser i andraspråk fart 

vid slutet av 1960-talet. Fokus flyttades även här från resultat och slutprodukt till den lärande 

som subjekt och dennes kognitiva processer. Istället för att se fel som ett resultat av överfö-

ring så fokuserades karaktären, utvecklingen och variationen av det språk som den lärande har 

under inlärningsprocessen. Detta språk börjades ses som ett eget system – ett interimspråk. In-

terimspråket kan ses som ett eget språk, fristående från både förstaspråket och andraspråket 

och som allt eftersom utvecklas mot sitt slutstadium – målspråket. 

Abrahamsson (2009) menar att det finns tre kognitiva teorier inom andraspråksforskningen 

som lagt grunden för den teori som finns i området: interimspråksteorin, monitormodellen och 

processbarhetsteorin. Interimsspråksteorin utvecklades enligt Abrahamsson (2009) utan sär-

skilt mycket underlag då det inte hade forskats så mycket kring interimspråk vid 1970-talets 

början. Jag kommer inte att beskriva denna teori närmare, men omnämner den ändå kort då 

den har betydelse för kommande teorier (Abrahamsson, 2009).  

Monitormodellen fokuserar på hur den lärande tillägnar sig och utvecklar ett andraspråk. Mo-

dellen skiljer på tillägnande av språk och inlärning av språk. Tillägnande av språk innebär en 

förmåga att producera tal, men inte nödvändigtvis verbalisera, förklara eller reflektera över 

språkets grammatik. Tillägnandet anses ske omedvetet genom kommunikation i en naturlig 

miljö där fokus är på innehåll och inflöde av språk. Denna modells upphovsman menade att 

denna kunskap – att producera tal – är den ”äkta” kunskapen, och att undervisning borde vara 

inriktad på att främja processen av det naturliga tillägnandet. Inlärning av språk är istället det 

som sker vid formell undervisning med fokus på form istället för innehåll. Detta skapar språk-

lig medvetenhet, men är enligt modellen inte lika viktigt, eftersom den inte ger förmåga att 

kommunicera. Kompetensen som lärs in genom inlärning fungerar som en monitor över den 

lärandes utflöde, det vill säga att den lärande kan inspektera och korrigera sitt utflöde. Under-

visningen bör med andra ord fokusera på naturlig kommunikation och inflöde av språk. Inflö-

det ska ligga strax över den lärandes kompetensnivå. Enligt monitormodellen sker dessutom 

inlärningen i en specifik ordning och inlärningen kan påverkas av affektiva faktorer, det vill 

säga motivation, attityder och känslor (Abrahamsson, 2009). 

Processbarhetsteorin är enligt Abrahamsson (2009) den kognitiva teori om interimspråkets 

utveckling som är mest omfattande. Enligt denna teori finns fem procedurer som används vid 

all talproduktion (både av förstaspråk och andraspråk), och som var och en är en förutsättning 

för nästa procedur. Procedurerna är nära sammanlänkade med grammatiksystemet och för 

varje procedur kan den lärande använda språket på ett allt mer grammatiskt komplext sätt.  

För att utveckla ett språk behöver den lärande i tur och ordning automatisera varje procedur. 

En väsentlig del av denna teori är att den lärande måste kunna processa det som lärs in. Det 
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innebär att kunna uppfatta och tolka något i vardagligt tal och sedan använda det i den egna 

spontana talproduktionen. Med andra ord måste undervisningen ligga på rätt nivå – vara pro-

cessbar, och undervisningen måste ske enligt denna specifika ordning (Abrahamsson, 2009). 

Även den moderna andrapspråksforskningen följer samma spår som forskningen kring språk i 

övrigt, det vill säga med en större betoning på interaktion och samspel och där individen och 

individuella skillnader får stå mer i centrum. Till exempel har studier gjorts på hur individu-

ella, kognitiva faktorer påverkar andraspråksinlärningen, samt kring hur, när och varför mo-

dersmålet har inflytande på andraspråksinlärningen  (Abrahamsson, 2009). 

Sammanfattning 

Synen på lärarens roll varierar med kunskapssynen. Inom rationalistiska och nativistiska syn-

sätt läggs liten vikt vid inflödet, som framförallt anses fungera som en igångsättare av den 

universella, medfödda språkförmågan. Inte heller spelar samspel, feedback eller den lärandes 

personliga egenskaper någon roll. Fokus läggs istället på den medfödda förmågan till språk-

ande och på att ge någon form av inflöde för att sätta igång denna medfödda förmåga. Inom 

behavioristiska synsätt spelar istället inflödet och andra typer av stimulus stor roll, liksom att 

undvika och straffa felaktigt språkande och belöna det rätta. Även inom senare kognitivistiska 

och sociokulturella synsätt får inflödet en viktig roll, men här är även samspel, interaktion och 

stöttning i fokus.  

Vad gäller synen på modersmålets roll vid andraspråksinlärningen har även den förändrats. 

Från att inom behaviorismen setts som den enda källan till språkliga fel och inlärningssvårig-

heter, till att senare betraktas som den minsta källan till fel under den moderna andraspråks-

forskningens början. Idag betraktas enligt Abrahamsson (2009) modersmålets roll som mer 

komplext med en större påverkan på vissa delar av språket och huvudsakligen som en till-

gång. 

Tidigare forskning 

Forskningen kring språkutveckling och flerspråkighet är omfattande. I föregående avsnitt be-

lyste jag de övergripande teorierna som dominerat forskningsfältet. Här kommer jag att lyfta 

en del av den forskning som gjorts kring pedagogers arbete med flerspråkighet och andra-

språksutveckling. Dessa är relevanta för mitt arbete på så sätt att en genomgång av de senaste 

rönen om språkutvecklande arbetsmetoder kan hjälpa mig att tolka och ge mening till de data 

som framkommer i resultatkapitlet. Forskningen blir också relevant i min diskussion på så sätt 

att resultatet kan sättas i relation till de senaste rönen och till de svenska förhållandena. I vil-

ket land forskningen gjorts är inte det som var viktigast i min sökning utan att forskningen 

gjorts kring pedagogers arbetsmetoder för flerspråkighet. Både nationell och internationell 

forskning känns därför intressant och relevant.  

Jag valde att söka i databasen ERIC och smalnade av min sökning med sökorden ”teaching 

methods”, ”bilingualism” or ”multilingualism” samt ”language development”. Jag kryssade 

också i early childhood education/kindergarten/preschool samt avgränsade min sökning till 

åren 2010-2017. Jag fick då 16 träffar. Här lyfter jag de sex som särskilt belyser lärarnas syn-

sätt på flerspråkighet samt deras arbetsmetoder för att stödja barnens språkutveckling.  

Skans (2011) har i sin studie undersökt didaktiken i en flerspråkig svensk förskola. Han ville 

undersöka om och i så fall hur förskolans innehåll och arbetssätt förändras i takt med att sam-

hället förändras. Han har tittat på hur pedagogerna i förskolan vill arbeta och hur de faktiskt 

arbetar, i relation till ett interkulturellt och sociokulturellt perspektiv. En interkulturell peda-

gogik innebär enligt Skans undervisning där alla barn kan delta och lära oavsett bakgrund och 
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där olikheter ses som berikande. Genom att se flerspråkighet som något positivt kan det fler-

språkiga barnets identitet och lärande stödjas. Synen på flerspråkighet som resurs är alltså en 

del i ett interkulturellt perspektiv. Han fann att hur pedagogerna ville arbeta och hur de fak-

tiskt arbetade stämde överens och att hur de arbetar beror på kontexten, det vill säga samman-

hanget. Hur pedagogerna arbetar vid matsituationer skiljer sig åt från arbetet vid vuxenstyrda 

aktiviteter, exempelvis. Arbete med barnens språk ansågs vara viktigast. Lärarna använder sig 

av alla sina språk och alla barnens språk för att skapa delaktighet och tillhörighet för alla. 

Framförallt sker språkundervisningen i vuxenstyrda storgruppsaktiviteter och exempelvis 

matsituationer utnyttjas inte till fullo som språkutvecklande aktiviteter, menar Skans (2011). 

Tomter Alstad (2013) har gjort en fallstudie kring tre pedagogers arbete med språk och språk-

utveckling i en norsk förskola (barnehage). I sin studie har hon sett att lärarna ordnar under-

visningssituationer och arbetssätt beroende på det enskilda barnets språkliga, kognitiva och 

sociala behov samt sin egen syn på andraspråksinlärning och modersmål. I en av de delta-

gande lärarnas arbetssätt är det sociala samspelet centralt och andraspråksundervisningen inte-

greras i alla situationer. Denna lärare använder sig av barnens modersmål i den mån hon kan 

för att främja deras identitet som flerspråkiga. De två andra lärarna anser istället att andra-

språksundervisningen bör fokusera utveckling av färdigheter i språket. Dessa lärare fokuserar 

på vuxenstyrda, planerade aktiviteter med hjälp av olika material, och de använder barnens 

modersmål främst som ett redskap för att stödja andraspråket, eller separerat från andrasprå-

ket. 

Till skillnad från Tomter Alstad (2013) som hittat skillnader i undervisningssätt beroende på 

det enskilda barnet så har Englezou och Fragkouli (2014) sett en likhet i hur lärarna arbetar 

med individuella barn, oavsett enspråkighet eller tvåspråkighet. De har i en fallstudie i en brit-

tisk internatskola i Grekland studerat lärares metoder för att stödja tvåspråkiga barns literaci-

tetsutveckling. De lyfter uppfattningen om att tvåspråkighet är något som påverkar barnen ne-

gativt, och menar att det inte stämmer. Istället bör barnen få höra och få hjälp att utveckla 

båda språken, för att kunna koppla ihop sina språk och förstå sammanhang. I sin studie ser de 

att lärarna behandlar alla barn lika (oavsett enspråkighet eller tvåspråkighet) samt att de ger 

dem lika talutrymme, utrymme att uttrycka sig och möjlighet att lära och utvecklas. Alla barn 

deltar i samma aktiviteter, oavsett olika nivåer i språkförmågan. De barn som behöver får 

dock extra stöd. Att alla deltar i samma aktiviteter är nödvändigt för att undvika exkludering 

av tvåspråkiga barn, menar de. Med andra ord sågs inte de tvåspråkiga barnen som mindre be-

gåvade och/eller i behov av särskild undervisning. 

Palmer, Martinez, Mateus och Henderson (2014) har studerat translanguaging-strategier hos 

två tvåspråkiga lärare i en skola i Texas. Translanguaging, eller korsspråkande på svenska, in-

nebär enligt Nationellt centrum för svenska som andraspråk (2017) att på ett medvetet sätt an-

vända barnens flerspråkighet som en resurs i undervisningen och att uppmuntra barnen till att 

använda alla sina språk. Teorin om korsspråkande utgår från att en människas alla språk är de-

lar av en helhet och ser flerspråkighet som norm. Palmer et al. (2014) såg hur lärarnas arbete 

med korsspråkande möjliggjorde kraftfulla strategier för att stödja barnens identiteter som två-

språkiga. De menar att detta är en strategi som bör användas mer, i motsats till att separera 

språk i undervisningen, eftersom detta gör att barn och elever vågar uttrycka sig och ta risker. 

På så sätt stödjs barnens identitets- och språkutveckling. 

Även Gort och Sembiante (2015) har undersökt tre flerspråkiga pedagogers arbete med trans-

languaging på en spansk-engelsk förskola i USA med tvåspråkiga barn i åldern 3-5 år. De 

kom fram till att när pedagogerna själva kan tala båda/alla barnens språk så blir arbetet dyna-

miskt med möjlighet till ett stort antal strategier i undervisningen, till exempel kodväxling 

(växlande mellan och blandning av språk) och översättning. Pedagogerna i studien såg barnen 
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som individer och genom att tänja på gränser och se flerspråkigheten som en kommunikativ 

och akademisk resurs fick de tillgång till många olika sätt för att stödja barnens språkutveckl-

ing och flerspråkiga identitet. Forskarna menar att det är viktigt att se flerspråkighet som en 

resurs. De menar vidare att det behövs mer kunskap kring tvåspråkiga lärares uppfattningar 

om tvåspråkighet och om innovativa metoder i undervisningen. 

Espinosa (2015) beskriver tvåspråkiga barns villkor i USA, och ger rekommendationer för en 

policy för både nationell, statlig och lokal nivå. Espinosa beskriver den senaste forskning som 

gjorts kring tvåspråkighet, bland annat forskning som gjorts på hjärnor och som beskriver hur 

tvåspråkighet påverkar hjärnan (MEG). Denna forskning visar att redan små barn har en om-

fattande förmåga att höra, processa och lära flera språk. Redan i spädbarnsåldern kan barnet 

skilja på ljuden från olika språk och i förskoleåldern kan tvåspråkiga barn anpassa vilket språk 

som används beroende på vem barnet talar med och i vilken kontext det sker (Byers-Heinlein, 

Burns & Werker; Kuhl, Stevens, Hayashi, Deguchi, Kiritani & Iverson, refererade till i 

Espinosa, 2015). För att ett barn ska kunna bli tvåspråkigt med liknande förmågor i båda språ-

ken krävs ett tillräckligt inflöde och att det ges inlärningstillfällen av hög kvalitet i båda sina 

språk, menar hon. För att ett barn ska kunna ta del av fördelarna (kognitiva, sociala och språk-

liga) av tvåspråkighet krävs dessutom att barnet får fortsätta att lära båda sina språk, det vill 

säga både modersmålet och andraspråket. 

Således handlar den senaste forskningen som gjorts kring lärares metoder för att stödja barns 

flerspråkighet om hur arbetet organiseras och vilken roll modersmålet har i detta arbete samt 

om korsspråkande och att se flerspråkighet som resurs och norm. 

Teoretisk utgångspunkt 

Relationerna mellan språkutveckling och undervisning är komplexa och jag har därför valt att 

inte utgå från någon specifik lärandeteori att ha som teoretisk utgångspunkt. Jag utgår istället 

från ett hermeneutiskt perspektiv som vetenskapsteoretisk utgångspunkt. Hermeneutiken 

handlar enligt Westlund (2009) om att tolka, förstå och förmedla. Detta synsätt är lämpligt att 

använda i studier vars syfte är att belysa deltagarnas egna upplevelser av ett visst fenomen, 

och där deltagarna ges ett stort utrymme att själva välja vad de vill berätta. Fokus för herme-

neutiska studier är förståelse av ett visst fenomen/budskap och deltagarnas eller (vid textana-

lys) författarens intentioner.   

Detta stämmer överens med min studies syfte, då jag vill uppmärksamma pedagogens arbete 

med språkutveckling utifrån dennes egen erfarenhet och förståelse. Synsättet stämmer också 

väl överens med kriterierna för kvalitativ forskning och fallstudier, eftersom både hermeneuti-

ken och kvalitativ forskning bygger på en önskan om att lyfta deltagarnas egna perspektiv 

samt har en känslighet för kontexten (Bryman, 2011; Westlund, 2009). Det är viktigt att sätta 

texten i relation till kontexten där den skrevs (hur, när och var). Kontexten måste beskrivas 

och ingå som en del av helhetstolkningen. [Forskarens uppgift är att förstå vad texten handlar 

om och i vilken stämning texten skapats] (Westlund, 2009, s. 67).  

Lindholm (1999) skiljer på begreppen tolkning och förståelse, och menar att tolkning kan ses 

som den process som leder fram till förståelse. Tolkning innebär att svara på frågan vad och 

när vi förstått vet vi vad något är. Hermeneutiker använder sig av sin förmåga till empati och 

inkännande för att tolka deltagarnas intentioner och det fenomen de studerar (Lindholm, 

1999). Forskaren strävar efter att förmedla förståelsen av den kultur som denne studerar till 

läsarna av studien (Westlund, 2009). 
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Det hermeneutiska arbetssättet kan liknas vid en spiral som gräver sig djupare ner i förståel-

sen samtidigt som den finner nya delar (Westlund, 2009). Lindholm (1999) kopplar denna spi-

ral till två viktiga delar inom hermeneutiken: förhållandet mellan delar och helheten samt för-

förståelsens roll. Han menar att förförståelsen är nödvändig vid tolkningen och den är även 

tolkningens utgångspunkt, eftersom vi startar vår tolkning utifrån vår förförståelse av hel-

heten. Med förförståelsen som utgångspunkt går vi in och börjar undersöka delarna, vilket bi-

drar till en större förståelse för helheten. Det kan i sin tur påverka förståelsen för delarna och 

göra att vi letar efter och ser andra saker både i det vi tidigare analyserat och det vi kommer 

att analysera. Delarna och helheten växelverkar alltså och gör att vi kommer vidare i vår ”spi-

ral” (Lindholm, 1999). Tolkningsprocessen kan ses som ett lärande och vår förförståelse kan 

både hjälpa oss att tolka men också leda till förutfattade meningar och på så sätt vara ett hin-

der (Westlund, 2009). För att minska risken med tolkning utifrån förutfattade meningar och 

för att stärka studiens trovärdighet och tillförlitlighet kommer jag att beskriva min egen för-

förståelse. 

Inför fältarbetet och analys av data har jag en förförståelse utifrån de teorier och den forskning 

jag beskrivit i forsknings- och litteraturgenomgången samt från den VFU jag gör på den in-

diska förskolan. Även de personliga erfarenheter jag har från hela mitt liv, exempelvis min 

uppväxt och utbildning, påverkar hur jag tänker, agerar och ser på saker och ting. Att välja ett 

hermeneutiskt perspektiv som teoretisk utgångspunkt kan tänkas möjliggöra en öppenhet inför 

det min studies deltagare själv uttrycker om sina arbetsmetoder. Men mina glasögon färgas till 

någon mån av de teorier och synsätt jag har med mig från uppväxt och utbildning trots min 

strävan efter öppenhet. De teorier jag har med mig i min ryggsäck är exempelvis sociokultu-

rella och kognitivistiska teorier där barnet ses som ett kompetent subjekt som aktivt konstrue-

rar sin kunskap i samspel med andra och där lek och lärande går hand i hand. 

Min förförståelse är viktig eftersom den hjälper mig att tolka och skapa mening av det jag ser, 

men samtidigt är det viktigt att vara medveten om att det färgar det jag ser. Eftersom jag strä-

var efter att vara så öppen som möjligt behöver jag vara medveten om hur den färgar det jag 

ser och om att min tolkning inte är den enda sanna tolkningen. För att uppnå denna medveten-

het för jag reflexiva anteckningar under hela arbetets gång.    
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Metod 
Mitt syfte är att bidra med kunskap om hur pedagoger i förskolan kan arbeta språkutvecklande 

i flerspråkiga kontexter genom att belysa vad, hur och varför en lärare arbetar som hen gör 

med språk. För att kunna ge svar på detta anser jag att jag måste försöka få en så bred och 

mångfacetterad bild som möjligt av arbetet. Därför har jag valt att fokusera på en förskola och 

försöka gå så djupt som möjligt, istället för att besöka flera och få en ytligare bild av det som 

sker. Jag hade till exempel kunnat välja att endast göra observationer på flera förskolor för att 

få syn på vad de arbetar med och hur. Men för att kunna diskutera resultatet i relation till de 

svenska förskolorna tänker jag att jag måste ta reda på varför pedagogen gör som hen gör, inte 

bara vad hen gör. Och för att få reda på varför pedagogen gör som hen gör behöver jag under-

söka dennes egna erfarenheter, tankar och åsikter. Jag behöver också undersöka fallet på olika 

sätt ur olika infallsvinklar, eftersom ”därför” kan bestå av många delar. 

För att göra det passar både fallstudien som metod och hermeneutiken som teoretisk utgångs-

punkt bra. Fallstudien som metod innebär att undersöka ett eller ett fåtal fall på många olika 

sätt i dess realistiska miljö med syfte att få en djupare förståelse för något (Backman, 2008). 

Fallstudien är en typ av kvalitativ forskning som strävar efter att belysa något i dess verkliga 

kontext och utifrån deltagarnas egna åsikter, tankar och uppfattningar (Yin, 2013). Hermeneu-

tiken handlar om att tolka, förstå och förmedla. Syftet är, liksom med fallstudien, att belysa 

deltagarnas egna upplevelser av ett visst fenomen och att få förståelse för detta (Westlund, 

2009). Fallstudien som metod och hermeneutiken som teoretisk utgångspunkt går alltså hand i 

hand. 

Att jag valt ett hermeneutiskt perspektiv som utgångspunkt gör att jag lättare kan få syn på va-

riationer av arbetssätt och synsätt jämfört med om jag utgått från en specifik språkteori med 

tillhörande begrepp. Jag kan därför vara mer öppen för vad, hur och varför pedagogen på för-

skolan arbetar som han gör utifrån hans egna tankar och uttryckssätt. Dock påverkar min för-

förståelse, som jag beskrivit i föregående kapitel, min tolkning ändå.  

För att undersöka mina frågeställningar har jag gjort läromedelsanalys, intervjuer med peda-

gogen på skolan samt observationer av undervisningstillfällen. I läromedelsanalysen har jag 

studerat den indiska förskolans läromedel. Syftet var att få kunskap om vad som kan ligga till 

grund för hur läraren på skolan arbetar med språk. Syftet med intervjuerna var detsamma och 

dessutom att undersöka vad läraren själv tänker om sitt språkutvecklande arbete. Observation-

ernas syfte var att få syn på arbetet i praktiken. Jag har studerat en verksamhet som motsvarar 

både förskola och skola (vad gäller barnens ålder), men har fokuserat på de barn som är upp 

till fem år, vilket motsvarar åldern på de barn som går i de svenska förskolorna.  

Urval 

För mig skedde urvalet som ett bekvämlighetsurval på grund av internationaliseringsmöjlig-

heten och samarbeten som Karlstads universitet har. Bekvämlighetsurval innebär att ett urval 

görs på grund av datainsamlingsenheternas lättillgänglighet (Yin, 2013). Jag hade några olika 

skolor att välja på, varav vissa har mer resurser än andra. Jag valde dock att förlägga min stu-

die på en förskola för barn i ett socioekonomiskt svagt område. Dels för att jag ville se hur en 

sådan förskola fungerar då jag antog att det kunde vara som störst skillnad från de förskolor 

jag är van från Sverige. Dels valde jag denna förskola just på grund av dess brist på resurser. 

Jag ville undersöka hur det språkutvecklande arbetet fungerar när resurserna är minimala. Ur-

valet är därför inte gjort på grund av viljan att generalisera utan av min strävan efter att upp-

täcka variation. 
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En lärare arbetar på förskolan och 36 barn deltar i verksamheten. Eftersom jag ville undersöka 

lärarnas perspektiv på sitt arbete så blev det också denna lärare som jag intervjuade. 

Observationstillfällena bestämdes till lämpliga tillfällen efter den första intervjun när jag 

visste mer om hur veckan var upplagd. Måndag till torsdag innebar undervisning i matematik, 

hindi och engelska. Fredag och lördag stod bild och sång på schemat. Jag valde att göra två av 

observationstillfällena på dagar där matematik, hindi och engelska undervisades. Varje obser-

vationstillfälle innehöll alltså tre lektioner på 20-40 minuter. Anledningen till att jag valde att 

observera även matematiken var att jag under min VFU såg hur engelska blandades med hindi 

även under matematik-undervisningen, vilket intresserade mig. Jag valde också att göra obser-

vationer av en bild-och sånglektion, eftersom läraren lyfte i första intervjun att han ibland 

samtalar med barnen om bilderna på ett språkutvecklande sätt och för att sånger och ramsor 

kändes också intressant. Denna observation innehöll två lektioner på 30-60 minuter. Totalt 

observerades alltså åtta lektioner på 20-60 minuter. 15 barn deltog i de första tre observerade 

lektionerna, varav 6 mellan 3-5 år. Följande två lektioner var 19 barn närvarande, varav 6 

mellan 3-5 år. De sista tre lektionerna deltog 18 barn, varav 6 mellan 3-5 år.   

Vad gäller läromedelsanalys hade jag till en början tänk analysera de styrdokument som finns 

för de indiska skolorna. Men på grund av att det var en välgörenhetsskola och att läraren inte 

var utbildad så visade det sig att han inte kände till de specifika styrdokumenten. Istället ut-

gick han från andra saker, bland annat läromedel (se mer om detta i resultatkapitlet). Jag valde 

därför att analysera två läroböcker: en skrivbok i engelska: ”English writing book: Captial 

and Small Letters” (PM Editorial Board, 2016a) och en kombinerad hindi- och engelska-bil-

derbok: ”My First Board Book of All In One English – Hindi” (PM Editorial Board, 2016b). 

Dessa valdes med hjälp av en av skolans ägare, som även är ansvarig för bokinköp. Hon 

följde med mig och visade vilka böcker som motsvarade dem som användes i förskolan för 

barnen upp till fem år. Vad gäller skrivboken i engelska finns motsvarande även på hindi. Vad 

gäller bilderboken finns även där flera böcker med liknande innehåll men där övningarna är i 

en annan ordning eller med mer eller mindre av något språk. 

Etiska ställningstaganden 

I denna studie följs de forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet ställt upp. Fyra all-

männa huvudkrav finns som är till för att skydda individen vid forskning: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). 

Informationskravet innebär att vi som utför studien måste informera alla som berörs av forsk-

ningen om forskningens syfte, deltagarens uppgift i projektet och deltagandets villkor, att det 

är frivilligt att delta samt om möjligheten att avbryta när som helst utan repressalier. Det är 

viktigt att vara tydlig med alla delar som kan påverka deltagarnas villighet att delta i forsk-

ningen. Samtyckeskravet innebär att deltagare i en undersökning själva har rätt att bestämma 

över sin medverkan i forskningen. Informerat samtycke innebär att deltagarna har fått inform-

ation om och gett sitt samtycke till en undersökning. I samtyckeskravet ingår också att delta-

garna när som helst, utan negativa följder kan avbryta sin medverkan. För deltagare under 15 

år krävs samtycke från vårdnadshavare (Vetenskapsrådet, 2002).  

I min studie var det aktuellt att informera och få samtycke från pedagogen, eftersom jag skulle 

intervjua och observera denne. Jag informerade pedagogen muntligt och skriftligt med hjälp 

av en samtyckesblankett och fick signatur som samtycke (Se bilaga 1). Det blev också aktuellt 

att informera och få samtycke från barnens vårdnadshavare eftersom jag skulle observera lekt-

ioner där barnen, som var under 15 år, var närvarande. Barnen var inte i fokus för observat-

ionerna men eftersom de var en del av situationen samt kan antas ha påverkat pedagogens 

agerande och undervisning behövdes informerat samtycke från barnens vårdnadshavare och 
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barnen själva. Jag hade formulerat en samtyckesblankett även till vårdnadshavarna (Se bilaga 

2) men informationen gavs med hjälp av pedagogen som översatte samtyckesblanketten från 

engelska till hindi (föräldrarnas modersmål). Samtycke samlades in genom signatur via tum-

avtryck eller underskrift. Barnen informerades med hjälp av pedagogen. 

Det tredje kravet kallas konfidentialitetskravet och innebär att alla uppgifter ska ges största 

möjliga konfidentialitet och att personuppgifter ska förvaras på ett sådant sätt att ingen obehö-

rig kan få tillgång till dem. I detta ingår bestämmelser om tystnadsplikt, hur data ska förvaras 

samt om att det inte ska gå att urskilja vilka deltagarna i en studie är (Vetenskapsrådet, 2002). 

För att uppnå detta har alla namn kodats och kodningslistan förvaras separat på ett USB-

minne. Dator, anteckningsblock och USB-minne har hållits inlåsta. Det fjärde kravet är nytt-

jandekravet, som innebär att uppgifter som är insamlade om enskilda personer inte får använ-

das för andra ändamål än forskningsändamålet (Vetenskapsrådet, 2002). Den här studien 

kommer att publiceras i DIVA och inte användas för andra syften än forskning. 

Vid forskning med barn är det viktigt att vara extra känslig inför dessa fyra huvudkrav. Hur-

ley och Underwood (2002) menar i sin studie att barn, speciellt yngre, har svårt att förstå syf-

tet med forskning och vad dess konfidentialitetskrav innebär. Barn som deltagare i forskning 

är också något som Löfdahl (2014) lyfter. Hon menar att det är komplext att be barn om sam-

tycke till att forska i deras miljöer och att ställa frågor till dem. Hon lyfter också begreppet in-

lärt samtycke, i relation till informerat samtycke, vilket beskriver hur barn eventuellt inte för-

står skillnaden på forskaren och andra vuxna som barnet är i beroendeställning till. Med andra 

ord kanske inte barnen förstår forskarens roll, utan accepterar dennes frågor och närvaro ”av 

gammal vana”. 

En etisk fråga som hör till inlärt samtycke är den om att göra min studie där jag tidigare gjort 

VFU. Franzén (2014) menar att fördelen är att jag är bekant med både barn och personal, me-

dan en nackdel är att jag får en annan roll än vad jag haft tidigare. Därmed kan det vara svå-

rare för barnen att förstå skillnaden på min roll då och nu och det kan också vara svårare för 

mig att fokusera. Christensen och James (2008) menar att även om vi ser barn som kompe-

tenta individer så måste vi vuxna ta ansvar och se till att studien och dess metoder är anpas-

sade till barnen och deras förståelse. I mitt fall, där jag gör min studie i en främmande miljö 

och kultur, blev det än viktigare att tänka på detta eftersom jag inte känner till vilken kunskap 

de har om forskning och vilken relation barnen har i förhållande till vuxna. Jag bad pedago-

gen att informera på barnens modersmål om vad jag gjorde och jag försökte också agera an-

norlunda jämfört med den roll jag haft under min VFU. Jag valde att sitta på en annan plats än 

jag gjort under VFU:n och försökte att inte kommunicera med vare sig barn eller pedagogen 

under observationerna. I de fall något barn försökte kommunicera med mig försökte jag för-

klara vad jag gjorde eller hänvisade till pedagogen. 

En svårighet när pedagogen informerar barnen och vårdnadshavarna på deras modersmål är 

att jag inte förstår, så jag kan inte vara helt säker på att de får all information. Detta är svårt att 

ta sig runt, men jag försökte vara lyhörd inför både vårdnadshavares och barns kroppsspråk 

när de informerades och jag frågade pedagogen efter informationen om han fått med allt. Jag 

strävade också efter att vara uppmärksam på vad barnen uttryckte verbalt och icke-verbalt un-

der observationerna och i de fall ett barn verkade uttrycka obehag av mina observationer så 

slutade jag skriva en stund och fokuserade på något annat. 

För att min studie ska anses tillförlitlig och trovärdig behöver den vara transparent. Det inne-

bär att jag bör beskriva och dokumentera mina metoder så att andra kan förstå och bedöma 

dem (Yin, 2013). Detta försöker jag uppnå genom att vara tydlig i alla mina resonemang, med 



 

 

14 

 

metod, etiska ställningstaganden, tillvägagångssätt och varför jag använt de specifika meto-

derna och tillvägagångssätten. Även valet av metod är en etisk fråga i den bemärkelsen att de 

ska ge svar på frågeställningarna och vara av vetenskaplig kvalitet (Vetenskapsrådet, 2011). 

Det gäller alltså att reflektera över metodvalen, så att de verkligen kan ge svar på undersök-

ningens problemställning. En annan del av detta anser jag är att vara metodisk och systema-

tisk i sitt arbetssätt. 

Vad gäller min teoretiska utgångspunkt, det vill säga hermeneutiken så är en viktig del vad 

gäller etiska aspekter att tydliggöra min förförståelse eftersom den påverkar mina tolkningar. 

För mig var det viktigt att sträva efter en medvetenhet om hur min erfarenhet i form av upp-

växt och utbildning påverkade hela arbetsprocessen. Även den förförståelse och erfarenhet jag 

fått under VFU:n påverkade allt från formulering av forskningsfrågor till analys och tolkning 

(och allt däremellan). Jag har under hela arbetsprocessen fört reflexiva anteckningar för att 

medvetandegöra dessa. Hur min förförståelse påverkat diskuterar jag mer under metoddis-

kussionen. Ytterligare en etisk aspekt är den om val av förskola. Urvalet skedde som ett be-

kvämlighetsurval på grund av de kontakter Karlstads universitet hade i Indien. Universitetets 

kontaktperson i Indien var också en av ägarna till förskolan. Det kändes därför extra viktigt att 

informera om att deltagandet var helt frivilligt för att inte pedagogen skulle känna sig tvingad 

att delta. 

Tillvägagångssätt 

För att ta reda på hur pedagogen beskriver sitt arbete gjorde jag två intervjuer där pedagogen 

själv fick berätta om vad han ansåg vara viktigt i undervisningen, hur han undervisade samt 

varför. Genom att fråga om exempelvis lärande- och barnsyn, syn på språk och flerspråkighet 

samt utbildning och uppväxt strävade jag efter att få förståelse för vad som ligger till grund 

för arbetet. Den första intervjun gav grundläggande information medan den andra var en för-

djupande uppföljningsintervju utifrån vad som framkommit i den övriga datainsamlingen. In-

tervjuerna spelades in. Observationer gjordes för att få syn på det språkutvecklande arbetet i 

praktiken. Jag gjorde också läromedelsanalys där jag studerade läroböcker som används i för-

skolan, för att få ytterligare förståelse för vad som påverkar pedagogens arbete. I min beskriv-

ning av hur datainsamlingen gått till kommer jag också att beskriva i vilka kontexter det skett 

eftersom detta blev en del av helhetstolkningen.  

Datainsamling 

Utifrån mina frågeställningar och syfte formulerade jag intervjuguider till båda intervjuerna 

(Se bilaga 3 och 4). Att utgå från en intervjuguide där förhållandevis strukturerade teman 

finns och som i stort sett följs ordningsmässigt samtidigt som möjlighet att avvika finns är en 

del av tillvägagångssättet för semistrukturerade intervjuer. Semistrukturerade intervjuer är bra 

när ett tydligt fokus för studien finns, vilket i mitt fall var att undersöka språkarbetet. Att in-

tervjun kan röra sig i olika riktningar är viktigt i kvalitativa intervjuer eftersom det ger möjlig-

het för intervjupersonens egna tankar att komma fram (Bryman, 2011). En annan anledning 

till att jag valde att göra semistrukturerade intervjuer är att jag bara hade en intervjuperson. 

Jag hade alltså inget behov av att sammanställa och jämföra intervjuer från flera personer. 

Istället ville jag ha så detaljerade svar som möjligt, utifrån mitt fokus på språk. 

Jag valde att dela in guiderna i olika teman, där varje tema hade ett antal frågor. Varje fråga 

hade i sin tur underfrågor/förklaringar som jag själv kunde ha som stöd. Guidernas syfte var 

att fungera som en minnesguide och uppdelningen i teman fungerade som ett sätt att organi-

sera och förbereda mig själv inför intervjuerna. Ju bättre överblick på papper – desto mer 

överblick mentalt och desto bättre förberedd kunde jag känna mig. I de verkliga intervjuerna 



 

 

15 

 

hoppade vi fram och tillbaka mellan olika frågor och teman. Vissa frågor tillkom medan andra 

slogs ihop till en. I det stora hela följde vi dock intervjuguiderna. Jag använde också guiderna 

för att se så att de viktigaste frågorna tagits upp. Intervjupersonen fick styra på så sätt att det 

han svarade på en fråga ledde till en följdfråga som kändes relevant. Jag antecknade heller 

inte eftersom det kändes mest naturligt i stunden. Istället lyssnade jag fokuserat och spelade in 

intervjuerna. 

Intervjuguidens olika teman var också placerade i en ordning som jag ansåg vara bäst, även 

om denna ordning som tidigare sagts inte var stenhårt bestämt. Till exempel så var temat om 

det praktiska arbetet placerat först och de om lärande- och barnsyn sist i den första intervjun, 

för att försöka undvika svar om hur det ”ska vara” enligt någon bok eller utbildning. På så sätt 

tror jag att jag fick en mer rättvisande bild av arbetet. Genomgången av första intervjun gav 

på ett naturligt sätt upphov till fler frågor. Dessutom insåg jag att jag inte förstått allt han be-

rättat till hundra procent. Det lade grunden till första temat inför andra intervjun: uppfölj-

nings-frågor utifrån första intervjun. Det andra temat på intervju nummer två var ”frågor uti-

från observationerna”. Dessa formulerade jag allt eftersom jag utfört varje observationstill-

fälle och skrivit rent mina anteckningar. Även då uppstod nämligen nya frågor och jag hittade 

nya intressanta saker som jag ville veta mer om. Exempelvis fick jag syn på den struktur som 

fanns i undervisningen, vilket jag inte reflekterat över innan. Det gav tyngd åt det läraren be-

rättat i intervjun, men gav också upphov till frågor om detaljer som till exempel ”Hur bestäms 

hur länge ett ämne ska arbetas med?”. Genom att göra både observationer och intervjuer 

kunde jag alltså gå djupare i min undersökning eftersom metoderna förstärkte varandra. 

Intervjuerna spelades in och transkriberades så snart som möjligt. I transkriberingen strävade 

jag efter att skriva så detaljerat som möjligt, i talspråk, för att få med alla nyanser i lärarens 

berättelser. I senare analysstadier togs utfyllnadsord och upprepningar av samma ord bort och 

vissa ord fick byta plats för att förtydliga meningen i uttalandena. I de ändringar som gjordes 

togs hänsyn till att behålla den ursprungliga meningen samt intervjupersonens språkstil och 

sätt att uttrycka sig. Att välja om utskriften ska ske i talspråk eller skriftspråk är en viktig 

fråga att reflektera över för validitet och reliabilitet (Kvale, 1997). Mitt val gjordes i en öns-

kan att behålla så mycket detaljer som möjligt och pedagogens egna sätt att uttrycka sig, med 

målet att förmedla hans egna tankar och uttryck, i hermeneutisk och kvalitativ forsknings 

anda. Dessutom kan min tolknings trovärdighet och tillförlitlighet stärkas genom en öppenhet 

med hur tolkningarna gjorts. Det är också i detta syfte jag har valt att inte översätta uttalan-

dena. 

Den första intervjun bestod av grundläggande frågor om det praktiska arbetet, pedagogens 

uppväxt och utbildning samt teoretiska frågor om barn- och lärandesyn. Vi satt runt ett rek-

tangulärt bord (katedern) i ett litet och varmt rum. Vi satt inte mitt emot varandra utan han satt 

direkt till vänster om mig. Utanför lekte några barn. Intervjun skedde efter skoldagens slut, 

innan han skulle iväg till nästa arbete. Den andra intervjun skedde även den i samma rum och 

efter skoldagens slut. Den dagen var det ännu varmare och under lektionen hade de flesta ver-

kat trötta. Pedagogen satt vid samma bord som sist, men jag satt vid den skolbänk som va 

närmast bordet, där jag också gjort observationer tidigare. 

Innan jag började analysera intervjuerna djupare utformade jag en observationsmanual (Se bi-

laga 5). Det gjordes utifrån den överblick av undervisningen som jag fick från intervjun. Hade 

jag analyserat först är det möjligt att jag fått en annan, djupare förståelse för läraren och hans 

undervisning, och därför utformat observationsmanualen något annorlunda. Men på grund av 

tidsbrist var inte detta möjligt. Jag formulerade övergripande frågor att observera, som funge-

rade som ett fokus i observationerna. En observationsmanual gör observationerna systema-
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tiska, lättare att strukturera och gör det lättare att fokusera på samma saker vid varje observat-

ionstillfälle (Bryman, 2011). Utifrån observationsmanualen förde jag sedan fältanteckningar. 

Jag lärde mig också vissa fraser på hindi för att kunna känna igen under observationerna. 

Dessa valdes utifrån min förförståelse kring vilka fraser som skulle kunna tänkas användas, 

från intervjuer och VFU. Fraserna var [Vad är/kallas det här?], [Vad vill du ha hjälp med?] 

och [Upprepa efter mig]. 

Vid alla observationstillfällen satt jag vid en skolbänk som var längst fram i rummet. Jag var 

vänd mot pedagogen och hade ryggen mot barnen. Där kunde jag bäst höra och observera vad 

pedagogen, som satt vid katedern, sa och gjorde. Vid första observationen hade skolan varit 

stängd i några dagar och det var ganska varmt. Vid andra observationen var det svalare ute 

vilket gjorde att de flesta verkade piggare och mer fokuserade. Vid tredje observationstillfället 

var det istället mycket varmt och fuktigt och de flesta verkade vara tröttare och mer ofokuse-

rade än normalt.  

Vad gäller läromedelsanalysen var datan redan färdig för att analysera när jag gjort mitt urval. 

Jag påbörjade därför analysen direkt på det sätt som beskrivs nedan. Jag analyserade läromed-

len från pärm till pärm och ingen hänsyn togs till kontexten i vilken läromedlen skrevs eller 

författarens intentioner. Det eftersom analysens syfte var att få djupare förståelse för pedago-

gens arbetssätt och motiv för detta, inte för läromedelsförfattarens motiv och intentioner. Den 

ena boken (PM Editorial Board, 2016a) var en skrivbok där olika skriftliga övningar fanns 

som kopplades till bilder på olika sätt. Den andra (PM Editorial Board, 2016b) var en ”allt-i-

ett-bok” där fakta om olika föremål, bokstäver, ord och aktiviteter fanns. Upplägget liknade 

en bilderbok. 

Analys av data 

Inom hermeneutiken finns ingen färdig modell att utgå från i analysen. Det är forskarens för-

förståelse som påverkar vilket angreppssätt denne kan och bör välja för att förstå och tolka sitt 

empiriska material. Eftersom det hermeneutiska tillvägagångssättet lyfter förförståelse som 

något essentiellt blir det viktigt att vara medveten hur det vi anser oss veta sedan tidigare på-

verkar vår tolkning, samt vad som är kunskap och vad som är fördomar. Westlund (2009) me-

nar att tolkningsprocessen är ett lärande, och att vår förförståelse både kan hjälpa oss att tolka 

men också leda till förutfattade meningar och på så sätt vara ett hinder. Eftersom det inte finns 

någon färdig modell att utgå från så blir det viktigt att reflektera över den metod man väljer 

och att hitta ett sätt att vara systematisk. Ett sätt är att utgå från tillvägagångssätt som andra 

forskare föreslår. Jag valde att utgå från de sätt som Kvale (1997) och Yin (2013) beskriver, 

och göra en egen tolkning och mix av dessa två. 

Jag började med att demontera, eller meningskoncentrera. Det innebär att varje uttalande i in-

tervjun och del av observationerna och läroböckerna beskrivs i en kortare formulering. Så 

långt det var möjligt benämnde jag också varje uttalande/del av observationen i ”vad”, ”hur” 

och ”varför”, utifrån innehållet. Sedan var det dags för remontering, eller meningskategorise-

ring, där jag organiserade materialet i nya grupper/under olika kategorier. Jag valde att an-

vända mig av kategorierna ”vad”, ”hur” och ”varför”, eftersom dessa går i linje med mitt 

syfte. När jag kategoriserat datan en första gång insåg jag att jag behövde göra en andra de-

montering och remontering innan jag påbörjade nästa steg. De kategorierna jag delade in da-

tan i denna gång bildade rubrikerna som används i resultatkapitlet. 

Därefter följde narrativ strukturering eller meningsstrukturering där delarna gjöts samman till 

en helhet genom att organiseras i berättelser. Nästa steg var meningstolkning, där djupare och 

mer spekulativa tolkningar gjordes. Här analyserade jag genom att ställa frågor till de texter 

och berättelser jag skapat av datan i tidigare steg. Frågorna formulerades utifrån mitt syfte och 
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mina frågeställningar samt utifrån teorikapitlet. Meningstolkningen bör enligt ett hermeneu-

tiskt perspektiv avslutas när delarna överensstämmer och bildar en logisk helhet (Kvale, 

1997). Detta utgick jag från i min analys och tolkning. Det som presenteras under resultatka-

pitlet är min tolkning som gjorts utifrån analysen av datan. Till sist drogs slutsatser.  

Under hela analysprocessen strävade jag efter att ställa så öppna frågor som möjligt till de 

olika texterna, liksom att hitta de frågor som texten ställde till mig, vilket är viktigt vid ett her-

meneutiskt tillvägagångssätt (Kvale, 1997). Exempel på frågor som användes är [Vad läggs 

fokus på, vad anses barnen behöva lära sig?], [Vilka metoder används för att barnen ska lära 

sig och utvecklas?], [Vad har inspirerat/inspirerar pedagogen?] och [Vilka uttalanden om syn 

på lärande och barn framkommer?]. 

Validitet och reliabilitet 

Kvalitativ forskning bygger på andra antaganden och perspektiv än kvantitativ forskning. 

Därför krävs speciella kriterier vid värdering och bedömning. Begrepp som kan användas för 

att värdera och bedöma forskning är inre och yttre validitet samt reliabilitet. Inre validitet in-

nebär ett mått på i hur stor utsträckning resultaten stämmer överens med verkligheten, det vill 

säga är giltiga. Extern validitet innebär huruvida en studies resultat går att generalisera och re-

liabilitet innebär hur pålitligt studiens resultat är. Det bör finnas ett sammanhang och en logik 

i studien för att den ska ses som pålitlig (Merriam, 1994). 

Eftersom kvalitativ forskning kan bygga på ett enda fall så kan triangulering vara ett sätt att 

lösa giltighetsfrågan. Triangulering innebär att tre olika informationskällor och/eller metoder 

används, för att de resultat som fås ska vara så holistiska och trovärdiga som möjligt (Mer-

riam, 1994). Triangulering är enligt Yin (2013) ett bra sätt att stärka en studies trovärdighet 

genom att svagheterna hos en metod kompenseras av styrkorna hos en annan. Dessutom kan 

de olika typerna av data jämföras för att se om de stämmer överens eller om en konkurrerande 

förklaring kan finnas. Detta är något jag använder mig av, genom att använda tre olika datain-

samlingsmetoder som var och en har sina styrkor och svagheter (läromedelsanalys, intervjuer 

och observationer).  

Extern validitet innebär huruvida en studie går att generalisera, det vill säga att studiens resul-

tat kan ses som ett urval och sättas i relation till en större population (Yin, 2013). Detta kan 

vara svårt i en kvalitativ studie (Merriam, 1994). Å andra sidan är det inte alltid generalisering 

som är huvudsyftet i kvalitativa studier. Istället finns en strävan efter att lyfta fram en eller ett 

fåtal falls särdrag och variationer i detta eller dessa fall. Men även i kvalitativa studier finns 

en möjlighet att generalisera. Generalisering kan också innebära att studien belyser ett antal 

begrepp som sedan kan sättas i relation till andra liknande situationer där de kan vara rele-

vanta (Yin, 2013). I mitt fall är inte syftet att generalisera genom att sätta resultaten i relation 

till en större population, men däremot sätter jag i min diskussion resultatet i relation till en an-

nan liknande situation – de svenska förskolorna. 

Reliabilitet kan i kvalitativ forskning uppnås genom att forskaren tydliggör utgångspunkter 

och teoretiskt perspektiv, triangulerar samt noga beskriver studiens genomförande och hur 

slutsatser dragits (Merriam, 1994). Ett sätt att stärka validiteten och reliabiliteten kan vara att 

använda sig av kontrollfrågor. De innebär att kontinuerligt ställa sig frågor om sin tolkning 

och analys. Exempelvis [Finns delar som motsäger textens huvudlinje] och [Är tolkningen re-

alistisk med tanke på den miljö där texterna etablerades?] (Westlund, 2009, s. 86). Studien ska 

också presenteras på ett transparent sätt vilket innebär att andra personer ska kunna förstå och 

bedöma de tolkningar som gjorts. Det är också viktigt att arbeta metodiskt och systematiskt 

och att i tolkning och analys hålla sig till den insamlade datan (Yin, 2013).  
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Analys och resultat 
Syftet med min undersökning är att bidra med kunskap om hur pedagoger i förskolan kan 

arbeta språkutvecklande i flerspråkiga kontexter. För att uppnå detta görs en fördjupande 

fallstudie av en pedagogs arbete med språkutveckling på en förskola i ett flerspråkigt land 

(Indien) utifrån de didaktiska frågorna vad, hur och varför. Här presenterar jag mitt resultat 

utifrån olika teman som framkommit genom analysen av de olika typerna av data. De teman 

som framkommit bildar rubrikerna i detta kapitel. Jag börjar med att lägga fokus på teman 

kring innehåll och metoder i den språkutvecklande undervisningen för att sedan presentera 

teman kring vilka motiv som finns kring valet av innehåll och metod.  

Då jag har ett hermeneutiskt perspektiv som teoretisk utgångspunkt är inte mitt främsta syfte 

att koppla min data till teori och tidigare forskning, utan att tolka datan, få förståelse för den 

och förmedla min förståelse. I min tolkning tar jag dels hjälp av den variation av sätt att se på 

fallet som de olika datainsamlingsmetoderna bidragit till och dels av min förförståelse. 

Eftersom min förförståelse delvis består av det jag beskrivit i teorikapitlet kommer jag att 

koppla till teori och tidigare forskning där detta känns relevant för att tolka och förmedla. 

Några citat används flera gånger men under olika rubriker. Anledningen till det är att samma 

citat kan användas för att tolka olika delar av det undersökta fallet. Exempelvis kan en 

tolkning av både ”vad” och ”hur” göras ur ett och samma citat, vilket då leder till olika 

rubriker beroende på vilken del av fallet jag vill belysa. 

Förtydliganden 

* (xx) = bokstäverna xx inom parantes betyder att jag inte hör vad pedagogen säger. 

* (intervjuarens egna kommentarer) = text i kursivt inom parantes är mina egna kommenta-

rer. 

* (intervjuarens egna gissningar) = text inom parantes är mina egna gissningar på vad pedago-

gen säger. 

* /…/ = innebär att jag hoppat över något i transkriberingen.  

* Intervjuarens frågor = Min fråga till pedagogen. 

För att vara tydlig och transparent har varje citat från intervjuer och utdrag från fältanteck-

ningar försetts med en referens, som beskriver vilken intervju, vilket observationstillfälle eller 

vilken analys av läromedel som det är taget från: 

I1: Intervju 1 

I2: Intervju 2 

O1: Observationstillfälle 1 

O2: Observationstillfälle 2 

O3: Observationstillfälle 3 

L1: Analys av läromedel 1, Skrivboken ”English writing book: Captial and Small Letters” 

(PM Editorial Board, 2016a) 

L2: Analys av läromedel 2, Bilderboken ”My First Board Book of All In One English – 

Hindi” (PM Editorial Board, 2016b) 

Namnen är fingerade.  

Vad och hur: Innehåll och metoder 

Det skriftliga i fokus 

Det som jag uppfattar vara huvudfokus i det språkstimulerande arbetet är det skriftliga läran-

det. Undervisningen organiseras så att barnen får olika uppgifter och arbetar med dessa på 
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egen hand. Dessa uppgifter verkar utgå från en strävan efter att barnen ska få förståelse för 

och kunskap om bokstäver, alfabet och ord, både på engelska och på hindi. Detta är något som 

framkommit genom mina observationer, genom studier av läromedel samt genom intervjuer. 

Yes, because mostly in the age of five they learn alphabet only. Nothing more. And to write. 

Small letters and big letters. /../ And hindi rs to ang and ka to kang (hindi-alfabetets 

motsvarighet till a-ö stora och små bokstäver) /…/ Then they get little, little difficulties 

(harder) cause then they have to read some words (I1). 

Jahi beskriver här hur undervisningen för de yngsta barnen fokuserar på alfabetet och att 

skriva, både på engelska och på hindi. När barnen blir äldre får undervisningen ett ökar fokus 

på läsning. Enligt min tolkning är förmågan att skriva och läsa det som anses vara viktigast 

och det är det som får mest fokus i undervisningen. Detta uttrycktes i intervjuer när Jahi för-

klarade sina arbetsmetoder, det framkom i observationerna och det var också fokus i de analy-

serade läromedlen. I intervjuerna förekommer ordet ”write” 50 gånger medan ”speak” före-

kommer 26 gånger och ”read” endast 17. I den ena läroboken - bilderboken (PM Editorial 

Board, 2016b), kan jag dock inte uttala mig om det skriftligas fokus eftersom inga direkta in-

struktioner fanns. Men utifrån hur bokens innehåll användes (vilket framkom i både intervjuer 

och observationer) så var det skriftliga i fokus. Nedan beskrivs mina anteckningar över läro-

medlets innehåll, vilka visar att fokus ligger på alfabetet, bokstäver och ord. 

Boken är upplagd så att varje bokstav i det engelska alfabetet gås igenom i ordning, men en 

bild på något som börjar på respektive bokstav. Under bilderna finns linjerade rutor med 

plats för att kopiera bokstäverna, både stora och små. Efter två sidor med bokstäver finns 

någon övning med de specifika bokstäverna. /…/ I mitten av boken samt i slutet finns 

övningar med bokstäver från hela alfabetet. Fokus läggs också på alfabetet i sin helhet, till 

exempel med övningar där barnen ska fylla i vilka bokstäver som saknas i alfabetet. I många 

övningar läggs speciellt fokus på begynnelsebokstaven i olika ord (L1). 

Anledningen till att det skriftliga anses vara så viktigt är enligt min tolkning framförallt för att 

det behövs inför framtiden.  
 

It is important to read and write also because in India it’s mostly with write and read it’s a 

competition. /…/. You have to give test, if they want to go to another school (I1). 

 

If the parents at home aren’t educated they tell this kid please write this material to buy in the 

shop. So they did not know how they write. So I focus on them also, they should write (I2). 

Because when somebody ask in the family /…/ what is this? So if he cannot read so (the 

other one says) ‘where you studying?’ (He) says ‘oh I study here’, (the other one) says ‘oh 

this is not good!’ Like that you know. /…/ Because (if) they do not know ‘what is this’, so 

it’s not good to teach you know (I1). 

Jahi beskriver här att det är viktigt att kunna skriva och läsa inför examinationer på andra sko-

lor, för att kunna hjälpa till hemma där föräldrarna ofta är outbildade och för skolans rykte. 

Han beskriver också att det är viktigt att barnen lär sig korrekt enligt Jahis uppfattning om vad 

som är korrekt. 

Det muntligas roll 

I intervjuer uttrycktes dock att även det muntliga är viktigt för att barnen ska få förståelse för 

det skriftliga. Genom att barnen leker och gör ljud så läggs grunden för att senare kunna 

skriva. 
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If you no speaking so you don’t know writing. So both is important. From starting. The 

children first only play, they make a sound, and by the year he grows so he writes (I2). 

Det muntliga anses enligt min tolkning vara viktigt för att kunna förstå och kommunicera. Inte 

minst i ett samhälle där engelskan blir allt mer vanligt.  

And then, in English, if someone speak English some word, they recognize. “Oh, they are 

speaking about this”, they can understand (I2). 

 

If you don’t understand language, how to speak and how to explain to other people… It’s a 

big role of language you know. And now I think maybe after two, three year it will be more 

important and maybe it will be fast developing, I think. Because now everyone is speaking 

English a little. But before, in the past, like 10 years ago, they did not understand English 

(I1). 

Att kunna kommunicera muntligt, gärna på flera språk, leder alltså till en förståelse och för-

måga att kommunicera, enligt Jahi. Något som återkommer är också förmågan att kunna kom-

municera på ett respekterande sätt. Genom att lära sig att tala ett eller flera språk lär sig också 

barnet hur det bör vara tillsammans med andra människor i sociala sammanhang. 

It is very important cause you know, eh, how to talk to other people and how to respect. It is 

very good. /…/ Because hindi is also very difficult you know. To put word. And how to 

respect in hindi also. And in english also. And how to talk each other and not to shout. And 

be like friendly, cool mind, don’t fight (I1). 

Jahi använder sig av det muntliga vid genomgång av uppgifter innan barnen arbetar självstän-

digt med dem. Med hjälp av bilder och samtalar Jahi med barnen om olika föremål, ord och 

bokstäver som de sedan får öva på att skriva. 

We (xx) look the book, what are the pictures. Of the book. Like alphabet “a for apple”, I say 

“yes this is apple this is a ball, this Is a cat and dog”, like this. And any word like of animals 

or some flowers, colours, and fruit name (xx) /…/ They write themselves and sometimes I 

draw (xx) and sometimes I say to children what is this they understand. And then I tell them 

to learn the spelling of ice, ear. Then you can tell me (I1). 

 

First I explain this is this, then I tell okay you can write (I1). 

Det muntliga används också efter att barnen gjort sina uppgifter, som en metod för att kontrol-

lera att barnen förstått och gjort sina uppgifter korrekt.  

When I teach, after teach they understand or no. First I ask them, what they have study, I see 

the copy, I ask “what is this?” and “you can tell me”. Some kids understand: “yes sir this is a 

this is b this is the name of colour” (I1). 

And if they write like a mistake so I tell him no, write this way and write correctly, and 

slowly. When they write, when they come, so I say “what is this?” (I1). 

I observationerna såg jag också att den muntliga genomgången före och efter uppgifter inte 

sker varje gång.  

Sedan får barnet i uppdrag att rita cirklar och diagonala streck. När barnet gjort färdigt detta 

samtalar de inte mer om det under min observation (O1). 

 

Ibland går Jahi igenom det barnen får i uppgift innan barnet går iväg och ska arbeta 

självständigt, ibland inte (O1). 
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Min tolkning är därför att det skriftliga är mer i fokus än det muntliga. Fokus på det muntliga 

som språkstimulerande verktyg sker när barnen får nya uppgifter. Den muntliga genomgången 

efter att barnet gjort färdigt en uppgift är enligt min tolkning framförallt en kontroll av att bar-

nen förstått vad de gjort och att de gjort korrekt. Detta behöver dock inte betyda att det munt-

liga anses ha mindre betydelse, utan kan också bero på de begränsade resurserna vad gäller tid 

och förhållandet mellan lärare och barn (antal). 

“Mixed ages are a little bit difficulties. Because you cannot get like free time. Because you 

give one children, he will do next thing, and then fast, fast, fast, fast. And like that. And if 

like separate (ages), no problem. So you mean with the same age you can take more time 

and, one thing at the time. Yes, yes” (I1). 

Because in this school they are all mixed. Some kid say my homework’s done. So you see 

next one so then you do like fast. /…/  But at the other school, (Jahi undervisar även på en 

annan förskola) because they have big buildings, so they make separate teacher for each 

(class). And like half an hour hindi, then next they exchange they teach math, and then again 

they teach English. So then you don’t get to much difficulties. Then you can (say/see some) 

story the group of all same class they understand. Like that, easy (I1). 

Här beskriver Jahi svårigheterna med blandade åldrar och menar att det är lättare att undervisa 

och ta sig tid till varje barn när klasserna är åldersindelade. 

Bilder och konkret material 

En stor del av undervisningen utgår också från bilder och konkret material. Enligt min tolk-

ning av Jahi är det genom att muntligt gå igenom olika bokstäver och ord utifrån bilder och 

konkreta material som barnen kan förstå vad bokstäverna och orden innebär. Först då kan bar-

nen lära sig läsa och skriva.  

For smaller kids you have to show them pictures and explain. So explain like look here this 

is ice /…/ Explain, not written! (I1). 

Böcker är enligt Jahi utgångspunkten i undervisningen. En överensstämmelse finns mellan de 

analyserade läromedlens innehåll och innehållet i de observerade lektionerna, vilket styrker 

detta. 

Because I’ve already seen many books in my mind from the other school. What is the level 

of two, what is the level of UKG, nursery and what go hmm... (I1). 

 

Boken är upplagd så att varje bokstav i det engelska alfabetet gås igenom i ordning, men en 

bild på något som börjar på respektive bokstav. Under bilderna finns linjerade rutor med 

plats för att kopiera bokstäverna, både stora och små (L1). 

Det är dock bara ibland som Jahi använder sig av fysiska böcker tillsammans med barnen, uti-

från det jag sett i mina observationer. Han använder fysiska böcker som ett sorts stöd när han 

skriver upp olika uppgifter på tavlan och när han läser sagor. Ibland observerade jag honom 

också när han satt och bläddrade i olika böcker. Vad gäller att utgå från bilder i undervis-

ningen så används sällan fysiska böcker för att visa bilder. Istället ritar Jahi olika föremål i 

barnens arbetsböcker eller så förklaras ett ord genom att använda barnens modersmål och/el-

ler konkreta material som fanns i rummet. Vid en observation såg jag hur bilder kan användas 

på ett annat konkret sätt, när ett tre år gammalt barn fick i uppgift att rita cirklar och streck i 

syfte att få förståelse bokstäver. 

Uhs (3) får sedan diagonala streck ritade i sin bok som hen får i uppdrag att kopiera. Jahi 

säger något och Uhs tar sin bok och går till sin plats /…/ Uhs kommer tillbaka med sina 

streck. Jahi ritar cirklar, och Uhs ser lite frågande ut men tar sin bok (O1). 
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Because small kids from starting you have to give like circles or something. If you do circles 

and then you cut it in half, so this is “C”. Like slowly, slowly, slowly they write everything 

(I2). 

Min tolkning är att böckerna används som utgångspunkt på så sätt att de är en inspiration till 

vad och hur undervisningen ska ske, men mer sällan fysiskt i undervisningen.  

Andra språkutvecklande metoder utan språkutvecklande syfte 

Under mina observationer såg jag hur Jahi också använder sig av ramsor med tillhörande rö-

relser, bild och sagor i sin undervisning. Läromedlen innehåller också ramsor och sagor vilket 

kan tolkas som att det anses vara ett bra verktyg i undervisningen. Här finns dock inga ledtrå-

dar om i vilket syfte de är tänkta att användas. Enligt mina förkunskaper från utbildning och 

VFU så kan de här arbetsmetoderna vara språkutvecklande. I intervjuerna framkom dock att 

de här metoderna inte användes i språkutvecklande syfte, utan av andra anledningar. 

Ramsor och sagor kan göra språket lustfyllt, konkret och meningsfullt, enligt mina förkun-

skaper. När de hade ramsor på den aktuella skolan satt alla barnen på madrasser på golvet och 

fick ställa sig upp en och en och framföra en ramsa utifrån vilket språk Jahi bad dem att säga 

en ramsa på. Syftet och målet var enligt min tolkning att barnen skulle lära sig så många ram-

sor som möjligt, korrekt, inför framtiden. 

Någon har fel uttal, och då rättar Jahi. Men efteråt klappar alla åt varje barn. Om de glömmer 

ord eller ramsor så får de tid på sig, Jahi och de andra barnen väntar tålmodigt. Na (4) 

glömde bort en text, och Jahi hjälper då genom att säga en fras i taget medan Na upprepar. 

/…/ Jahi ler uppmuntrande, berömmer, säger åt de andra barnen att vara tysta när ett barn 

står och ska framföra sin ramsa samt ber de barn som kommer av sig att börja på nytt (O2). 

So the singing, is it just because it’s fun or is it good for something? No, no it’s not for the 

bigger but for the small it’s very important. For the small kid. When they go to another 

school they have a lot of poem and rhymes so they must sing. And when it’s examination for 

the small the teacher ask in order. One two, and rhymes, everything (I2).  

Utifrån bilder som barnen målat och sagor kan också språkstimulerande samtal föras, enligt 

min förkunskap. Det enda som kan tänkas ses som medvetet språkstimulerande utifrån Jahis 

intervjusvar är de ord som skrivs på barnens teckningar som beskriver vad de målat. Det här 

kan stödja barnens förmåga att läsa och lära sig stava, enligt Jahi. 

Because the children know they do always make the same thing. But they do not know what 

it is. And mostly the problem is of spelling. They know “dog” but they do not know how to 

spell this thing. /…/ Because afterward they can write themselves this is house (I2). 

Vid ett tillfälle läste Jahi en saga. De barn som var äldre än 9-10 år fick skriva av sagan me-

dan de yngsta lyssnade. Men inte heller det hade något språkutvecklande syfte för de barnen i 

förskoleålder utan var enbart för rekreationssyfte. Han nämner dock att barnen upprepar sa-

gan, vilket skulle kunna ses som språkutvecklande eftersom de bearbetar språket genom att 

berätta och höra den igen. 

No, no they listen story of it. Because they love it. When you tell story, the children look and 

they repeat it (xx) (I2). 

Min tolkning är därför utifrån min förkunskap, observationer, läromedelsanalys och Jahis tan-

kar och förklaringar som framkommer i intervjuerna att de här metoderna som används i 

undervisningen kan ses som språkutvecklande, men utan att Jahi är fullt medveten om det. 

Kanske hade lärandet kunnat fördjupas om han haft mer kunskap om hur arbetsmetoderna kan 

utvecklas och utnyttjas. 
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Modersmålets funktion och kodväxling 

Modersmålet används i förklarande syfte, som en brygga mellan andraspråket och modersmå-

let. Det används när nya ord introduceras och för att förklara tillvägagångssätt eller redan in-

troducerade ord. När Jahi undervisar om olika färgers namn använder han sig av barnens mo-

dersmål för att översätta vilken färg som är vilken på engelska respektive hindi. Han frågar 

också barnen vad en färg på engelska heter på hindi för att kontrollera så att de förstår. I den 

ena av de analyserade läromedlen (PM Editorial Board, 2016b) är min tolkning att modersmå-

let uppmuntras till att användas på ett integrerat sätt vid andraspråksundervisning eftersom 

båda språken blandas. 

Because eh when they not understand in English so I explain like English to in Hindi. What 

is this, I tell them. Then they understand, what is this (I1). 

 

Hindi is very easy to children to make themselves also /…/. Hindi is easy like hindi is our 

language. So hindi everyone know (I2). 

 

Jahi tar sedan fram färger och täcker varje ord med respektive färg. Sedan säger han vad 

färgerna heter på hindi. Han skriver ”orange” (engelska), och bokstaverar varje ord. Sedan 

säger han ”Orange means…?” och vad orange heter på hindi (O1). 

Jahi växlar mellan hindi och engelska vid matematikundervisningen genom att benämna alla 

tal på engelska. Även när barnen målat och han skriver vad de målat sker detta på engelska. 

När jag frågade om detta fick jag svaret att det inte sker medvetet utan naturligt.  

I’ve noticed that when it’s math you use English to describe the numbers. You don’t say 

ek, do… You say one two… Why? Do you, do this on purpose or do you not think about it? 
No no, it’s not important. Just natural. In my mind I write shutshutshut without thinking of it. 

Like in hindi (I2). 

Min tolkning är utifrån det att det inte görs skillnad på förstaspråk och andraspråk i den be-

märkelse vad som är bäst i olika situationer. Modersmålet används när Jahi tror att det kan un-

derlätta för barnens förståelse och språkutveckling och det sker en kodväxling på ett omed-

vetet sätt vilket kan anses bidra till att göra flerspråkigheten till något naturligt. Jag anser att 

Jahi använder sig av ett korsspråkande arbetssätt i sin undervisning, utifrån Nationellt centrum 

för svenska som andraspråks (2017) definition av korsspråkande. 

Individanpassning 

Något som återkommer i intervjuerna är att undervisningen sker utifrån nivå och att det inte 

får gå för fort framåt. Barnen måste vara redo för det de förväntas lära sig. Jahi vet vilken nivå 

barnen ligger på genom att se hur väl de klarar olika uppgifter och genom att göra tester med 

jämna mellanrum. Om barnen klarar ett så kallat sluttest så går de vidare till nästa nivå. Ef-

tersom det är blandade åldrar på barnen så måste han anpassa undervisningen utifrån varje in-

divid. Vad barnen bör lära sig på varje nivå vet han eftersom han sett många olika böcker för 

olika nivåer.  

So we decided like by the level how much they know. They understand like alphabet so we 

teach like simple word like a for apple b for ball c for cat. So slowly slowly they learn. /…/ 

So I think he complete alphabet so I like okay, he is a level of one now. So I teach them level 

of one. Like that (I1). 

Because we take a test. We take in like after three months, next six months and then final. 

We take test and if they pass they move (I1). 
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Att undervisningen är individanpassad kommer till uttryck dels genom att olika barn får olika 

uppgifter med varierande svårighetsgrad, dels genom att Jahi anpassar sina metoder utifrån 

individuella barn, exempelvis när de inte förstår eller gör fel. Exempel på metoder som Jahi 

använder sig av är att förklara muntligt på hindi och/eller engelska, att bokstavera samtidigt 

som barnen upprepar, att be barnen hjälpa varandra och då framförallt att de äldre hjälper de 

yngre, att hjälpa ett barn att skriva genom att hålla i dennes hand, ge hemläxa eller att ge 

någonting lättare.  

Because he did not know how to write the word. /…/ He doesn’t know how to write, so I 

catch his hand, and I say “look, if this is three line, if it’s bigger you go in three line. You 

have to do like this”. So then he sometimes he understand. /…/ Because some word the small 

kid cannot draw. So we catch hand so we help them (I2). 

Children, they doesn’t understand. How to write and how to (tell me)./…/  And sometime I 

tell the bigger children to help the small, in write, in copy. And if they not understand so I 

give like same. Same thing, different way. Sometimes (xx), I stand up to kids to repeat it. 

Like alphabet and everything small kids. So they hear the sound. This is B, this is A. B for 

ball, C for cat. And if he doesn’t understand, so we give slowly, slowly, not to much. And 

writing when they by the level, then they understand (I2). 

Här ger Jahi exempel på hur han använder sig av varierande metoder för att stödja olika barn i 

deras språkutveckling. 

Varför: Motiv 

Uppväxt och utbildning 

När Jahi föddes bodde han i en by utanför Varanasi, utan sina föräldrar. När han var fyra år 

gammal började han skolan. Han menar att han då var för liten för att börja skolan. När han 

var 10 år gammal kom han till Varanasi (staden där han nu arbetar) och mötte en man som 

han kallar Father Francis. Han hjälpte Jahi att utbilda sig genom att sätta honom på internat-

skola. Jahi tyckte väldigt mycket om skolan. Han kunde ingen engelska alls, men var motive-

rad att lära sig. Genom hårt arbete lärde han sig, bit för bit.  

I fem år gick han på internatskola där studier, lek, läxor och fritid blandades. Sedan studerade 

han till kandidatexamen i handel. När han tagit examen fick han ett erbjudande om arbete på 

skolan där han nu arbetar eftersom den som var pedagog där tidigare, och Jahis vän, skulle 

sluta. Jahi tackade ja till erbjudandet. Han insåg att läraryrket var något han trivdes med och 

han ville hjälpa fattiga barn och deras familjer till utbildning, och bestämde sig för att fort-

sätta. Han älskar sitt jobb med att hjälpa barnen till en utbildning och känner igen sig i den 

fattigdom som de lever i ifrån när han var liten, fattig och föräldralös. Han vill ge dessa barn 

den chans som han en gång fick via Father Francis. Dessutom är läraryrket ett respekterat 

jobb, och familjerna i området känner Jahi och kommer till honom för hjälp. Detta trivs han 

med. 

Jahi menar att tre ämnen (hindi, engelska och matematik) har alla skolor överallt, men han be-

stämmer själv vilken ordning han vill ha de olika ämnena, eftersom han är läraren. Han berät-

tade att han inte gått någon officiell lärarutbildning eftersom det är för dyrt. Det finns en billi-

gare, statlig variant, men med mycket hög konkurrens. Istället har han gjort praktik på olika 

skolor och sett hur de arbetar. Han har också flera vänner som är pedagoger, inklusive peda-

gogen som arbetade på den aktuella skolan tidigare. Jahi uttrycker att de inspirerat och lärt ho-

nom på olika sätt.  
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So in this master degree, did you learn teaching: No no, but I’ve done from other teachers. 

You learned from other teachers? Yes, teachers. Because I meet many teachers. When I 

went to school, now also, and my friends, they also teach /…/. But I know, I’ve seen many 

things in the school. And every school has like same studies but they teach different way, 

different methods. /…/ Depending of children, depending of parents (I1). 

Ett konkret exempel på hur han blivit inspirerad av andra pedagoger är hur han organiserar 

barngruppen under lektionerna, som han fått inspiration till från ägaren av skolan och skolans 

tidigare lärare. 

Ija (ägaren) comes sometimes to (this) school. And she also takes class and make group by 

the small to the bigger. /…/ A group is more easy. /…/ Smaller ones there and bigger ones 

there. /…/ I came everytime with His (tidigare pedagogen) to this school. I saw His teaching. 

When he leaved this school he said “Jahi, can you teach this school?” and I said “Yes! I can” 

(I2). 

I intervjuerna uttrycktes att böcker är utgångspunkten för undervisningen. Genom dem vet 

han vad som bör undervisas på olika nivåer och han kan använda dem som stöd för att se vil-

ken nivå individuella barn ligger på. Det är dock inte alltid som böcker finns tillgängliga fy-

siskt i undervisningen. Men Jahi har sett många böcker under sin praktik och andra arbeten 

och dessa minns han innehållet ur. 

When you teach hindi and English here – how do you do? Because I’ve already seen many 

books in my mind from the other school. What is the level of two, what is the level of UKG 

(upper kindergarten), nursery and what go hmm... And then I decided which children who 

know more, like the alphabet. So I think he completed alphabet, so I like: okay, he is a level 

of one now. So I teach them level of one. Like that (I1). 

Läromedlen jag analyserat innehöll dock inga instruktioner kring hur det skulle användas så 

utifrån det gör jag en tolkning att innehållet går att anpassa utefter pedagogens och skolans 

andra intentioner. Därför påverkar förmodligen Jahis övriga uppväxt och skolgång samt av-

saknad av lärarutbildning hur undervisningen går till. Även om böcker inte används som ett 

fysiskt redskap i interaktionen med barnen direkt i undervisningen skulle de ändå kunna anses 

användas som ett redskap indirekt eftersom de är inspiration till hur undervisningen ska gå till 

och används som stöd i individanpassningen. Enligt det sociokulturella perspektivet kan fy-

siska redskap (där jag tänker att böcker ingår) vara ett sätt att stödja och utmana barnen i deras 

lärande (Bjar & Liberg, 2010). 

Barn-och lärandesyn 

Synen på lärarens roll varierar med kunskapssynen, som jag beskrivit i ämnesöversikten. För 

att försöka tolka och få förståelse för Jahis motiv för sin undervisning kopplar jag nu datan till 

de olika barn-och lärandesyner som beskrivits i ämnesöversikten. Flertalet olika teorier kan 

kopplas till mina resultat, vilket jag ger exempel på nedan.  

Enligt min tolkning har Jahi en syn på barn som passiva objekt som är på väg att bli något 

(vuxna), snarare än individer som existerar som kompetenta subjekt här och nu. Denna pro-

cess till blivande anses ske automatiskt när barnen är mogna. Jahi uttrycker att barnen måste 

vara mogna för det de lär sig och de kan inte få för mycket nytt på en gång utan lärandet 

måste anpassas till deras nivå. Allteftersom de blir äldre mognar och utvecklas deras hjärnor 

och de förstår automatiskt lätt och snabbt.  

But the small kids they do not (understand) because the mind is not developed you know 

because they want to play everytime. And only they have to learn alphabet, and not to much. 

Songs, rhymes, that all it is. Yeah, not to much. /…/ When they grow up it is good. Because 
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then they learn automatically. Their minds. But when they are small it is very difficult to 

handle them. Because every time forget. What I teach, what they learn they forget, yeah, like 

that (I1). 

Det är enligt min förståelse av Jahi ingen idé att försöka lära de yngsta barnen för mycket. Här 

ser jag likheter med ett nativistisk tänk, där språkutvecklingen ses som ett resultat av biolo-

gisk mognad (Abrahamsson, 2009; Hagtvet, 2004). Men att undervisningen bör ligga på rätt 

nivå eller strax över kan också kopplas till det sociokulturella perspektivet (Bjar & Liberg, 

2010), monitormodellen och processbarhetsteorin (Abrahamsson, 2009). 

Lek är också viktigt för att barnen ska kunna och orka studera, menar Jahi. Men han säger 

ingenting om att lärandet ska ske på ett lekfullt eller lustfyllt sätt, utan skiljer på lek och lä-

rande. Barnen behöver studera först, sedan kan de få gå och leka. 

First homework, no problem, then go and play. But first you do homework /…/ Because play 

is also important for children cause if they study study they get difficulties in mind (I1).  

Vad gäller bild och musik menar Jahi att det är viktigt för att barnen ska få en paus från läran-

det. Han menar även här att leken är viktig, men skiljer på lek och lärande. Lek är ingenting 

som sker samtidigt som lärande, enligt min tolkning av Jahis åsikt. 

And on Friday and Saturday we make some drawing system. We give the children to make a 

drawing. Because of free mind. Because for four days they only study. And Friday and 

Saturday they make a draw. For good minds, they make themselves to think self what do you 

want, what do you see around and then you can pretend in your (xx) copy (I1). 

Monitormodellen anser att det viktigaste vad gäller språkutveckling är att ett rikligt inflöde i 

naturlig kommunikation finns (Abrahamsson, 2009). Som jag visat på ovan anser Jahi att det 

muntliga är viktigt, men det är det skriftliga formella lärandet som får mest fokus. Det munt-

liga lärandet är viktigt för att kunna kommunicera menar Jahi, och för att stödja den muntliga 

utvecklingen har han muntliga genomgångar i samband med det skriftliga formella lärandet. 

Det formella lärandet skapar enligt monitormodellen en språklig medvetenhet men ingen för-

måga att kommunicera (Abrahamsson, 2009). Enligt denna modell borde därför Jahis arbets-

metoder inte vara de bästa med tanke på syftet. Kopplat till nativismen, å andra sidan, kan Ja-

his arbetsmetoder för muntlig språkutveckling tänkas ge det inflöde som krävs för att automa-

tiskt sätta igång språkinlärningsutrustningen (Abrahamsson, 2009). Jahis arbetssmetoder 

skulle också kunna ses ur ett behavioristiskt perspektiv, där den muntliga genomgången och 

den fysiska uppgiften ses som ett stimulus som barnen imiterar och övar på och till sist får be-

löning eller bestraffning för (Abrahamsson, 2009). 

Det är också viktigt att barnen lär sig korrekt och att de förstår, som beskrivits ovan. Om bar-

nen gör fel blir påföljden en sorts ”bestraffning” i form av en tillrättavisande kommentar i 

skrivboken, vilket kan ses som en behavioristisk metod enligt Abrahamssons (2009) beskriv-

ning av behaviorismen. Jag tolkar dock inte Jahi som att fel är något negativt som bör undvi-

kas och förebyggas för att inte störa etablerandet av nya vanor, enligt Abrahamssons (2009) 

beskrivning av ett behavioristiskt tänk. Istället är det andra motiv som ligger bakom strävan 

efter att barnen ska lära sig korrekt, till exempel att barnen ska lära sig inför framtiden. Jag 

uppfattar det som att det är en del av utvecklingsprocessen att göra fel. Om ett barn gör fel så 

används andra metoder för att barnet ska lära sig rätt. Jahi anpassar sin undervisning utifrån 

det individuella barnet när det gör fel, vilket skulle kunna kopplas till det sociokulturella per-

spektivet enligt Bjar och Libergs (2010) beskrivning av detta synsätt.  
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And if they not understand so I give like same. Same thing, different way. /…/ If it wrong, no 

problem (xx), then again we have to write. If it’s wrong, this is your homework, you can do 

in home you can correct. And then understand what is this (I2). 

Med andra ord är fel inte något positivt men en del av processen. Det är dock viktigt att bar-

nen så småningom lär sig det korrekta sättet. För att uppnå det använder sig Jahi av varierande 

arbetsmetoder och tillrättavisande alternativt uppmuntrande kommentarer. 

De yngsta barnen kan ibland få börja med att rita cirklar och linjer som en början på att lära 

sig bokstäver. Genom att rita en cirkel och dela den i två så fås bokstaven ”C”, till exempel. 

Barnen kan också få hjälp genom att Jahi håller deras händer och skriva en bokstav tillsam-

mans samtidigt som han förklarar hur den ska se ut. Genom att barnet får hjälp kan det känna 

själv hur bokstaven skrivs och genom det förstå och lära sig att skriva själva. Själva kan inte 

de yngsta skriva alla bokstäver och ord. Detta kan kopplas till ett sociokulturellt perspektiv på 

lärande, där Jahi kan anses stötta barnen och hjälpa dem att nå sina proximala utvecklingszo-

ner. Skrivandet kan ses som ett språkligt redskap som stödjer barnens lärande (Bjar & Liberg, 

2010). Å andra sidan kan denna metod ses som ett sätt att undervisa på just detta specifika 

barnets nivå, enligt nativistisk teori, monitormodellen och processbarhetsteorin (Abrahams-

son, 2009).  

Även föräldrarna spelar en stor roll för hur det går för barnen i skolan, menar Jahi i intervju-

erna. Om föräldrarna är utbildade kan de stödja barnen i deras lärande och utveckling, inte 

minst av språk. Det här kan kopplas till ett sociokulturellt perspektiv på lärande där samspel 

med vuxna anses vara viktigt för barnets utveckling och lärande (Bjar & Liberg, 2010). 

In home parents must also take care of the kid. Because (if the) parents don’t take care of 

(the children) so the children cannot improve. (If) you teach in this school and they go home 

and don’t study like one hour, so they cannot understand. Because when they go home - they 

forget. Then again, they come (to school). Then again you do the same things. So, then it will 

be late. (It is a) big problem that the parents are not educated (I1). 

And depend on parent also how the parents can develop the children mind. What they talk 

inside the room in front of kid. Because if the parent talk of something wrong or something, 

the children know. They copy (I2). 

Flertalet olika teorier kan således kopplas till mina resultat. Förmodligen beror det delvis på 

vilka glasögon som används, men kanske kan det också bero på att Jahi inte har någon formell 

lärarutbildning utan istället gjort praktik på flera olika skolor med olika lärare. Han har med 

andra ord hämtat inspiration från flera olika håll, men kanske utan någon specifik teoretisk 

koppling. Citatet nedan, där Jahi beskriver vad det innebär att lära sig något, får ge ett exem-

pel på detta.  

I learn… I seen like in books like a picture and somebody speaking, they are talking to 

eachother. /…/ And when I was small to bigger then I understood “Oh this is a bottle, this is 

a book…” /…/ Yeah, so slowly, slowly I learn from people, from books, from people talking 

on the street and some in home, yeah. And from friends, like that (I1). 

Jahi menar att han lär sig genom att utforska och erfara något på olika sätt i olika situationer 

och genom att låta det ta tid. Citatet skulle kunna tolkas utifrån ett kognitivistiskt och socio-

kulturellt perspektiv som att barnet är en aktiv utforskare och konstruktör av kunskap och 

språk (Abrahamsson, 2009; Bjar & Liberg, 2010). Men utifrån helheten som resten av mina 

resultat ger så ser jag snarare en tonvikt vid orden ”slowly, slowly” och tolkar citatet och Jahis 

huvudsakliga syn på lärande och språkutveckling som att det sker automatiskt när barnet 
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växer och mognar, enligt ett nativistiskt synsätt (Abrahamsson, 2009; Bjar & Liberg, 2010; 

Hagtvet, 2004). 

Syn på språk 

Jahi uttrycker att det är viktigt att både kunna skriva och tala språk. Det muntliga är viktigt ef-

tersom det lägger grunden för att kunna skriva och det leder till en förmåga att förstå och 

kommunicera. En del i att kommunicera som Jahi återkommer till är förmågan att kunna ut-

trycka respekt gentemot andra. Det skriftliga är viktigt eftersom du måste kunna skriva när du 

har examinationer i skolan. Att kunna skriva bra leder också ofta till bra betyg. Dessutom är 

det viktigt att barnen kan skriva så att de kan hjälpa sina föräldrar, som ofta inte är utbildade, i 

olika situationer. Även andra aktiviteter som kan ses som språkutvecklande så som rim, ram-

sor och sagor används främst som arbetsmetod för att förbereda barnen inför framtiden, som 

beskrivits ovan. 

Som också förklarats ovan uttrycker Jahi en framtidsaspekt där han menar att engelskan blir 

allt viktigare eftersom fler och fler kan prata engelska och han använder sig av korsspråkande 

i sin undervisning, utifrån Nationellt centrum för andraspråks definition (2017). Jahi ser fler-

språkighet som något positivt och nödvändigt för att kunna kommunicera och socialisera i ett 

flerspråkigt samhälle.  

And eh mostly now, in this time language is very important and English is mostly, because 

now everywhere you have to speak English. If any formal job or anything you must speak 

English. Hindi is the own language that everyone know. But English, some people know, not 

everyone /…/ Yes, yes but in India, (we have a) lot of languages you know. And every state 

have their own language. /…/ But in U.P (delstaten Uttar Pradesh) we speak hindi. /…/ But 

English (people speak) everywhere (I1). 

No no, it is not important. Just natural. Yeah so you use English without thinking of it? In 

my mind I write shutshutshut without thinking of it. Like in hindi (I2). 

Han förklarar att flerspråkigheten ständigt är närvarande i Indien eftersom det finns många 

olika språk i landet. I den aktuella delstaten talas hindi och engelska. Engelska talas också i 

hela landet. Att se flerspråkighet som positivt och naturligt kan stödja barnets identitet och lä-

rande (Gort & Sembiante, 2015; Palmer et al., 2014; Skans, 2011). Att båda språken fokuseras 

är också viktigt för att barnet ska kunna bli tvåspråkigt med liknande förmågor i båda språken 

och för att barnet ska kunna ta del av fördelarna av tvåspråkighet (Espinosa, 2015). Jahis syn 

på språk är därmed en bra grund för ett språkutvecklande arbetssätt enligt tidigare forskning. 

Resurser 

Eftersom klassens organisation ser ut som den gör med mixade åldrar och nivåer måste Jahi 

vara snabb när han ger barnen uppgifter och när han rättar, och det är svårare att ta sig tid till 

att förklara och se så att barnen förstår, menar han. Detta anser jag kan vara en stor anledning 

till varför det skriftliga får ett sådant stort fokus. Därför är det svårt att koppla till olika teorier 

exempelvis, som säger att det muntliga är viktigast. Som jag skrivit tidigare uttrycker Jahi att 

även det muntliga är viktigt. Dessutom är min tolkning att det skriftliga anses viktigt för fram-

tiden i första hand och inte för själva språkutvecklingen här och nu. Således påverkar dels 

barngruppens storlek och sammansättning undervisningen, men också samhället och skolsy-

stemet i Indien påverkar Jahis arbetsmetoder. En annan förklaring kan vara att Jahis (brist på 

lärar-) utbildning innebär att han inte har tillräcklig kunskap om hur barns muntliga språkut-

veckling kan stödjas. 
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Jahi uttrycker att bilder och konkret material bör användas vid undervisningen, vilket görs till 

viss del. Läromedlen innehåller en stor del bilder men används inte i så stor utsträckning i den 

praktiska undervisningen. Böcker är också det som uttrycks vara inspirationskällan till vad 

som bör undervisas och hur.  

Because I’ve already seen many books in my mind from the other schools. What is the level 

of two, what is the level of UKG, nursery and what go hmm... And then I decide: which 

children know more, like the alphabet. So I think he completed alphabet so I think okay, he 

is a level of one now. So I teach them level of one. Like that (I1). 

Jahi minns innehållet i olika böcker och vilket innehåll som lämpar sig för olika åldrar. Uti-

från det och den nivå det individuella barnet är på så anpassar han undervisningen. Varför an-

vänds då inte läromedlen i undervisningen om de nu är en inspirationskälla och innehåller 

många bilder? Kanske sätter knappa resurser i form av böcker käppar i hjulen. Det fanns helt 

enkelt inte alltid fysiska böcker att tillgå. De böcker som fanns tog barnen med sig hem och 

det var inte alltid de hade med sig dem till skolan. Ibland hade också barn som gick i en annan 

förskola med sig böcker därifrån. Innehållet i läromedlet stämde dock överens med det inne-

håll Jahi hade i sin undervisning. Det styrker hans uttalande om att böckerna finns ”i hans 

hjärna”, och på så sätt ändå är utgångspunkt när fysiska böcker inte finns att tillgå.  

Slutsatser 

Givet de resultat jag beskrivit kan följande slutsatser dras utifrån mina frågeställningar och 

mitt syfte. 

Jahi ser flerspråkighet som viktigt och naturligt och anser att språket spelar stor roll i vardags-

liv och samhälle. Därför anses det viktigt att barnen lär sig att kommunicera både muntligt 

och skriftligt både på modersmålet hindi och andraspråket engelska. Undervisningen består av 

både muntligt och skriftligt innehåll, men fokus ligger på det skriftliga genom att barnen får 

olika uppgifter att arbeta med individuellt i sina skrivböcker. En variation av arbetsmetoder 

används, exempelvis användande av bilder och konkret material, modersmålet som brygga 

mellan första- och andraspråket och uppmuntran/uppmaning till samarbete barnen emellan.  

De arbetsmetoder som används anpassas efter individen och det är viktigt att undervisningen 

sker utifrån barnets nivå. Vilken nivå barnen ligger på och vad de kan lära sig anses bero på 

hur utvecklade deras hjärnor är. Undervisningens organisation kan antas påverkas av många 

olika faktorer som samspelar, till exempel de begränsade resurser som finns, barngruppens 

sammansättning och Jahis uppväxt och utbildning. Här ingår utbildning genom praktik och 

avsaknaden av en officiell lärarutbildning. Under sin praktik har Jahi fått erfarenhet av många 

olika läroböcker, som till stor del ligger till grund för det innehåll och de metoder han använ-

der sig av i sin undervisning. I min studie har jag sett hur olika typer av data mestadels stämde 

överens och stärkte varandra men ibland också gick lite stick i stäv. Ett exempel är Jahis be-

skrivning av hur han använder sig av muntlig genomgång före och efter att barnen gjort upp-

gifter. Enligt honom används detta för att barnen ska få förståelse för uppgifterna samt för att 

kontrollera att de förstått, men i observationerna såg jag att detta inte alltid användes.  
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Diskussion 
Följande diskussion är uppdelad i två delar. Först diskuterar jag kring hur mina val av metod, 

tillvägagångssätt och teoretisk utgångspunkt påverkat mitt arbete och om andra val hade 

kunnat leda till ett bättre besvarande av syfte och frågeställningar. Sedan diskuterar jag 

resultatet och sätter det i relation till de svenska förskolorna. Diskussionen avslutas med 

förslag på vidare forskning. 

Metoddiskussion 

Syftet med min undersökning är att bidra med kunskap om hur pedagoger i förskolan kan ar-

beta språkutvecklande i flerspråkiga kontexter. Utifrån hermeneutiken som teoretisk utgångs-

punkt är studiens strävan att belysa pedagogens egna upplevelser och tankar, där intervjuer 

kan tänkas vara den bästa metoden. Men strävan är också att tolka och förstå det språkutveck-

lande arbetet, varför jag valde att göra observationer och läromedelsanalys. Genom att an-

vända tre olika metoder, det vill säga triangulera, kunde min studies trovärdighet stärkas och 

därmed också min tolkning (Merriam, 1994; Yin, 2013).  

Vad gäller tillvägagångssättet valde jag att göra en intervju först, sedan observationerna och 

till sist en uppföljningsintervju. Läromedelsanalysen gjordes parallellt med övrig datain-

samling. Intervjuerna och läromedelsanalysen gav andrahandsdata och observationerna första-

handsdata. Intervjuerna bidrog till större förståelse för läromedlen och observationerna genom 

pedagogens egna beskrivningar, förklaringar och tankar kring sin undervisning och läromed-

lens roll. Läromedelsanalysen gav en ytterligare förståelse för vad som låg till grund för arbe-

tet och bidrog till en fördjupad förståelse för de data jag fick från intervjuerna och observat-

ionerna. Observationerna bidrog å sin sida till större förståelse för vilken roll läromedlen 

kunde ha i praktiken och den förstahandsdata jag fick därifrån gjorde att jag med egna ögon 

kunde se pedagogens arbetsmetoder (som uttryckts i intervjuerna) i dess rätta kontext. Obser-

vationerna minskade dessutom risken för missförstånd som hade kunnat uppstå om jag bara 

gjort intervjuer.  

Datainsamlingsmetoderna gick alltså hand i hand och fördjupade förståelsen för varandra och 

helheten på ett ömsesidigt sätt. Varje del av datainsamlingen gav på ett naturligt sätt ökad för-

ståelse för helheten och en förförståelse inför nästa del av datainsamlingen. Till exempel fick 

jag ett fokus i mina observationer utifrån det jag sett i intervjun och läromedelsanalysen (samt 

från tidigare erfarenhet från Sverige och VFU:n i Indien). Denna förförståelse hjälpte mig 

också i min tolkning av helheten, det vill säga i förståelsen för det jag såg i observationerna 

och för hur detta hörde ihop med pedagogens beskrivningar av undervisningen och med läro-

medlets innehåll.  

Denna växling mellan delar och helhet fortsatte under hela analysarbetet. Genom att fördjupa 

mig i delarna, exempelvis ett uttalande från intervjun eller en del av en observation, och för-

söka tolka dem fick jag större förståelse för sammanhanget i undervisningen och dess kontext, 

genom att förstå hur pedagogen resonerade eller hur något kom till uttryck i praktiken. Varje 

uttalande, del av observationerna och sida i läromedlen gav en större känsla för hur allt 

hängde ihop. Jag såg hur vissa delar stämde överens och observationerna stärkte uttalandena, 

medan de ibland gick lite stick i stäv. När de gick stick i stäv prövade jag en annan tolkning 

till dess att ett trovärdigt och sammanhängande resultat av delar och helhet framträdde. 

En konsekvens av att jag gjorde en intervju före observationerna skulle kunna vara att peda-

gogen utformade sin undervisning på ett annat sätt än vad han vanligtvis skulle ha gjort. En-

ligt Bryman (2011) finns en risk att intervjupersoner svarar så som de tror att intervjuaren vill 
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att de ska svara. Kanske bidrog intervjun till att Jahi tänkte till lite extra och svarade samt ut-

formade sin praktik utifrån vad han tänkte var det ”rätta”. Om observationer gjorts först 

kanske denna risk kunnat minska. Men å andra sidan hade jag inte haft samma förförståelse 

inför observationerna om jag inte gjort intervjuer först och hade kanske inte kunnat fördjupa 

min förståelse på samma sätt. Genom intervjun kom också pedagogens tankar och upplevelser 

i fokus, vilket var målet i min studie. Istället för att ha min förförståelse och mina ”glasögon” 

färgade enbart av det jag har med mig från Sverige och av det jag sett på VFU:n (och mer el-

ler mindre tolkat utifrån mina ”svenska glasögon”) så fick mina glasögon en liten toning av 

Indien och pedagogens tankar inför observationerna. Så i mitt fall anser jag att fördelarna 

överväger nackdelarna. 

Intervjuerna skedde på engelska som både jag och Jahi kunde någorlunda flytande. Vissa fra-

ser hade jag lärt mig på hindi för att kunna känna igen under observationerna. Trots det går 

det inte att bortse från att vi har olika modersmål vilket gör att jag inte förstod allt som sades 

under observationerna och att det finns en risk för att missförstånd kan ha uppstått under inter-

vjuer. Genom att använda mig av triangulering samt genom att göra en uppföljningsintervju 

och en noggrann, systematisk analys där uttalanden behölls i sin ursprungliga form bortsett 

från mindre ändringar anser jag dock att riskerna kan minskas och att möjlighet för andra att 

granska min tolkning av datan och resultatet finns.  

Min ursprungliga tanke var att göra textanalys av skolans styrdokument, men det visade sig 

att pedagogen på skolan inte gick efter några. Istället gjorde jag läromedelsanalys eftersom 

det framkom i intervjuer och observationer att böcker till stor del var utgångspunkten i under-

visningen. Kanske hade validiteten och reliabiliteten kunnat stärkas ytterligare om jag analy-

serat fler böcker, exempelvis från olika tillverkare eller om jag hade kunnat låna de specifika 

böckerna som användes i förskolan. Detta var tyvärr inte möjligt på grund av tidsbegräns-

ningar och på grund av att barnen tog med sig böckerna hem. 

Min studie hade kunnat utföras på andra sätt. Ett sätt hade kunnat vara att följa med pedago-

gen till den andra förskolan där han undervisade, för att jämföra skillnaden vad gäller arbets-

metoder. Då hade även läromedlen som användes där kunnat analyseras, som enligt pedago-

gen själv finns ”i hans hjärna” när han undervisar. Det hade kunnat ge djupare förståelse för 

vad som ligger till grund för pedagogens arbetsmetoder på båda förskolorna. Om detta tillvä-

gagångssätt använts hade det inte blivit en fallstudie av arbetet på en förskola, utan snarare en 

fallstudie kring pedagogen själv. Även om strävan i min studie var att belysa pedagogens egna 

tankar och upplevelser så ville jag ändå ha dennes arbetsmetoder på en specifik förskola i fo-

kus snarare än pedagogen som individ. Med tanke på mitt syfte anser jag därför att det tillvä-

gagångssätt jag använt mig av passar bättre i denna studie. 

Ett annat alternativ hade kunnat vara att göra studien på en förskola med mer resurser i form 

av lärare, klassrum, läromedel, styrdokument och utbildning. Jag tror att det också hade varit 

intressant och kanske hade jag fått helt andra resultat. Detta kan vara intressant för vidare 

forskning. Med min metod får jag heller inte reda på i hur väl barnen lär sig av den aktuella 

undervisningen eller hur de upplever den, vilket jag anser är en nackdel. Att intervjua och/el-

ler observera barnen hade varit väldigt intressant och hade förmodligen gett ytterligare en va-

riation av det språkutvecklande arbetet på skolan. 

Jag har hela tiden strävat efter att vara så öppen som möjligt inför den historia som männi-

skorna och miljön berättat för mig, men det går aldrig att komma ifrån helt att jag är uppväxt, 

utbildad och lever i en helt annan miljö och på ett annat sätt än vad som är fallet för de männi-

skor jag träffat i Indien. Redan innan jag var på plats hade jag en uppfattning om hur det 

skulle vara, utifrån det som människor berättat som varit där, från böcker jag läst samt från 
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sådant jag hört, läst och sett från andra håll. Något som hjälpt mig under hela arbetet har varit 

att skriva reflexiva anteckningar. Det har gjort mig medveten om vilken roll och påverkan jag 

själv haft vid fältarbetet och om hur min förförståelse påverkat allt från formulering av pro-

blem och frågeställningar till det jag sett och hur jag tolkat det. 

Resultatdiskussion 

Syftet med min undersökning är att bidra med kunskap om hur pedagoger i förskolan kan ar-

beta språkutvecklande i flerspråkiga kontexter. För att uppnå detta har en fördjupande fallstu-

die gjorts av en pedagogs arbete med språkutveckling på en förskola i ett flerspråkigt land (In-

dien). För att diskutera hur resultaten jag fått kan få betydelse för de svenska förskolorna 

måste jag jämföra sammanhanget som undervisningen sker i Indien respektive i Sverige. Ett 

sätt att göra det kan vara att titta närmare på motiven bakom undervisningen, varför arbetet 

ser ut som det gör och vad pedagoger har att förhålla sig till. Jag tänker nu, utifrån de olika 

kategorierna i resultatetkapitlets varför-avsnitt, sätta mitt resultat i relation till svenska förhål-

landen.  

Uppväxt och utbildning 

Vad gäller uppväxt och utbildning har varje individ olika uppväxter som kan påverka tän-

kande, åsikter, handlingar och så vidare. Det är svårt att titta närmare på i den här diskuss-

ionen. Däremot måste alla som arbetar i de svenska förskolorna följa förskolans läroplan, oav-

sett om de är förskollärare, barnskötare eller något annat. Oavsett utbildning så skulle alltså 

läroplanen kunna ses som en gemensam utgångspunkt för alla som arbetar i förskolan. Läro-

planen påverkar arbetet i verksamheten och den ger också till viss del uttryck för vilken barn- 

och lärande syn som ska råda i förskolan. I läroplanen beskrivs strävansmål, normer och vär-

den, men inte direkta beskrivningar på hur arbetet ska ske. Med andra ord beskrivs vilket in-

nehåll (vad) som ska undervisas och till viss del också vilka motiv som finns (varför), men 

mindre om vilka metoder som bör användas. Genom att utbilda sig till förskollärare kan dock 

verktyg och metoder erövras för att bedriva undervisning med läroplanen i fokus. 

Enligt förskolans läroplan är det förskollärares ansvar att barnen ges förutsättningar för ut-

veckling och lärande (Skolverket, 2016). Det är alltså de som gått en utbildning på universitet 

eller högskola som har det övergripande ansvaret för att undervisning, inklusive den språkut-

vecklande, utgår från läroplanens mål och intentioner. Jag anser att utbildningen blir viktig i 

tolkandet och praktiserandet av läroplanen eftersom utbildningen kan ge metoder och teore-

tiska glasögon som verktyg att undervisa och tolka läroplanen med. Beroende på glasögon 

och vad pedagogen har med sig i sin ryggsäck (uppväxt och utbildning) så kan denne tolka lä-

roplanens mål och intentioner och därmed också välja metod olika. Detta borde gälla även för 

undervisningen i Indien. Kanske hade Jahi tolkat sina arbetsmetoder och läromedlet an-

norlunda om han haft en lärarutbildning och en läroplan att utgå från?  

Barn- och lärandesyn samt syn på språk 

Oavsett glasögon och ryggsäck så finns alltså en läroplan att följa i Sverige med normer, vär-

den och strävansmål. Hur väl kan arbetet i Indien anpassas till denna läroplan? För att försöka 

besvara det kommer jag översiktligt att beskriva vilka värden och vilken syn på barn, lärande 

och språk som uttrycks i vår läroplan och sätta det i relation till mitt resultat. Detta skulle 

kunna ägnas mycket mer tid och utrymme än vad jag har tillgång till. Jag kommer inte att 

göra någon analys av vår läroplan utan nöjer mig med att beskriva vilka grundläggande värde-

ringar och teorier som fokuserats under min utbildning för att beskriva innehållet i läroplanen. 

Under min utbildning har barn setts som kompetenta subjekt som lär och utvecklas genom att 
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aktivt utforska sin omvärld. Genom konkreta upplevelser, lek och i samspel med sin omgiv-

ning skapar barnet mening och konstruerar kunskap. Ett kognitivistiskt och sociokulturellt 

perspektiv på lärande med inspiration från bland annat Reggio Emilia är enligt min uppfatt-

ning till stor del det som förskolans läroplan och arbete bygger på idag.  

I de svenska förskolorna liksom den studerade indiska förskolan är att utgå från det individu-

ella barnet och dess nivå. Men jag anser att Jahis nativistiska synsätt inte riktigt går att över-

föra till de svenska förskolorna, där barn ses som subjekt som lär, utvecklas och ”är” här och 

nu snarare än ”blivande” objekt på sin väg mot att bli fullvärdiga individer. Jag tänker också, 

utifrån min utbildning och tolkning av förskolans läroplan (Skolverket, 2016), att lärandet är 

en process där själva processen är minst lika viktig som resultatet. Jahis syn på att lärandet 

framförallt är viktigt för framtida syften, där fokus snarare ligger på resultat, kanske är rele-

vant i sitt sammanhang i Indien men kanske inte överförbart till svenska förskolor. Kanske är 

det också så att en utbildning och läroplan att utgå från även hade påverkat Jahis synsätt på 

barn och lärande om han haft en annan utbildning. 

Läroplanens syn på språk har jag beskrivit i bakgrunden. Kort beskrivet är dock min tolkning 

att språk och flerspråkighet ses som något positivt och viktigt som hänger ihop med identitet 

och övrigt lärande. Barnet behöver språket för att kunna kommunicera här och nu liksom för 

framtiden och barn med annat modersmål än svenska ska få möjlighet att utveckla alla sina 

språk (Skolverket, 2016). Ett sätt att uppnå detta är enligt min erfarenhet att ta hjälp av mo-

dersmålslärare eftersom kunskaper i barnens alla språk inte alltid finns hos pedagogerna 

själva. 

Resurser 

Tomter Alstad (2013) beskriver hur en pedagog i sin studie använder barnens modersmål så 

mycket som möjligt för att stödja barnens identitet och lärande och fokus ligger på socialt 

samspel. De andra lärarna i studien fokuserar på vuxenstyrda aktiviteter och använder mo-

dersmålet separerat från andraspråket. I min studie visar Jahi att det går att använda moders-

mål och flerspråkighet på ett naturligt sätt även i mer formella, vuxenstyrda aktiviteter. Han 

använder sig av korsspråkande i sitt arbete, vilket enligt Gort och Sembiante (2015) och Pal-

mer et al. (2014) möjliggör ett stort antal språk- och identitetsutvecklande strategier. De vux-

enstyrda aktiviteterna är enligt Skans (2011) studie arena för de flesta språkutvecklande akti-

viteterna. Således finns en möjlighet och ett behov av att använda språkutvecklande arbetssätt 

i vuxenstyrda aktiviteter såväl som vid andra delar av dagen, exempelvis genom korsspråk-

ande. 

Med tanke på hur verksamheten ser ut i Sverige (dagens organisation, resurser, uppdrag och 

så vidare) anser jag att vi har stora möjligheter att integrera flerspråkighet och barnens mo-

dersmål även i övriga delar av dagen. Inte minst för att göra det konkret och meningsfullt med 

tanke på synen på barn som subjekt där kunskap är viktig här och nu. Att sträva efter ett kors-

språkande arbetssätt både vid vuxenstyrda aktiviteter, som Jahi visar exempel på, och under 

övriga delar av dagen, vilket Skans (2011) påpekar behovet av, kan enligt min tolkning av 

mitt resultat och tidigare forskning vara ett sätt att uppnå detta. 

Det finns dock en skillnad värd att tänka på kring hur flerspråkigheten ser ut i Indien respek-

tive Sverige. I Sverige är många av de som har annat modersmål än svenska nyanlända eller 

invandrade nyligen och har kanske därför ingen i sin hemmamiljö som kan svenska. I Indien 

är få födda utomlands och därför ses flerspråkighet troligen på ett annorlunda sätt. Kanske har 

ett barn många runt sig som kan både barnets modersmål och engelska, till exempel. Att ar-

beta korsspråkande har därför olika förutsättningar och villkor för pedagoger i Indien respek-
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tive Sverige. Ett viktigt (och kanske i vissa fall första) steg kan vara att pedagogerna i försko-

lan ser flerspråkighet som naturligt och strävar efter att inkludera alla språk på ett naturligt 

sätt. Ett sätt att lyckas med att inkludera alla språk skulle kunna vara att ta föräldrarna och 

modersmålslärare till hjälp. 

Just Jahis syn på föräldrarnas betydelse för lärande är en annan aspekt att inspireras av, anser 

jag. Han menade att utbildning respektive brist på utbildning spelar stor roll för barnens ut-

veckling och lärande och att det är av stor betydelse att barnen fortsätter studera hemma. 

Kanske går det att koppla till vårt mångkulturella samhälle där många föräldrar inte kan det 

svenska språket (är ”utbildade” i det svenska språket, för att använda Jahis ordval). Kanske 

går det också att koppla till att vi förskollärare inte är ”utbildade” i alla barns förstaspråk. Jag 

tror, liksom Jahi, att föräldrar och förskola måste samverka. Detta är även något som försko-

lans läroplan uttrycker (Skolverket, 2016). Att hitta sätt att samverka och utbyta språkliga 

kunskaper med föräldrar samt modersmålslärare med syftet att stödja barnens språkutveckling 

och övriga lärande kan vara en utmaning att inspireras av.  

Ett sätt att samverka vore kanske att ha språkträffar där föräldrar och pedagoger utbyter språk-

liga kunskaper. Om föräldrarna kan lite eller mycket svenska kanske barnen också kan få 

material med sig hem att arbeta med tillsammans med sina föräldrar. Inte som obligatorisk 

läxa, utan som en rolig och frivillig aktivitet att göra tillsammans som samtidigt är viktig för 

barnens språk och identitet och i förlängningen kanske även föräldrarnas språkutveckling. Ge-

nom att pedagogerna på förskolan kan lite av barnens modersmål kan vi alltså också möjlig-

göra ett korsspråkande arbetssätt som enligt tidigare forskning bidrar med en mångfald av 

strategier för barns språkutveckling (Gort & Sembiante, 2015; Palmer et al., 2014), både i 

vuxenstyrda och ej vuxenstyrda aktiviteter.  

I Sverige lägger vi det mesta av fokuset på det muntliga, och här skulle vi kunna inspireras av 

Jahis arbete, anser jag. Genom att barnen får syn på hur läsande och skrivande fungerar 

kanske de kan hitta en glädje i att känna igen ord, i att kunna kommunicera skriftligt och i att 

lära sig nya ord. Däremot anser jag att det behöver anpassas till den svenska kontexten och 

ske på ett mer lekfullt sätt där lek och lärande integreras snarare än ses som åtskilt, och utifrån 

barnens nivå med syfte att de ska ha glädje av det både här och nu och i framtiden, inte enbart 

i framtiden. Ett sätt att integrera skriftspråkande på ett naturligt och konkret sätt skulle kunna 

vara att använda sig av bilder och annat konkret material. Kanske kan cirklar få förvandlas till 

”C” när barnen målar. En annan möjlighet skulle kunna vara att arbeta lekpedagogiskt och in-

tegrera muntliga och skriftliga språkstimulerande aktiviteter. 

Sammanfattningsvis tänker jag att vissa arbetsmetoder som används i den indiska förskolan 

kan överföras till svensk förskola, direkt eller genom att inspireras av och anpassas, medan 

andra är svårare. Jahis nativistiska tänk kring barnen som blivande, passiva objekt som kom-

mer att lära sig när de mognar tror jag inte passar förskolorna i Sverige. Inte heller hans syn 

på lek och lärande som något åtskilt. Däremot skulle vi kunna lägga mer fokus på det skrift-

liga som ett sätt att skapa intresse för språket, anser jag, men anpassa det till den lustfyllda pe-

dagogik som vår läroplan uttrycker. Vi skulle också kunna inspireras av hans syn på föräld-

rarna som en stödjande resurs i barnens lärande. Jahis sätt att använda flerspråkighet som nå-

got naturligt anser jag också att vi kan inspireras av och försöka hitta metoder till att lyckas 

med. Vikten av detta påpekar också den senaste forskningen. Vi har också stora möjligheter i 

Sverige att göra undervisningen med språk konkret utifrån varje barns individuella behov med 

tanke på att vi, i jämförelse, har stora resurser miljömässigt, materialmässigt, utbildnings-

mässigt och med tanke på gruppsammansättning.  
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Min tolkning av studiens resultat är att det inte finns något facit på hur pedagoger kan eller 

bör undervisa utan att det beror på kontexten, sammanhanget och helheten: barnen, miljön, 

väder, ljud, lukter, humör, resurser, utbildning, styrdokument, barn- och lärandesyn och så vi-

dare. Ett stort antal faktorer påverkar hur vi undervisar och hur vi tolkar vår egen och andras 

undervisning. Utifrån det är min förhoppning är att den här studien bidrar med kunskap om 

hur pedagoger kan arbeta språkutvecklande i förskolan. Jag hoppas att den kan bidra med in-

spiration till att vara kritisk till sitt eget och andras arbete och till att våga leta efter inspiration 

från oväntade håll. Till att våga tänka och testa nytt genom att ta till vara på inspirationen från 

de oväntade hållen och anpassa dem till de förutsättningar som finns i de olika förskolorna i 

Sverige. Kanske kan min studie också inspirera till att testa, anpassa och vidareutveckla de 

specifika arbetsmetoder som jag beskrivit från förskolan i Indien. 

Vidare forskning 

Det vore intressant att undersöka hur det skriftliga kan undervisas på ett lekfullt sätt i de 

svenska förskolorna. Det vore också intressant att undersöka vilken betydelse föräldrarna har, 

eller anses ha för barnens språkutveckling och hur de kan göras delaktiga i förskolans språk-

stimulerande arbete. Att göra en liknande studie på en förskola med mer resurser i form av lä-

rare, klassrum, läromedel, styrdokument och utbildning eller en jämförande studie hade också 

varit intressant för att se vilka resultat som erhållits.  

I min studie går jag miste om barnens perspektiv kring hur de upplever undervisningen. Jag 

får heller inte reda på hur väl barnen lär sig av den aktuella undervisningen. Att intervjua 

och/eller observera barn som förlängning på den här studien hade varit väldigt intressant och 

hade förmodligen gett ytterligare en variation av språkutvecklande arbete i förskolor. 
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Bilaga 1 – Samtyckesblankett pedagoger 

 
 

 

 
Consent form for teachers 
 

Dear Sir or Madam, 

 

I would like to study how teachers in an Indian kindergarten/school works with language 

acquisition in a multilingual context. The aim is to contribute with knowledge on how 

teachers can support children in their multilingual development. 

 

In order to do this I would like to do interviews and observations. The plan is to do two (2) 

interviews with an estimated time between 30 to 60 minutes each (total time between 60 to 

120 minutes). The interviews will be recorded with a dictaphone (sound only). The 

observations will take place in a normal lesson, and the focus will be on the teacher’s methods 

when working with language development. No extra preparations are required from the 

teacher. 

 

All data will be confidential. This means that the participants will be anonymous and no one 

who is not authorized will have access to any data. When the study is completed, all 

recordings and notes will be destroyed. No data will be used in any other purpose than 

research purposes. The final report of the study will be published in a digital scientific archive 

(DIVA). 

 

If you want to participate in my study, I would be most grateful. It is possible to, if you want 

to, withdraw your participation in this study anytime. If you do so, there will be no 

consequences whatsoever, and I will destroy the data collected up to this point.  

 

If you have any questions or want to take part of the final report, you can contact me by e-

mail. 

 

 

E-mail: paulina.josefsson@hotmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:paulina.josefsson@hotmail.com
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I hereby agree to participate in this study on teaching methods in a multilingual context, and 

certify that I have read and understood the above information. I understand that my 

participation is fully optional and that I can withdraw it at any time, without explanation or 

consequences. 

 

 

 

 

_______________________________________ 

Place and date 

 

______________________________________ 

Signature 

 

______________________________________ 

Clarification of signature 
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Bilaga 2 – Samtyckesblankett föräldrar 

 

 
 

 

Consent form for parents 
 

Dear Sir or Madam, 

 

My name is Paulina Josefsson and I study to become a teacher at Karlstad University in 

Sweden. I am here in India to study how the teachers at Ardask Klushi works with language 

acquisition in a multilingual context. The aim is to contribute with knowledge on how 

teachers can support children in their multilingual development. 

 

In order to do this, I would like to do observations of teaching situations. The observations 

will take place in normal lessons, and the focus will be on the teacher’s methods when 

working with language development. The children and their behaviour will not be given any 

particular meaning (will not be used as data/as a basis) in this study. However, the children 

who study at the school will be present and a part of the situation, and in some cases I will ask 

the teachers questions about happenings from the observed lessons. Therefore, I need consent 

from the parents of the children that they agree that I observe lessons in which their 

child/children will be present. 

 

All data will be confidential. This means that all participants will be anonymous and no one 

who is not authorized will have access to any data. When the study is completed, all 

recordings and notes will be destroyed. No data will be used in any other purpose than 

research purposes. The final report of the study will be published in a digital scientific archive 

(DIVA). 

 

If you want to participate in my study, I would be most grateful. It is possible to, if you want 

to, withdraw your participation in this study anytime. If you do so, there will be no 

consequences whatsoever.  

 

If you have any questions or want to take part of the final report, you can contact me by e-

mail. 

 

 

E-mail: paulina.josefsson@hotmail.com 

 

 

 

 

mailto:paulina.josefsson@hotmail.com
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I hereby agree to my child’s/children’s participation in this study on teaching methods in a 

multilingual context, and certify that I have understood the information. I understand that this 

participation is fully optional and that I can withdraw it at any time, without explanation or 

consequences. 

 

 

________________________________ 
Signature 

 

_________________________________ 
Clarification of signature 

 

 

________________________________ 
Signature 

 

_________________________________ 
Clarification of signature 
 

 

________________________________ 
Signature 

 

_________________________________ 
Clarification of signature 

 

 

________________________________ 
Signature 

 

_________________________________ 
Clarification of signature 

 

 

________________________________ 
Signature 

 

_________________________________ 
Clarification of signature 
 

 

________________________________ 
Signature 

 

_________________________________ 
Clarification of signature 

 

 

 

 

________________________________ 
Signature 

 

_________________________________ 
Clarification of signature 

 

 

________________________________ 
Signature 

 

_________________________________ 
Clarification of signature 
 

 

________________________________ 
Signature 

 

_________________________________ 
Clarification of signature 
 

 

________________________________ 
Signature 

 

_________________________________ 
Clarification of signature 
 

 

________________________________ 
Signature 

 

_________________________________ 
Clarification of signature 
 

 

________________________________ 
Signature 

 

_________________________________ 
Clarification of signature
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Bilaga 3 – Intervjuguide 1 
 
 

Interview guide 

BACKGROUND FACTS 

- The participant's name, gender, age, role at school (teacher), how long he worked at the 

school 

- Today's date, the interview's purpose (I explain: first practical questions and then more the-

oretical. Both about language teaching specifically and about teaching more in general. Pur-

pose is to learn understand how you teach language/support children’s language develop-

ment and why you do it in this specific way) 

- Any questions?  

THEME 1: Planning and performing teaching 

The following are sample questions, and a memory guide to what the interview can mention 

- Tell me what a typical day looks like! 

- How do you/the children know what to work with (subjects)? What affects/determines what 

you will be working with?   

Do they choose themselves, or do you instruct them? Do you use different days for different 

subjects or many subjects everyday? Do you pay more attention to any subject/s more than 

the other? Raju and Meena (owners) or those who donate money – do they have any opinion 

about/say in this? 

- Why are you working in this specific way? What affects/determines how you should work? 

Is there a directive from above and/or policy documents? Is it the resources you have and the 

context which gives/take away (open up for/closes for) possibilities? Is it because you’ve 

learned (in teacher training perhaps) that this is the best way or do you just personally feel 

that this is the best way? Another question: which impact do you think that xx (for example 

teacher training) has on how you teach? 

- How do you work to support the children’s language development (of all their languages)?  

How does teaching language get into the picture? How do you teach/support learning and de-

velopment in Hindi? How do you teach/support learning and development in English? 

- Do all children speak Hindi, which also you can speak?  

If not - how do you know that they understand? How do you do when they do not understand 

and/or not speak hindi? 

- Do you plan your teaching? Evaluate?  

What is the purpose of the preschool / school, that probably affects. 

 

THEME 2: Education (and life) 



 

6 

- How was your education and school-time?  

How old were you when you started school? LKG, UKG? What did you think of school (up to 

6 years of age, but also later may be interesting for understanding of why the teaching profes-

sion attracts)? Do you have any special memories or any teacher that you remember extra 

well? Do you remember what a typical day was like (tell me)? 

- How come that you are a teacher - what is it in the profession that attracts you?  

When did you know that you wanted to be a teacher? 

- So when you decided to become a teacher, how did you study/train for it?  

What is the training of teachers in India like (length, in university/something else...)? 

- At the teacher-program, which courses did you read? What were their content?  

Did you have any courses in how to teach language and support the children’s language de-

velopment? What did you learn? Did you talk about which steering document there is of In-

dian schools (like NCF and NPE)? Are you happy with the program? Is there anything you 

wish you had learned more about? 

- How come you're working here at NSK, how did you get the job and why did/do you want 

to work here?  

- I know that you're working at another school also, what are the main differences do you 

think? Similarities? 

- What do you think are most important/the focus of teaching in this respective in the other 

school? 

THEME 3: Perspective/view at children and learning (probably based on education and 

raising, and probably also reflected in the observations later) 

- What does it mean to learn something? How do children learn something? How do you do 

when you want them to learn something new? How do they learn a language? A second lan-

guage? 

Difference between the two schools? 

(Teachers role, creative thinking, use all their senses, repetition, reward/punish when 

right/wrong…).  

- What is your role as a teacher here? What is your "mission"? What do you do when you are 

working?  

For example, teaching (what, how), help/correct/adjust when the children work on their own, 

providing stability, safety and routines ... 

- What do you think about that it's such a mixed age of the children, how does it affect teach-

ing? Would you have acted/teached differently if it was only children up to six years and in 

that case how? How had you worked with English then? Mother tongue? 

- What do you think about memorizing as a teaching method?  

Is it important that the children understand the things they are learning or is that something 

that comes after hand? Is it important that the children do things, for example say a word, the 

right way from the beginning or is that something that comes after hand? If no good: why, 

and how can you do instead? 

- How do you know that the children understand? 

- Is there anything that you are missing resource-wise that could change your work here at 

NSK?  
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- If you could wish for anything for the school that could help you in your work, what would 

that be? 

THEME 4: Views on language and language learning (-II-) 

- Do you think language is important in a child’s/human being’s life? Why? 

How much importance do you attach language teaching/language learning in comparison to 

other subjects, such as math, art, etc.? To Hindi/first language? To English?  

- Which language/s is important to learn and develop, do you think? 

First/second/hindi/English/mother tounge… 

- Are you talking more languages than Hindi and English? When did you learn Hindi/Eng-

lish? 

- Is there a certain age which is the best to introduce different languages?  

First/second, mother tongue/Hindi/English… 

- Regarding children's language development - what do you think is the most important thing 

to focus on at the age up to 6 years, and why?  

What is the least important in the age up to 6 years? How can you as a teacher stimulate the 

child's language development? 

- What, do you think, can/should a teacher do if the child says/writes anything wrong?  

- What are the obstacles of language development?  

Of development of the native language? Of the second language? 

- India is a multilingual country, and I have seen (when I’ve been here on traineeship) that 

you're talking both Hindi and English in the classroom - why?  

- I've read about "the three-language formula" in the NCF (National Curriculum Framework: 

describes what is to be learned in Indian schools), do you recognise that? It says that children 

should learn Hindi, English and a language that is not spoken in the region, to support multi-

lingualism, communication and understanding across different states / between people, while 

the mother tongue should be preserved. Is it something you work for/what do you think of 

that? 

- What is the role of the mother tongue in the development of multilingualism? 

 

CLOSURE 

- Anything else you want to add? Any questions? Thank you so much for taking your time. 

Talk about observations and another interview. 
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Bilaga 4 – Intervjuguide 2 

 
 
Interview guide 

BACKGROUND FACTS 

1. The participant’s name, role at school, date. Second interview, the interviews purpose 

(first some follow-up-questions from the first interview, and then some questions about 

the lessons which I’ve observed).  

2. Any questions? 

 

THEME 1: Following-up questions on the last interview. Clearifications, and more in-

formation 

1. You told me that you have been working here for 5 years. What did you do before 

that? 

 

2. You also said that you first studied a master degree in commerce, is that right? When 

did you decide to become a teacher instead? Was it anything special that happened 

that made you change your mind? (Did the job opportunity at NSK influence?) 

 

3. And then when you started working here… Can you tell me a little bit about what 

Raju and Meena said about what you should teach and how? What did they tell you 

about the school, and what had your friend Ashish told you? 

 

4. I also think you mentioned “Father Francis” a few times. Is that correct? Who is that, 

can you tell me a little bit about him? Did he help you with homework and the English 

and so on? Inspired you to become a teacher? 

 

5. If you think about when you were a child, and about how the teachers were when you 

were in school – is there anything that they did that you don’t do now when you are a 

teacher yourself? If you compare your own teachers and you as a teacher today – simi-

larities/differences? 

 

6. You mentioned that if the children don’t play and just study they get difficulties in 

mind, what difficulties? 

 

7. Do you think that any part of language teaching and language learning is more im-

portant than the others? Like for example writing, reading or speaking?  

 

8.  What should children learn first in LKG? UKG? Look in a book and talk about: what 

is for what level. And how do you use the book in your teaching for the children aged 

3-6? 

 

 

9. (If they have difficulties to reach the level?) 
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THEME 2: Questions from the observations 

10. In the beginning of each class I’ve noticed that you divide the children (after their age 

I think). Why? 

 

11. On the class I observed last Friday you started with math. Is there any reason for why 

math is the first subject or not? 

12. And then, after about 25 minutes, you changed the subject to hindi. How do you 

know/decide when it’s time to change the subject? Before you erased math on the 

board you asked the children something, did it had to do with the subject-change?  

 

13. I also noticed that you named the numbers in English, not hindi. Is that something you 

do on purpose? Why? 

 

14. Some children came with homework, I think, which you corrected. Do you ever give 

them homework? When and why? 

 

15. At one time in the hindi-lesson, Aryan came with his English-book. Do some kids 

study another subject when it’s hindi, for example? Why? 

 

16. So at that time Aryan was supposed to write “Ball”. When he came back a while later 

you wanted him to tell the alphabet, and he didn’t remember all the letters. And then 

you gave him the task to write the first letters of the alphabet. Was it to difficult for 

him to write “Ball”, or why did you give him something more easy? 

 

17. Another time, you help Himanshu write by holding his hand and having the book in 

your knee. Why? Himanshu also got to write/draw lines and circles, what was the pur-

pose of that? 

 

18. So we also talked about a little bit about cheating if you remember? Sometimes I’ve 

seen children look at a friend and write the same words, and sometimes one child 

write in another child’s book. Is this cheating or helping each other, you think? Is it 

good or bad for the learning process? 

 

19. During the drawing-lesson I noticed that you wrote on the kids copies what they had 

drawn (example house). Why do you do that? (Sometimes you didn’t talk to the chil-

dren about what you wrote, and sometimes you did) 

 

20. So you also had singing, is that every week? What is the purpose of that? Why is 

songs and rhymes good?  

 

21. The children stood up and sang one children at the time, is that better in some way you 

think than when all children sing together? 

 

22. So on the last observed lesson you told a story, which the older children copied. What 

do the younger children do at this time? 

 

CLOSURE 

- Anything else you want to add? Any questions? Thank you so much for taking your time
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Bilaga 5 - Observationsmanual 

 

Observationsmanual 
Frågeställningarna som ska besvaras med observationerna är ”Vilket innehåll består det 

språkutvecklande arbetet av? – Vad” och ”Vilka arbetsmetoder används för att stimulera 

barnens språk? – Hur”. Syftet är att bidra med kunskap om hur pedagoger i förskolan kan 

arbeta språkutvecklande i flerspråkiga kontexter. För att uppnå det undersöks pedagogens 

arbete med språkutveckling utifrån de didaktiska frågorna vad, hur och varför. 

 

- Kontexten: miljö, temperatur, datum, deltagare, aktivitet… 
- Vad/hur gör läraren (även kroppsspråk)? 
- Vad säger läraren? 
- Vad/hur gör barnen? 
- Vad säger barnen? 
- Inledningsvis – hur agerar läraren? Val av ämne, hur inleds lektionen, vad läggs fokus 

på?  
- Under lektionen: vilka uppgifter får de och hur går det till? 
- Används böcker – vilka? 
- När språk ska arbetas med: hur går det till, själva valet av ämne? Hur går det till när 

det bestäms vad inom språket som ska arbetas med? 
- Hur får barnen arbeta med språk? Muntligt, skriftligt, läsa? 
- Vad händer om ett barn gör fel? 
- Hur ser interaktionen ut mellan lärare-barn? 
- Hur används modersmålet? 
- Hur används konkreta saker i undervisningen? 

Dessa frågor kan fungera som ett fokus och är formulerade utifrån den överblick jag fått från 

VFU:n och intervjun. Observationerna fungerar för mig som en sorts fördjupning för att få 

större förståelse utifrån den överblick jag fått. Därför tänker jag att det kan vara bra med 

fokus-frågor, för att veta lite extra vad jag ska kolla efter och fördjupa mig i. Men själva 

fältanteckningarna sker mer fritt med hjälp av löpande protokoll/spalter. 

 

Svenska – Hindi 

* Vad är/kallas det här? 

- Yeh kya hai? Isko kya kahite hain? 

* Vad vill du (ha hjälp med)? 

- Aap ko kya chahiye? Aap ko mujhse kya madad chahiye? 

* Upprepa efter mig. 

- Mere baad bolye. 

 

 

 

 

 


