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Abstract 

The physical environment, the pedagogical attitude and interaction between 

children and between children and adults affect children's language develop-

ment. The teachers in this study emphasize this. The preschool's activities are 

an important language-developing environment and as an educator in the pre-

school and one must work actively to develop the first and second languages 

of multilingual children. The number of multilingual children has increased 

and this demands new skills and pose a didactic challenge for preschool 

teachers. The purpose of the study is to gain more knowledge about how mul-

tilingual children are stimulated in the Swedish language in preschool. The 

study uses the terms proximal development zone, mediation, cognitive the-

ory, behaviorism and socio-cultural perspective. In the chosen preschool in 

the examination, half of the children are multilingual. In the study's results, it 

emerged that multilingual children are stimulated in the Swedish language all 

the time in the preschool. Preschool teachers believe in the competent child. 

The educators use images as support, body language and mimicry as part of 

mediated learning to strengthen the language and to make it easier for the 

multilingual children.  
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Sammanfattning 

Den fysiska miljön, pedagogernas förhållningsätt, interaktion mellan barn och 

barn och mellan barn och vuxna påverkar barns språkutveckling. Det framhä-

ver pedagogerna i denna undersökning. Förskolans verksamhet är en viktig 

språkutvecklande miljö och som pedagog i förskolan ska man arbeta aktivt för 

att utveckla flerspråkiga barns första- och andraspråk. Antalet flerspråkiga 

barn har ökat och det ställer nya kompetensbehov och didaktiska utmaningar 

för förskollärare. Syfte med undersökningen är att får mer kunskap om hur 

flerspråkiga barn stimuleras i svenska språket i förskolan. I undersökningen 

används begreppen proximal utvecklingszon, mediering, kognitiv teori, 

behaviorism samt sociokulturellt perspektiv.  I den valda förskolan i underök-

ningen är hälften av barnen flerspråkiga. I studiens resultat framkom det att 

flerspråkiga barn stimuleras i svenska språket hela tiden i förskolan. Förskol-

lärarna tror på det kompententa barnet. Pedagogerna använder sig av bilder 

som stöd, kroppsspråk och mimik som en del av medierat lärande för att stärka 

språket och för att underlätta för de flerspråkiga barnen. 
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Förord 

Jag vill tacka min handledare som har funnits där för mig och kommit med 

värdefulla kommentarer. Jag vill även tacka min kurskamrat Pia som har läst 

min uppsats och gett mig tips och råd samt Ulrika som också funnit där. Slut-

ligen vill jag tacka alla förskollärare som tog sin tid att delta i mina intervjuer. 

Utan deras engagemang hade jag inte kunnat slutföra uppsatsen.  
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1 INLEDNING  

Sverige har blivit ett mångkulturellt samhälle och antalet flerspråkiga barn 

ökar. Förskolans struktur har förändrats under senaste åren och barngrupperna 

har blivit större. Förskolorna i Sverige har blivit mångkulturella med barn med 

olika nationaliteter och språk. Flerspråkiga barn är inte isolerade i förskolan, 

utan de vistas i ett sammanhang där svenska språket är i centrum. Förskolan 

blir en arena där flerspråkiga barn möter svenskan som det gemensamma språ-

ket i verksamheten. Sheridan, Samuelsson och Johansson (2010, s. 121) skriver 

att cirka 18 procent av barnen i förskolor i Sverige har ett annat modersmål än 

svenska. Därför är det viktigt att öka våra kunskaper om flerspråkighet i för-

skolan. Under min tredje verksamhetsförlagda utbildning var jag på en förskola 

med enbart femåringar. Det var en mångkulturell förskola med olika national-

iteter och språk och jag blev intresserad av hur pedagoger arbetar med språk-

träning och hur flerspråkiga barn fick träning i svenska språket. Detta inspire-

rade mig att undersöka hur barn med utländsk bakgrund utvecklar sitt andra-

språk. Jag har själv en utländsk bakgrund och minns att när vi hade undervis-

ning i svenska språket var vi isolerade från de barn som hade svenska som 

modersmål. Jag har alltid undrat om det skulle ha varit bättre om vi hade varit 

integrerade med de svensktalande barnen. Björk-Willén, Gruber och Puskas 

(2013, s. 34) skriver att förskolebarn ska ha möjlighet att utveckla ett rikt språk 

som främjar deras skolgång. Förskoleverksamhet har stor påverkan på barns 

språkutveckling och är en viktig mötesplats för barn och vuxna med olika kul-

turella och etniska bakgrunder. I förskolan utvecklar barn sitt språk i alla de 

vardagssituationer som uppstår i samspel med andra barn och vuxna. I läropla-

nen för förskolan står det att barn lär sig genom lek, socialt samspel, skapande 

och utforskande (Skolverket, 2016). Förskolan ska alltså vara en plats där barn 

får stimulans i språket. 

1.1 Syfte 

Syftet med min undersökning är att undersöka förskolans betydelse för fler-

språkiga barns utveckling av svenska som andraspråk. 

1.2 Forskningsfrågor  

Hur kan flerspråkiga barn stimuleras till att utveckla svenska som andraspråk 

i förskolan? Vilka faktorer bidrar till utveckling av svenska som andraspråk 

hos flerspråkiga barn? 

https://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Polly%20Bj%F6rk-Will%E9n
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2 BAKGRUND 

2.1 Aktuell invandring 

Vetenskapsrådet (2012, s. 43–45) skriver att i dag är Sverige ett invandrings-

land i bemärkelsen att fler människor vandrar in än ut ur Sverige. När det kom-

mer till migrationsfrågor talas det mer om invandringen än andra frågor. Om 

man ser på Sveriges historia i fråga om in- och utvandring markerar 1930 tid-

punkten då invandringen blev större än utvandringen i Sverige, upptill 500 per-

soner. 2 455 665 personer kom till Sverige åren 1941–1973. Sverige har varit 

öppet för immigrationen i fler år än de flesta länder i västvärlden. Det står vi-

dare att invandrare som kommer till Sverige är från hela världen. Frågan om 

språken som finns representerande bland människor som är invandrare i Sve-

rige är inte enkel att hitta svar på, på grund av att språktillhörighet inte regi-

streras i svensk statistik. Den svenska befolkningens etniska sammansättning 

har påverkats av den ökande migrationen. Vetenskapsrådet (2012) skriver att 

många av invandrarna har bosatt sig i Sveriges största städer, Stockholm, Gö-

teborg och Malmö, dessa har också blivit områden för många språkliga och 

kulturella kontakter. Det utvecklas också nya former av svenska i bostadsom-

råden där invandrare med olika språk kommer i kontakt med varandra. Det är 

mest barn och ungdomar i dessa miljöer som utvecklar nya språkliga praktiker 

(Vetenskapsrådet, 2012, s. 43-45). 

2.2 Svenska i en flerspråkig miljö 

Vetenskapsrådet (2012, s. 45–49) skriver att Rinkebysvenska i Stockholm blev 

start för forskning om språkliga praktiker. Gårdstenssvenska i Göteborg och 

rosengårdssvenska i Malmö har tagits med i senare studier och forskning. En 

stor del av forskningen visar att det finns stereotypa bilder om dessa bostads-

orter och språkliga praktiker. Vetenskapsrådet (2012) poängterar att forsk-

ningen också visar att vissa barn och ungdomar i dessa bostadsområden använ-

der sig av både förortsslang och standardsvenska beroende på samtalspartner. 

Andra barn och ungdomar använder sig inte av slangen utan strävar efter att 

använda sig av standardsvensk norm (Vetenskapsrådet, 2012, s. 45–49). 
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2.3 Svenska som andraspråk 

Vetenskapsrådet (2012, s. 77) skriver att år 1995 blev svenska ett av skolans 

kärnämnen. År 1996 började kommunerna i Sverige får statsbidrag till att 

stödja utländska och statslösa elever i svenska. Undervisningen hade benäm-

ningen “svenska som främmande språk” och det infördes år 1982. Vetenskaps-

rådet (2012) skriver att svenska som andraspråk var ett stödämne i grundsko-

lan. Kursen var som ett komplement till ämnet svenska. Det sågs som ett verk-

tyg för att eleverna snabbt skulle överföras till undervisning i vanlig svenska. 

Författarna skriver att forskning om svenska som andraspråk är begränsad. När 

det kommer till dessa diskussioner finns det två sammanlänkade teman som 

återkommer.  

1. Implementeringsproblematiken i svenska som andraspråk. 

2. Svenska som andraspråk som särskiljande praktik i gentemot ämnets 

pedagogiska legitimitet. 

               (Vetenskapsrådet, 2012, s. 77) 

 

Implementeringsproblematiken av svenska som andraspråk 

vetenskapsrådet (2012, s. 78) skriver att utvärderingen av hur svenska som 

andraspråk bedrivs i skolarna visar brister över hela landet. De problem som 

beskrevs gällande svenska som andraspråkundervisning finns, men de åtgärdas 

inte. Det beror på att ämnet anordnas som stödundervisning istället som eget 

kärnämne, pedagogerna saknar utbildning och kompentens för att undervisa i 

svenska som andraspråk, bedömning av vilka elever som ska få undervisningen 

är bristfällig, samt att elever och föräldrar har negativa attityder till ämnet.  

 

Svenska som andraspråk som särskiljande praktik i gentemot ämnets pedago-

giska legitimitet. 

Vetenskapsrådet (2012, s. 80) skriver att svenska som andraspråk har utveck-

lats på ett sätt som inte gör att det går att bortse från att många människor 

kommer att uppfatta ämnet som en särskiljande praktik. Denna negativa dis-

kurs reflekterar ståndpunkten att undervisningen i svenska som andraspråk ges 

till elever som har inte språkförmåga för deltagande i ”vanlig” svenska. För-

fattarna skriver att det är denna uppfattning som skapar negativa attityder mot 

ämnet svenska som andraspråk. Detta leder också till att både föräldrar och 

unga gör motstånd mot att delta i undervisningen av svenska som andraspråk. 
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Författarna skriver att många elever i undersökningen uttryckte att de var nöjda 

med att det fanns svenska som andraspråk som de kunde läsa istället för 

svenska. De kände att det var nedvärderande att läsa ämnet, men fördelarna  

övervägde efter ett tag. Den negativa utvecklingen av ämnet svenska som and-

raspråk har gjort att man har tänkt ta bort det som ämne i skolan (Vetenskaps-

rådet , 2012, s. 80).  

Utveckling i svenska som andraspråk sker inte bara i undervisningen i svenska 

som andraspråk, utan det sker också i andra ämnen som är språkutvecklande 

och i interaktion med jämnåriga och vuxna. 
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3 FORSKNINGSÖVERSIKT 

I denna del presenteras tidigare forskning som är relevant för min undersök-

ning. 

3.1 Språk 

Svensson (1995, ss 12–13) skriver att språk är ett begrepp som kan innefatta 

talspråk, skriftspråk, teckenspråk, symboler och piktogram. Språk har också en 

social funktion och språket påverkar vårt tänkande och vår kognitiva förmåga. 

Språket ger oss möjlighet att kunna samspela med vår omgivning och kunna 

uttrycka oss. Genom språket kan vi lösa problem, samtala med andra männi-

skor och analysera vår verklighet. Det är språket som gör att vi tillhör en viss 

bestämd grupp (Svensson, 1995).   

Skans (2011, s. 28) skriver att språket är viktigt för kommunikation och lä-

rande. När det kommer till flerspråkiga barn ligger fokus mest på 

svenskaundersvisningen och andra viktiga ämnen glöms bort. Författare skri-

ver att detta leder till att språklärande minskar hos flerspråkiga barn. Ett tal-

språk tar upp till 1-2 år att lära sig för att kunna kommunicera i vardagliga 

sammanhang och ett språk som innehåller många kognitiva funktioner tar 2-9 

år att lära sig. Jogeroth (1988, s. 5) skriver att hela barnet behöver stimuleras 

för att utvecklas i sitt språk. Språket kommer inifrån och de upplevelser och 

erfarenhet som barn får utvecklar språket. Författaren skriver att det man upp-

lever är grunden till all kunskap. För att barns språk ska utvecklas behöver de 

olika typer av kunskap och egna erfarenhet (Jogeroth, 1988, s. 5). 

3.2 Andraspråk 

Skans (2011, s. 28) skriver att begreppet andraspråk används när man refererar 

till det språket som barnen lär sig efter sitt modersmål. I detta fall är det svenska 

som också är ett majoritetsspråk i Sverige. I förskolans verksamhet är svenska 

ett andraspråk för många barn.  

I förskolans läroplan står det att förskolan ska ge barn möjlighet att kunna ut-

veckla sitt modersmål och sitt andraspråk. Förskolan ska också stimulera varje 

barns språkutveckling (skolverket, 2016, s. 10).  Sheridan, Samuelsson och Jo-

hansson (2010, ss. 124–125) skriver att forskning visar att det tar fem år för ett 

barn att lära sig ett nytt språk. 
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Arnqvist (1993, ss. 144–150) skriver att det finns två olika sätt för barn att lära 

sig ett nytt språk. Det första är simultan tvåspråkighet, som innebär att barn 

kan lära sig två språk samtidigt. Det andra kallas för succesiv tvåspråkighet, 

som innebär att barn kan lära sig två språk vid olika tillfällen. 

3.2.1  Simultan tvåspråkighet 

Arnqvist (1993, s. 144-150) skriver att forskningen har bevisat att det kan fin-

nas risk att barn blandar de två språk som de lär sig samtidigt. De två språk 

som barnen lär sig påverkar varandra och ett av språken kommer att dominera 

över det andra. Detta kan också innebära att tvåspråkiga barn kan ha svårt att 

lära sig alla områden lika bra i båda språken. Författaren skriver att utveckl-

ingsmönstret är lika i utveckling av de två språken, men utvecklingstakten är 

olika. Barnets första språk utvecklas normalt medan det andraspråket utvecklas 

långsammare. Arnqvist (1993) poängterar att den viktigaste aspekten i simul-

tan språkinlärning är att hjälpa barnen att skilja de två språken åt. Denna för-

måga behöver tid för att utvecklas hos barnen.  

3.2.2 Succesiv tvåspråkighet 

Arnqvist (1993, s. 147) skriver att många av de invandrare som befinner sig i 

ett nytt land redan kan behärska sitt modersmål och inlärning av det andrasprå-

ket sker efter. Författaren skriver att detta sker när barn som växer upp i en 

familj som talar ett annat språk än det som talas i det landet de bor i. Barnets 

modersmål blir det första språket som barnet kommer att behärska för att det 

är det språket som föräldrarna talar och svenska kommer de i kontakt med först 

senare. Utvecklingen av det svenska språket kommer att ligga efter modersmå-

let. Barn och vuxna som lär sig två språk i succesiv språkinlärning kommer att 

kunna skilja de två språken åt. Den faktor som spela roll i barns inlärning av 

andraspråk är kontakten med kamraterna skriver Arnqvist (1993, s. 147).  

Hammarberg (2004, ss. 27–30) skriver att interlanguage är en ny syn på språkinlär-

ning, författaren förklarar att detta synsätt innebär att det språket man lär sig ses som 

tillväxande system, med egna regelbundenheter. Man tar avstånd från tidigare forsk-

ning som jämförde förstaspråket och andraspråket hos individen och söka efter fel i 

andraspråksinlärning. Nu ligger fokusera på den process som språkinlärning är.  
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3.3 Translanguaging 

Begreppet translanguaging innebär att människa använder alla sina språkliga 

resurser vid kommunikation med andra i olika sammanhang och i det inre tän-

kandet.  I läroplan för förskolan står det att barn ska får möjligheter att utveckla 

alla sina språk (Skolverket, 2013, s. 28).  

Svensson (1995, s.1) skriver att när flerspråkiga barn utvecklar sina kunskaper 

i svenska, som är deras andra språk, är det viktigt att de kan göra bruk av alla 

sina språk, både sitt modersmål och andra språkliga resurser. Kaya (2016, s. 

53-56) skriver att pedagogerna ska främja barns modersmål och stimulera 

svenska språket för att barnet ska kunna utveckla den språkliga förmågan. Barn 

utvecklar sina tankar mer om de får möjligheter att samtala med andra barn 

som har samma modersmål. Genom att inkludera barns modersmål i förskolans 

verksamhet ges barn möjlighet att utveckla både sitt modersmål och svenska. 

Detta arbetssätt stödjer barn i deras självkänsla och identitetsutveckling. Skol-

verket (2013) understryker att det är viktigt att flerspråkiga barn utvecklar sitt 

modersmål för att kunna utvecklas i svenska. Pedagogernas förhållningsätt på-

verkar barnens språkutveckling. Barn ska mötas av pedagoger som är nyfikna, 

öppna och villiga att ta reda på barnets språk. Pedagoger ska ge barn möjlighet 

att utveckla alla sina språk genom att stödja, uppmuntra och skapa möjlighet i 

förskolan för barnet att kunna använda både sitt modersmål och svenska. Skol-

verket (2013, s. 2) skriver också att pedagoger ska se barns modersmål som en 

tillgång för språkutveckling i förskolan. Pedagoger ska uppmuntra barn att an-

vända sitt modersmål för att det bridrar till att barnet utvecklar alla sina språk. 

I dagens Sverige möter pedagoger barn och föräldrar som är flerspråkiga. She-

ridan, Samuelsson och Johansson (2010, s. 1, s. 124) skriver att pedagogernas 

kunskap om lärande påverkar hur de bemöter flerspråkiga barn.  

3.4 Språkutvecklande miljö. 

Språk och miljö är beroende av varandra och det är de intryck miljön erbjuder 

oss som vi samtalar och skriver om menar Svensson (1995, s. 26).  Barn i för-

skolan vistas i olika miljöer och det är aktiviteten som ger dem erfarenhet som 

i sin tur ger upphov till samtal.  

William (2006, s. 54) skriver att ur ett socialkulturellt perspektiv är det viktigt 

att man formar en lärande miljö i förskolan så att barn ska kunna utvecklas. 

Barn har rätt att kunna lära och utvecklas i en miljö som är rik och stimule-

rande. Sheridan, Samuelsson och Johansson (2011, s. 11, s. 124) skriver att 

förskolan har många språkmiljöer där kommunikation mellan barn sker här och 
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nu. Lek, helhetstänkande, samarbetsorganisation och arbetssätt, reflektion och 

problemlösning är viktiga när det kommer till att skapa en språkutvecklande 

miljö skriver Sheridan, Samuelsson och Johansson (2011).  

Askland och Sataøen (2014, s.18) skriver att man talar om transaktioner när 

det kommer till individens samspel med sin omgivning. Transaktionen innebär 

det finns en tvåvägsprocess när det gäller relationer mellan individ och miljön 

förklarar Askland och Sataøen (2014, s.18). Förändring av miljön påverkas av 

individens sätt att vara och i slutändan påverkar det individen. Denna tvåvägs-

process sker hela tiden och författarna skriver att utvecklingen försiggår hela 

tiden. Forskningen har visat att barn utvecklar ett språk om de befinner sig i 

den miljön där språket talas.  

I förskolans läroplan står det att miljön ska vara trygg och utmanande samt 

locka barn till aktiviteter och lek. Det står också att barn ska ha inflytande över 

den fysiska miljön i förskolan 

3.5 Lek som språkutvecklare 

Förskolebarns värld och vardag är fylld av lek och lärande. Barnen får möjlig-

heter att lära känna sin omvärld och sin kompentens. Sandberg (2011, s. 113-

114) skriver att barn utvecklar språk genom lek. Författaren säger att lärande 

och lek är en del av barnens vardag i förskolan. Barn får möjligheter att ut-

veckla språk, sampel och kommunikation genom lek.  

I Skolverket (2016, s. 6) står det att leken ska användas i förskolan för att stödja 

barns utveckling och lärande både enskilt och i grupp. Vikten av lek betonas 

som viktig metod för barns utveckling. Det står vidare att barnet får möjlighet 

att uttrycka och bearbeta upplevelser, erfarenhet och känslor i lek. Leken sti-

mulerar fantasi, kommunikation, och förmåga att samarbeta i grupp.  

William (2006, s. 71-72) skriver att barns samarbete med varandra har en po-

sitiv påverkan på deras utveckling. I interaktion och kommunikationen med 

varandra lär och utvecklar barnen. De får möjlighet att ompröva sina egna fö-

reställningar i interaktionen, där de möter andra och olika uppfattningar än sin 

egen. 

3.6 Språklig medvetenhet. 

Svensson (1995, s. 84) skriver att barn är språkligt medvetna när de funderar 

över språket. Barnet ska inte bara uppmärksamma ordens innebörd, utan också 

språkets form och struktur. Författaren skriver att barnet lägger märke till hur 
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orden sägs och skrivs när barnet är språkligt medvetet. Det är inte språket som 

gör att barn inte klara sig i skolan utan det är omedvetenheten om språket. 

Eleverna har kunskap om innehållet i vad de säger men saknar kunskap om 

språket. Svensson (1995) skriver att barn tolkar helheten när vuxna samtalar 

med dem, men de tolkar inte själva språket. För att barn ska kunna ta till sig 

kunskap i undervisning krävs det att de kan kontrollera sitt eget tänkande. För-

fattaren skriver att för att barn ska kunna styra sig eget tänkande måste de först 

bli medvetna om språket. Det krävs också bland annat en kognitiv förmåga för 

att kunna uppmärksamma språkets form. 
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4 TEORI 

Här presenteras de teorier som jag utgår ifrån och som är relevanta för min 

undersökning samt sätter min egen undersökning i en större kontext. 

4.1 Behavioristisk teori   

 Svensson (1995, s. 23-24) skriver att behavioristisk teori anser att barn utveck-

lar språket genom social förstärkning och imitation. Man lär sig språket på 

samma sätt som vid övrig inlärning. Det gensvar som pedagoger ge barnet när 

de försöker kommunicera på svenska har stor betydelse för barnets språkut-

veckling. Det finns två sätt att utveckla språket i behavioristisk teori. Svensson 

skriver att den första språkutvecklingen inom behavioristisk teori är att barnet 

lär sig orden i vissa bestämda situationer och sedan ordens innebörd. Den se-

nare språkutvecklingen går till så att barnet lär sig ord genom att se på föremål, 

höra ordet och sedan sammankoppla dem. Pedagogerna spelar en viktig roll i 

språkutveckling inom den behavioristiska teorin. Svensson (1998, s.24) skriver 

att stimulans är viktigt i barns språkutveckling och beroende på stimulansen 

ökar barnets språkliga förmåga. Författaren skriver att pedagogerna ska ge barn 

tydlig respons när barnet försöker kommunicera och benämna händelser som 

det befinner sig i och föremål i omgivningen. 

 

4.2 Kognitiv teori. 

Den som främst intresserade sig för den kognitiva utvecklingen är Jean Piaget 

(1896–1980). Han ansåg att barn lär sig och utvecklas genom att själva vara 

aktiva och att barns sinne och utveckling påverkas av miljön (Arnqvist, 1993, 

s. 30). 

Phillips och Soltis (2010, s. 68-74) skriver att Jean Piagets (1896-1980) kog-

nitiva teori handlar om våra mentala processer och tänkande. Det kan definie-

ras som all information, kunskap och livserfarenhet som vi får in i våra inre. 

Författarna skriver att Piaget ansåg att människans förmåga att tänka, reflektera 

och lösa problem är det som skiljer människan inifrån övriga djur. Den kogni-

tiva teorin fokuserar på hur människan tolkar sina sinnesintryck och tänker. 

Enligt denna teori lär sig barnen att förstå sina tankar, känslor och beteende. 

Phillips och Soltis (2010, s. 68-74) fortsätter att skriva att lärande i den kogni-

tiva teorin handlar om en aktiv mental process.  
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Arnqvist (1993, s. 30) skriver att adaptionsprocess är en viktig del av Piagets 

kognitiva teori. Denna process handlar om individens anpassning till sin om-

givning. Processen har assimilation och ackommodation som två viktiga kom-

ponenter. Författaren skriver att assimilation är en inre process där människan 

anpassar sin omgivning till sig själv. Människan använder sina tankar för att 

kunna uppfatta omvärlden. Assimilationsprocess ger kunskap om att barn på-

verkas av artefakter och sammanhang som de uppfattar. Detta får till följd att 

barn och vuxna uppfattar världen på olika sätt. Barnens fria lek är ett bra ex-

empel på assimilationsprocess. Arnqvist (1993, s. 30) skriver att ackommodat-

ion är motsats till assimilation. Denna process innebär att individen anpassar 

sig själv till sin omgivning. Ackommodationsprocess är en utgående process, 

där människan behöver skapa struktur i sitt sätt att tänka genom all information 

den tar in. Författaren skriver att barns rollekar är ett bra exempel på ackom-

modationsprocess. 

 

4.3 Socialiserat språk 

Arnqvist (1993, s. 33) skriver att Piaget delade in språk i två delar det egocen-

trerande språket och ett socialiserat språk. Det socialiserade språket indelades 

i fem olika kategorier: adapterad information, kritik, befallning, frågor och 

svar. 

Arnqvist (1993, s. 33) skriver att i Adapterad information för barnet diskussion 

med annan person eller utbyter tankar. Kommunikation mellan två personer 

innehåller utbyte av information. Författaren skriver att Kritik handlar om de 

uttalande där barnet ger kritik till en annan individ. Dessa uttalanden är effek-

tiva och avsedda att påverka en given person. Befallningar handlar om få en 

annan individ att utföra handlingar som de blir befallna att utföra. Här påverkar 

det personen som befallning är riktad mot. Arnqvist (1993, s. 33) skriver att 

Frågor och svar handlar om de frågor som barn får och svar som de ger. För-

fattaren skriver att enligt Piaget är utveckling av det socialiserat språk beroende 

av den kognitiva utvecklingen. 
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4.4 Sociokulturellt perspektiv 

Lev S Vygotskij (1896-1934) betonar att människan är i grunden en social va-

relse och samspel med andra människor är en viktig förutsättning i människans 

utveckling. Askland och Sataøen (2014, s. 18) skriver att människan både på-

verkas och formas av samspelet med sin omgivning. Alla sammanhang som 

barn samspelar med formar deras personliga upplevelser.  

Sheridan, Samuelsson och Johansson (2011, s. 122-123) skriver att Vygotskij 

beskriver lärande och utveckling som socialt, medierat och situerat.  

4.4.1 Sociala 

Strandberg (2006, s. 11) skriver att människan alltid är social och hon erövrar 

kunskap och kompentens i interaktioner med andra människor. Man lär sig 

först tillsammans med andra människor, sedan kan man själv. Författaren po-

ängterar att människans inre tänkande övergår till yttre tänkande i interaktioner 

med andra människor.  

 

Williams (2006, s. 40) skriver att Vygotskij betonar att människan lär sig av 

varandra i olika sociala sammanhang. Det är socialt samspel som är drivkraften 

i barns utveckling. Williams (2006, s. 47-48) skriver att i ett sociokulturellt 

perspektiv sker lärande genom interaktion med andra människor. I samspel 

med andra människor erövrar barn sätt att tänka och tala. Lärandet i det soci-

alkulturella perspektivet sker när människan befinner sig i ett sammanhang och 

kunskap ses som handlingar av människor i olika sammanhang. Författaren 

skriver att lärandet involverar hela människan. Förskolans verksamhet ses som 

ett samhälle där man utvecklas och lär sig lära. 

4.4.2 Medierade 

Termen mediering används i det socialkulturella perspektivet för att förklara 

hur vårt tänkande utvecklas i kulturella sammanhang skriver Kulti (2012, s.27). 

Författaren skriver att vårt tänkande är medierat av redskap. Språkliga och fy-

siska redskap är de resurser som människor använder för att förstå omvärlden 

och agera i den. Dessa redskap utvecklas över tid skriver Kulti (2012).  

Strandberg (2006, s.11) skriver att i aktiviteter använder människor sig av olika 

hjälpmedel. Människor står inte i direkt kontakt med världen utan relation och 

samspel till världen är medierad. Författaren skriver att medierade artefakter 
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finns mellan människan och världen. Det är de verktyg och redskap som hjäl-

per oss att lösa problem, när vi tänker och när vi utför en arbetsuppgift. “Det 

är bra att ha karta och kompass när vi orienterar oss i en okänd skog” (Strand-

berg, 2006, s. 11). 

Strandberg (2006, s. 80) skriver att i Vygotskijs samlade verk finns en bild av 

en triangel som förklara begreppet mediering. Författaren förklara att på tri-

angels nedre vinklar står ”subjekt” och ”objekt”. Subjekt är människan och 

objekt är välrden. På triangels topp finns "verktyg” (artefakter). Författaren 

skriver att triangeln uttrycker att människans relation till omvärlden är medie-

rad. Kulti (2012, s.279) skriver att språk är det mest centrala redskapet. Barn 

använder sig av medierade verktyg för att tolkar världen, exempelvis språket. 

Partanen (2007,) skriver att “tänkandet, språket, samtal och reflekterandet ut-

gör alltså ett redskap, ett verktyg för oss människor” (Partanen (2007, s. 29). 

Författaren poängtera att lärande har olika centrala delar och verktyg är en del 

av det. Människan är beroende av verktyg för att det sker inget lärande utan 

verktyg. 

4.4.3 Situerade aktiviteter 

Strandberg (2006, s. 11) skriver att människans aktiviteter är situerad. Aktivi-

teterna förekommer i utmärkande situationer som kulturella rum, kontexter och 

platser. Författaren skriver att det är lättare att lära sig i den miljö som är an-

passad till den lärandesituationen. Var barn befinner sig i lärandesituationen är 

en viktig pedagogisk fråga. Strandberg (2006) poängtera att “det är lättare att 

lära sig att läsa i en miljö som innehåller texter än i en miljö som inte gör” 

(Strandberg (2006, s. 11). 

4.5 Proximala utvecklingszonen 

Det mest välkända begreppet av Vygotskij är den proximala utvecklingszonen 

påpekar Partanen (2007, s. 51–55). Han menar att den proximala utvecklings-

zonen har att göra med den självständiga kompentensen. När man kopplar den 

proximala utvecklingszonen till språk och tänkande, handlar det om att det 

självständiga arbetet sker med hjälp av inre språkligt tänkande (Partanen, 2007, 

s. 51). Författaren skriver att det Vygotskij kom fram till var att barn i skolan 

hade ett område ovanför den självständiga kompentensen, där de klarade av 

saker med stöd från andra barn eller vuxna. Det var det område som Vygotskij 

kallade för den proximala utvecklingszonen. Denna färdighet utvecklas i sam-

spel med andra barn eller i dialog med den som vägleder barnen. Partanen 
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(2007, s. 51–55) påpekar att utvecklingsområdet i den proximala utveckling-

zonen är det område som ligger ovanför den självständiga kompetensen. För-

fattaren skriver att det sker en utveckling över tid när eleven får arbeta med 

uppgifter som ligger i deras utvecklingsområde. Men däremot om eleven får 

arbeta med uppgifter som både är ovanför deras självständiga kompetens, men 

också ovanför deras utvecklingsområde, händer det att eleven utsätts för över-

krav. Detta leder till att eleven tappar intresset i sitt lärande och blir mer passivt 

och beroende av andra för att utvecklas. Författaren skriver att Vygotskij for-

mulerade att elevens utvecklingsområde varierar även när de har kommit lika 

långt i självständig kompetens. Detta betyder att som pedagog ska man anpassa 

undervisningen så att den möter barns förutsättningar. Partanen (2007, s. 55) 

skriver att undervisning som riktas ovanför barns utvecklingsområde, det som 

Vygotskij kallade för proximala utvecklingszonen utgör en utmaning och sti-

mulans som leder till att nya utvecklingsprocesser utvecklas hos barnen. 
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5 METOD 

Här diskuteras mina val av metoder för materialinsamling, urval, genomfö-

rande, analys och etiska överväganden. 

5.1 Val av metod 

För att uppnå mitt syfte och besvara mina frågeställningar valde jag att obser-

vera och genomföra kvalitativa intervjuer med förskollärarna. Icke-deltagande 

observationerna har varit viktiga för min undersökning. För att inte glömma 

bort detaljer antecknade jag händelser som hade koppling till mitt syfte direkt 

efter att jag var klar med observation.  

Franzén (2014, s. 58) skriver att observation är en metod som hjälper forskaren 

att komma nära sitt problemområde. Man befinner sig på plats och kan själv 

tolka de händelser som man observerat och upplevt. Författaren skriver att ob-

servationer ger ett unikt tillfälle att undersöka ett problemområde i en autentisk 

miljö. Franzén (2014, s. 62) skriver att det finns olika sätt att observera. Det 

finns deltagande och icke-deltagande observation. Jag valde icke deltagande 

observation vilket betyder att forskaren inte behöver delta i det som händer i 

den miljön där undersökningen utförs. Syftet med icke-deltagande observat-

ioner är att forskare inte ska påverka händelserna under undersökningen.  

Mina observationer var ostrukturerade och Franzén (2014, s. 62) skriver att i 

en ostrukturerad observation antecknar forskaren händelserna som har kopp-

ling till det undersökta problemområdet. Jag hade intervjuer med förskollä-

rarna efter jag hade gjort en genomgång av observationerna. Det gav mig möj-

lighet att diskutera det jag hade sett med den förskolläraren som jag observerat. 

Hur icke-deltagande observationer och anteckningar har använts vid analys av 

datamaterialet återkommer jag till längre fram i uppsatsen. Med observationer 

får jag en tydligare bild av hur förskolan organiserar sin verksamhet för att 

utmana flerspråkiga barn sin utveckling av det svenska språket. 

5.2 Urval 

Urvalet av pedagoger i min undersökning bygger på bekvämlighetsurval. Jag 

valde en förskola med tre barngrupper. Valet av förskolan påverkades av att 

det var den enda förskolan med enbart femåringar som jag kände till. Mer än 

hälften av barnen på denna förskola var flerspråkiga. I min urvalsgrupp ingick 

tre förskollärare och 4 icke-utbildade pedagoger. Genom att intervjua var och 
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en av de tre förskollärarna i varje barngrupp förväntade jag mig att det skulle 

bidra till en variation av intervjusvaren och ge möjligheter till jämförelser. 

5.3 Genomförande och materialinsamling 

Materialinsamlingen inleddes med att jag besökte förskolan för att få samtycke 

för observationer och intervjuer. Jag informerade också om mitt syfte och vad 

jag skulle observera. Jag bokade in mina observationer och intervjuer samma 

dag som jag fick samtycke. Inspelning av intervjuer var ett praktiskt sätt att 

fånga allt som intervjupersonen säger och att kunna gå tillbaka och analysera 

materialet efteråt. Ljudinspelningarna av intervjupersonerna gjorde det möjligt 

för mig att föra ett samtal utan avbrott, vilket är svårare om man dokumenterar 

med hjälp av anteckningar. Jag förklarade för pedagogerna att min intention 

var att göra icke-deltagande observationer och att de inte behövde ta hänsyn 

till min närvaro i förskolan. Jag observerade barnen i de aktiviteter som de 

deltog i. Jag observerade inomhuslek, utelek, samling, lunch, hallen vid på och 

avklädning samt övergångar mellan olika aktiviteter. 

 Sammanställning av materialet  

  Med sammanlagt 1 timme och 30 minuter inspelade intervjuer som 

transkriberats  

 Observationer  

 fältanteckningar. 

 

5.4 Pedagogintervju 

Förskolan har åtta pedagoger och tre av dem är förskollärare. Jag valde att in-

tervjua förskollärarna. Syfte med intervjuer var att samla förskollärarnas upp-

fattningar om hur de arbetar för att stimulera flerspråkiga barns språkutveckl-

ing i svenska. Tanken med intervjuer var också att fungera som ett komplement 

till observationer. Förskollärarna fick inte intervjufrågorna i förväg. Jag visade 

inte frågorna för att jag ville att förskollärarna skulle ge autentiska spontana 

svar. Jag utförde intervjuerna under deras arbetstider i en anpassad miljö som 

var fri från barn och andra vuxna. Intervjun blev inspelad och varade en halv-

timme. Mina intervjuer var semistrukturerade med en intervjuguide men ord-

ningen på frågorna hölls inte vilket förekommer i kvalitativa intervjuer där in-

tervjupersonen får tillfälle till att utveckla sina tankar och svara utförligt. Kvale 

och Brinkmann (2014, s. 17) skriver att kvalitativa forskningsintervjuer strävar 
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efter att kartlägga intervjupersonens subjektiva synsätt. Jag lät intervjuperso-

nerna utveckla sina tankar och ställde följdfrågor. Redan under samtalet gjorde 

jag en notering varje gång när intervjupersonen gav ett intressant svar. Syftet 

med detta var för att underlätta för mig att hitta det senare. 

5.5 Reflektion över icke-deltagande observation och ljudinspel-

ning.  

Min närvaro har inte påverkat barnens aktivitet och interaktion i någon större 

utsträckning.  Barnen kände till mig sedan tidigare. Första dagen jag kom till 

förskolan för att observera, hälsade jag på barnen och berättade varför jag var 

där. Barnen såg ut att ha förstått syftet med mitt besök och dagen rullade på 

som vanligt. Det hände att barnen kom fram till mig och ville samtala eller leka 

med mig och jag fick påminna dem varför jag var där samtidigt som jag besva-

rande deras frågor och önskemål på olika sätt beroende på situationen.  

5.6 Etiska överväganden  

5.6.1      Informationskravet och samtyckskravet  

Vetenskapsrådet (2002, s. 7) poängterar att som forskare ska man informera 

om sitt forskningssyfte till de forskningsberörda. Det var därför jag valde att 

innan genomförande av datainsamlingen informera pedagoger som skulle delta 

i undersökningen om syftet och vad jag skulle observera. “Deltagare i en 

undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan” (Vetenskaps-

rådet, 2002, s. 9). Jag var tydlig med att informera att det var frivilligt att delta 

och att man har rätt att ta tillbaka sitt samtycke. Intervjufrågorna var riktade 

till förskolans verksamhet och hade inte någon koppling till informanterna. Det 

innebär ingen skada beroende på vilka svar forskningsberörda valde att ge. Jag 

fick samtycke inför observationer och intervjuer. Jag var lyhörd för barnens 

önskemål när de inte ville att jag skulle observera deras aktiviteter. Löfdahl 

(2014, ss. 32-38) skriver att det är viktigt att komma ihåg att barn är subjekt i 

forskning och inte objekt och att man måste respektera deras synpunkter. När 

jag skulle formulera min intervjuguide, tänkte jag noga igenom mina fråge-

ställningar så att de inte skulle kränka intervjupersonerna eller barnen i den 

observerade verksamheten. Under intervjun tänkte jag även på vilket sätt jag 

skulle ställa mina frågor. 
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5.6.2 Konfidentialitetskravet 

Alla namn som förekommer i undersökningen är fiktiva. "Uppgifter om alla i 

en undersökning ingående personer skall ges största möjliga konfidentialitet 

och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta 

del av dem” (Vetenskaprådet, 2002, s. 12). 

Löfdahl (2014, ss.32–38) skriver att när man utför sin undersökning ska man 

tänka på hur man behandlar människors personuppgifter. Personuppgifter är 

alla uppgifter som kan spåras till en bestämd person. Författaren skriver att 

forskare ska tänka på att inte nämna namn eller plats på den verksamhet där 

man ska utföra sin undersökning på. Man ska inte utföra en undersökning som 

kränker personerna på grund av deras etniska ursprung, politiska åsikter eller 

religiösa och filosofiska övertygelser. Löfdahl (2014) skriver att man inte ska 

utföra en undersökning som gör att pedagoger eller barn blir negativt påver-

kade fysiskt och psykiskt.  Författaren skriver också om att samtycke kan dras 

tillbaka. Alla namn i min underökning är fiktiva på grund av informanter skulle 

inte kunna spåras och för att efterhålla konfidentialiteten. 

5.6.3 Nyttjandekravet 

Vetenskapsrådet (2002, s. 14) skriver att uppgifter som forskare samla in om 

enskilda personer ska endast användas för forskningsändamål. Jag valt att inte 

ta med informanternas personliga information. Forsknings berörda informer-

andes om att all insamlade data under undersökningen skulle förstöras efter jag 

var klar med undersökningen och det skulle enbart finnas kvar i denna studie. 
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6 RESULTAT  

Här kommer jag att presentera resultaten från min undersökning som är kopp-

lade till undersökningens syfte och frågeställningar. Resultaten kommer att 

presenteras i olika teman utifrån respondentens svar och mina observationer.  

Alla namn på förskollärarna är fiktiva. Jag har valt att kalla pedagogerna för 

Alice, Petra och Britta. Pedagogerna utgick från både sin barngrupp och hela 

arbetslaget när de svarade på frågorna.  

6.1 Bild och läsplatta som hjälpmedel. 

Två av förskollärarna i min undersökning berättar att de använder bild som 

stöd för barns språkutveckling. Det används för att stärka språket och till att 

tydliggöra. Jag observerade följande händelse som utspelade sig ute på gården. 

Ett barn kommer fram till en pedagog och säger till pedagogen att den vill leka 

under hökens vingar kom. Barnet frågade pedagogen om den kunde få en bild 

med alla färger på. Leken går till så att ett barn står på den ena sidan medan 

andra barnen står på andra sidan. Det barnet som står ensam ska ropa under 

hökens alla vingar kom. De andra barnen ska svara vilken färg och sen ska 

barnet bestämma färg och de som har den färgen ska går till över till andra 

sidan och de som inte har ska springa och försöka ta sig till andra sidan utan 

att bli tagna. Jag frågade pedagogerna om varför de har en bild med färgen och 

vad använder barnen den till. Pedagogen svarade att den används för att under-

lätta för de barnen som inte kan färgarna än och behöver bilden som stöd för 

att lära sig och att den underlättar under leken.  Barnen använde bilden tillsam-

mans och bestämde vilken färg de skulle ta. 

 De använder sig ofta av bilder under samlingar, lekar och planerade aktivite-

ter. Under samling använder de bild som stöd i ramsor. Om det är en ramsa om 

en bil, hus eller annat tar de fram en bild på det. Två förskollärare berättade 

under intervjuer att de använder sig av bilder för att vara tydliga och det mesta 

för att stärka språket.  

Denna situation var under samlingen med 5 flerspråkiga barn (somaliska, kur-

diska och arabiska) och en förskollärare. Alla barn satte sig runt pedagogen 

som tog fram en läsplatta för att reflektera tillsammans med barnen kring även-

tyr som de var på. Barnen blev glada när de fick se bilderna. Två av barnen 

hade ett gemensamt modersmål och samtalade ibland med varandra på sitt mo-

dersmål. Förskollärare ställde frågor till barnen om innehållet i bilderna för att 
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stötta barnen att kunna återberätta om bilderna. Två av förskollärarna uttrycker 

sig så är.  

Britta berättar: Just nu använder jag inte mig av bild stöd eller andra hjälp-

medel, för att det är ingen i min barngrupp som behöver det. 

Petra berättar: vi använder oss av läsplatta som stöd i kommunikation i 

undervisningen. 

 

6.2 Språklärande sker i interaktion.  

Förskollärarna anser att språklärande sker hela tiden i förskolan. Det sker i allt 

som händer i förskolan har med språket att göra. Många av förskolans vardags-

aktiviteter är återkommande rutinsituationer. Dessa rutiner är viktiga för bans 

lärande och bidrar till att barn blir delaktiga. 

Alice berättar: Språklärande sker relationellt. Barn tillhör ett sammanhang 

och i relation till miljö, barn och vuxna sker språklärande. Det är en relationell 

process.  I mötet lär barnen av varandra 

Petra berättar: Det pågår ett språkutvecklande arbetssätt hela tiden i försko-

lan. När barn har sampel med varandra och oss och även under omsorgssituat-

ion. 

Britta berättar: Språket har vi med oss och språklärande sker i allt vi gör på 

förskolan. Vi pratar hela tiden med barnen. 

 

6.3 Språkutvecklande förhållningsätt 

  De tre förskollärare som blev intervjuade ger uttryck för att flerspråkiga barns 

språkutveckling i svenska språket är viktigt och som pedagog ska man vara en 

förebild. De bemöter barnen där de är i sin utveckling i svenska språket och 

försöker anpassa undervisning efter barnens behov. Så här uttrycker sig förs-

kollärarna. 

Alice berättar: Vi försöker tänka mycket från konkret till abstrakt. Vi stöttar 

flerspråkiga barns språkutveckling genom att sätta ord och begrepp på saker 

och händelser. Vi utgår efter barns proximala utvecklingszon vad barnen be-

höver för stöd. Man ska vara nyfiken på barns modersmål för att öppna upp en 

relation kring språket. 
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Britta berättar: Vi inkluderar också barns modersmål, så att de kan säga vad 

saker och ting heter på deras modersmål för att vi har många språk på försko-

lan. 

Petra berättar: Vi utgår från oss själva pedagoger att vi använder ett språkut-

vecklande förhållningsätt. Att vi är tydliga när vi benämner olika begrepp. Vi 

jobbar med språkmedvetenhet också och där är det rim och ramsor och med 

fokus på rimmen. Att kunna rimma är viktigt för barnen. Vi arbetar också uti-

från att inte ha många barn i en undervisning för att kunna ha tid att förklara 

och finnas till när barnen behöver stöd. Som pedagog ska man ha ett rikt och 

nyanserat språk. Man ska tänka på att inte använda slang och fel grammatik, 

för att barnen tar efter. Vi ska benämna allt med rätt namn exempel det heter 

hund och inte vovve. 

Kommunikation mellan pedagoger och flerspråkiga barnen 

Kommunikationen i förskolan mellan pedagoger och de flerspråkiga barnen 

handlar mycket om benämning. Pedagoger benämner allt från barns utseende, 

färg, form och föremål. Många av de flerspråkiga barnen hade ett beteende av 

att peka på föremål när de önskade dem istället att benämna dem i ord. I den 

här inne aktiviteten som exemplifieras nedan sitter ett barn (som har arabiska 

som modersmål) på ritbordet och ritar. En pedagog sitter också vid samma bord 

och observerar barnen. Barnet som önskade sax var på andra sidan av pedago-

gen. 

Barnen: jag vill ha den (barnet pekar på saxen) 

Pedagogen: vad vill du ha? 

Barnen: jag vill ha den. (pekar på saxen igen) 

Pedagogen: menar du att du vill ha saxen? 

Barnen: ja, Sax. 

6.4 Leken som språkutvecklare 

Alla tre pedagogerna i undersökningen ser leken som en viktig aspekt i fler-

språkiga barns språkutveckling. I leken får barn samspela med varandra och 

kommunicera på både svenska och på sitt modersmål. De möter olika utma-

ningar i leken när det kommer till språket vilket gör att de utvecklas. Pedago-

gerna berättade i intervjuerna att flerspråkiga barn på deras förskola befinner 

sig på olika nivåer i svenska språket och de tyckte att som pedagog ska man 
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vara närvarande själv som medlekande för att kunna sätta rätt ord och begrepp 

på händelser och saker på det svenska språket. 

Britta berättar: Flerspråkiga barn blir utmanade i svenska språket i leken med 

barnen som har svenska som sitt modersmål. När de är med och leker rollekar 

är språket nyckel till att leka leken. När de vill vara delaktiga i leken blir de 

tvungna att prata svenska språket för att komma vidare i leken.  I rolleken får 

man en roll och man måste kunna samspela med andra barn och turtagning. 

6.5 Utmanad i svenska språket 

En av förskollärarna berättade i intervjun att det enda språket hon kan är 

svenska och flerspråkiga barn blir tvungna att prata svenska med henne för att 

hon inte kan kommunicera med dem på annat språk än svenska. På detta sätt 

blir barn utmanade i svenska språket. 

Britta berättar: De flerspråkiga barnen blir utmanade i svenska språket hela 

tiden för att svenska är med oss i allt vi gör i förskolan. Vi tittar även på när vi 

delar barnen i grupper, så att barnen inte hamnar med andra barn som pratar 

samma modersmål. 

Petra berättar: De blir utmanade när de samspelar med andra barn som pratar 

svenska språket. Och nyckeln till utmaning är att vi själva pedagoger pratar 

svenska. 

6.6 Språkstödjare 

Förskolan har en språkstödjare som kan prata somaliska och arabiska. Hon är 

inte med i alla huvuduppgifter i förskolan berättar pedagogerna i intervju.  i 

läroplanen för förskolan står det att barnen i förskolan ska få möjlighet att 

utvecklas i sitt modersmål. Språkstödjare underlättar förskolans arbete med att 

få flerspråkiga barns modersmål att fungera som ett komplement till svenskan 

i förskolans verksamhet berätta förskollärarna under intervju. Det är många 

flerspråkiga barn i den forskningsberörda förskolan och det ställer krav på för-

skollärares kompentens. 

 

Petra berätta: Modersmål spelar roll för att forskning säger att ett utvecklat 

modersmål gör det lättare att ta till sig ett annat språk. Stimulans både hemma 

och i förskolan spelar också roll även hur länge barnen har varit i Sverige 
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Följande händelse utspelades inomhus där det fanns fem flerspråkiga barn, två 

hade arabiska som sitt modersmål och ett barn hade kurdiska som sitt moders-

mål och två hade somaliska som sitt modersmål. 

Alla fem barn sitter vid bordet och pärlar. De två arabisktalande barnen sam-

talande med varandra på sitt modersmål och det gör även de somalisktalande 

barnen. Det kurdisktalande barnet kommunicerande med de andra barnen ge-

nom pekade, ljudefter och skjester. 

  

6.7 Miljön som tredje pedagog 

När jag befann mig på den förskolan i min undersökning höll förskollärarna på 

att ändra på miljön. De hade gjort en ritning om placering för de olika miljö-

erna. Jag fick tillfälle att fråga förskollärarna om tanken bakom miljöandringen 

när det kommer till språket. Så här svarade förskollärarna. 

Britta berätta: Vi utgår efter det som finns i läroplanen. Vi kommer att bygga 

en läsmiljö. Språk är med överallt och vi måste inkludera det i allt vi gör. 

Alice berättar: Våra basmiljöer är ateljé, bygg och konstruktion, vattenstation 

och naturvetenskaplig verksamhet. Utifrån bygg och konstruktion sker språk-

utveckling i samspel med andra barn. Vi ser det som en mötesplats för språklig 

utveckling. Tillsammans kan de ta reda på fakta om olika byggnader. Utifrån 

ateljé arbetar vi från relationellt lärande. Vi vill utveckla det att man ska arbetar 

tillsammans. Vi håller på och utvecklar en läsmiljö. Där vill vi erbjuda barn 

olika verktyg. Det ska finnas böcker där de ska leta efter fakta och diskutera 

händelse i böcker tillsammans med varandra. 

6.8 Smågruppsaktiviteter 

Jag observerande en händelse inomhus där barngruppen blev delad i två grup-

per efter deras språkutveckling i svenska språket. De barnen som inte hade 

kommit så långt i svenska språket fick vara i en grupp och de som hade kommit 

längre i svenska språket fick vara i den andra gruppen. Under intervju med den 

förskollärare som hade ansvar för barngruppen fick jag tillfälle att fråga henne 

om tanken bakom gruppindelning på barnen. 

Alice berättar: Vi delar på barnen i min grupp efter konstellation. Det är bra 

för barnen att befinna sig i olika konstellationer. Det är på grund av språk-

förebilder och man blir som man umgås i det sammanhang man sätts i. Just 
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nu delar vi på barnen för att lägga undervisningen efter barnens utveckling i 

svenska språket. Vi tar det konkreta undervisningen för de barnen som inte 

har kommit så långt i svenska språket och det abstrakta för de barnen som har 

kommit längre i utvecklingen i svenska språket.  
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7 DISKUSSION 

Jag kommer att reflektera kring de olika delarna i resultatet utifrån den tidigare 

forskningen och de teoretiska perspektiv som jag har skrivit om tidigare i upp-

satsen. Jag ska också utgå från mina forskningsfrågor. Vilka aktiviteter i för-

skolan bidrar till språkutveckling i svenska språket? Vilket förhållningssätt har 

förskollärarna till språkutveckling? 

7.1 Bild och läsplatta som hjälpmedel 

För att stimulera flerspråkiga barns språkutveckling i svenska språket använ-

der förskollärarna sig av bilder, sagor och böcker på barns modersmål. Enligt 

dem används dessa olika hjälpmedel i förskolan för att stödja språket och för 

att vara tydlig. De olika hjälpmedlen underlättar arbete med språkutveckling i 

svenska hos flerspråkiga barnen. Jag tolkar det som att barn behöver uppleva 

material med alla sina sinnen för att utvecklas i det svenska språket. Använd-

ning av bilder i de olika aktiviteterna blir en förutsättning för kommunikat-

ion.  

Jogeroth (1988, s.104) skriver att alla barns sinne måste stimuleras och an-

vändas för att barnet och språket ska kunna utvecklas. Författaren menar att 

det finns ett samband mellan förståelse, sinnesintryck, ord och begrepp. 
Skans (12, s. 34) skriver att olika verktyg och föremål medierar språket.  

Strandberg (2006, s.11) skriver också att Vygotskij visar att människor an-

vänder sig av olika hjälpmedel i olika aktiviteter. Författaren poängterar att 

verktyg och redskap hjälper oss människor att lösa problem, när vi tänker och 

när vi utför en arbetsuppgift. ”Det är bra att ha karta och kompass när vi ori-

enterar oss i en okänd skog” (Strandberg, 2006, s. 11). Citatet ger en bra il-

lustration och förklaring till användningen av olika verktyg i förskolan som 

hjälpmedel. Som förskollärarna i resultatdelen berättade att när de använder 

ramsor med barnen använde de samtidigt också bilder som passar till ramsan 

för att underlätta för barnen. Detta hjälper flerspråkiga barn att koppla det 

som sägs i ramsan ihop med bilder vilket gör det lättare att förstår vad ramsan 

handlar om.  

Svensson (1998, s.23-24) skriver att det finns två sätt att utvecklas i språket 

enligt behavioristisk teori. Det första sättet har jag illustrerat med exemplet 

ovan, nämligen att koppla bilder till orden. Det andra sättet handlar om att 
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barnen ska se på föremålet när de lär sig ordet medan de hör det för att kunna 

sammankoppla ordet med föremålet. Det är detta som de intervjuade pedago-

gerna berättade att de gör.  

7.2 Språkutvecklande förhållningsätt 

Skolverket (2013, s. 2) skriver att ett språkutvecklande förhållningsätt inne-

bär att pedagogerna i förskolan använder ett rikt och nyanserat språk i försko-

lans verksamhet och att de organiserar deras miljöer så att dessa stimulerar 

alla barns språkutveckling. 

Förskollärarna på förskolan i undersökningen har en förståelse samt medve-

tenhet om vikten av språkutvecklingen hos flerspråkiga barn. Alla tre förskol-

lärarna ansåg att som pedagog ska man vara närvarande i barnens aktiviteter 

för att hjälpa flerspråkiga barn i utvecklingen av det svenska språket. Det 

kom också fram i resultatet att förskolan erbjuder möjlighet för barnen att an-

vända sitt modersmål tillsammans med andra barn som har gemensamma 

språk.  

I Skolverket (2013, s. 3) står det att pedagoger ska skapa ett utrymme för 

barn som har gemensamt modersmålet att använda sig av sitt modersmål. 

Skolverket (2013) skriver också att om det finns barn som alltid väljer att 

leka med de barn som har gemensamt modersmål, ska pedagoger utforma ett 

utrymme också för svenska. Detta tolkar jag som att det ska finnas en balans 

mellan båda språken. Barnet ska kunna använda sig av både sitt modersmål 

och det svenska språket i förskolan. Detta handlar om begreppet translangu-

aging som jag tog upp i avsnitt 3.3.  Det innebär att barn ska använda alla 

sina språkliga resurser i kommunikation med andra människor i olika sam-

manhang. Skolverket (2013, 2) poängtera att barns modersmål ska ses som en 

tillgång för språkutveckling för flerspråkiga barnen i förskolan. Barns an-

vändning av sitt modersmål i förskolan bidrar till att barn utvecklar också i 

svenska. “Personalen ska i situationen stötta barnen språkligt genom att förse 

dem med ord och begrep som de kan använda i sitt rätta sammanhang” (Skol-

verket, 2013,s. 3). Inga barn är helt lika varandra och därför ska pedagoger 

bemöta barn efter deras behov och möta dem där de är i sin utveckling. Detta 

poängterar även läroplanen för förskolan. Förskolans verksamhet ska anpas-

sas till alla barn, alltså ska också barn som behöver mer stimulans och stöd än 

andra barn, erbjudas det (Skolverket, 2016, s.5). 
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Skolverket (2013, s. 3) skriver att samtal ska utmana barns kognitiva tänkande. 

Samtal ska bygga på öppna frågor och förklaringar. I samtal ska pedagogen 

arbeta abstrakt och hjälpa barnen återberätta om händelser samt analysera och 

reflektera kring sina erfarenheter. Skolverket (2013) poängterar att forskningen 

har bevisat att kognitivt utmanade samtal med barnen har en positiv påverkan 

på deras utveckling av muntliga språkkunskaper. Detta gäller för både de 

svenskspråkiga barnen och de flerspråkiga barnen. De andra förskollärarna ut-

trycker sig så här.  

7.3 Leken som språkutvecklare 

Språkutveckling sker främst genom lek där barn upplever sin omvärld med 

alla sina sinnen och skaffar sig nya erfarenheter. För att flerspråkiga barn ska 

utvecklas i svenska måste de få möjlighet till att skapa egna erfarenheter och 

erbjudas möjligheter till kunskapande. Sandberg (2011, s. 113–114) skriver 

att barns vardag i förskolan är fylld av lek och i lek sker språkutveckling.  

Alla intervjuade ansåg att leken var viktigt för de flerspråkiga barns språkut-

veckling. De ansåg att i leken får flerspråkiga barn utmanas att leka med barn 

som har kommit längre i svenska än de. I leken blir barn tvungna att samtala 

på svenska för att det är det gemensamma språket i förskolan. Förskollärarna 

satte ord på sin egen roll i barns lek. Enligt dem skulle man vara en närva-

rande pedagog som finns där för att stödja de flerspråkiga barnen i svenska 

och sätta ord på det barnen inte klarar av samt stötta dem i lek. Mitt resultat 

stöder också tidigare forskning som visar att sampel med andra barn är en av 

de viktigaste faktorerna för språkutveckling hos flerspråkiga barn. William 

(2006, s. 71–72) skriver att samarbete mellan barn har positiv påverkan på 

deras utveckling. I sampel med andra barn får barnen ompröva sina egna fö-

reställningar och uppfattningar utöver sina egna. Jag tolkar det som att i leken 

utvecklas de flerspråkiga barnen i det svenska språket när de samspelar med 

andra som har svenska som sitt modersmål. Detta betonade också en av inter-

vjuade förskollärare att flerspråkiga barn blir utmanade i svenska språket i le-

ken med barnen som har svenska som sitt modersmål.  

Sheridan, Samuelsson och Johansson (2011, s. 122–123) skriver att enligt 

Vygotskij utvecklas barn i sampel med andra människor och verktyg. I detta 

fall ser jag lek som verktyg.  
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Strandberg (2006, s. 11) säger att det som finns i barns huvud inte är det som 

är avgörande för deras utveckling, utan det som de får möjligheten att upp-

leva i förskolan. 

Arnqvist (1993, s. 30) skriver att barns fria lek är ett bra exempel på assimi-

lationsprocesser. Barn påverkas av artefakter och sammanhang de befinner 

sig i. Författaren skriver också att rollekar är bra exempel på Ackommodat-

ionsprocesser. Där barn skapar struktur i sitt sätt att tänka genom all inform-

ation de tar in. En av de intervjuade personerna ansåg att språket är nyckeln 

till rollekar.  

I Skolverket (2016, s. 6) står det att leken är ett viktigt verktyg i förskolans 

verksamhet. Leken ska användas i förskolan för att stödja barns utveckling 

enskilt och i grupp. I leken får barn möjlighet att uttrycka och bearbeta sina 

upplevelser, känslor och erfarenhet. Genom leken får barn stimulans i fantasi, 

kommunikation, och förmåga att samarbeta i grupp (Skolverket, 2016).  

Enligt min undersökning är lärande således inte ett individuellt fenomen och 

den lärande personen är inte en ensam sökare. 

7.4 Utmanad i svenska språket 

Förskollärarna berättade i intervju att flerspråkiga barn utmanas i svenska i 

allt som händer i förskolan. De poängterande att det sker mest i interaktion 

med andra människor, där de blir tvungna att prata svenska för att kunna bli 

förstådda. Flerspråkiga barn möter svenska språket i allt som händer i försko-

lan. Intervjupersoner var eniga om att flerspråkiga barn blir utmanade i 

svenska som andraspråk när de samspelar med andra barn har svenska språ-

ket som sitt modersmål. 

Detta illustrerar vad Vygotskij kallade för den proximala utvecklingszonen. 

Partanen (2007, s. 51) skriver att denna zon handlar om att lärandets nivå lig-

ger för högt för barnen att klara av själva, men med hjälp av vägledning och 

stöd kan barnen klara av det. Detta är vad som händer när flerspråkiga barn 

samspelar med andra barn som kan svenska bättre än de. Svenska språkets 

nivå ligger ibland för högt för de flerspråkiga barnen. 

 I sampel med andra barn som kan mer svenska utvecklar de flerspråkiga bar-

nen i svenska. Partanen (2007, s. 51) skriver att enligt Vygotskij sker inget 

lärande när barn endast får en uppgift som de klarar av på egen hand. Om 
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man tolkar detta när det kommer till flerspråkiga barns utveckling i svenska, 

sker ingen utveckling i svenska när de får ingå i samspel med barn som har 

gemensamma modersmål. De blir inte utmanade för att de klarar av uppgiften 

med hjälp av sitt modersmål. 

 Jag observerande en händelse som jag skrev om i resultatet där det var fem 

barn som hade annat modersmål än svenska. De barn som hade samma mo-

dersmål samtalade med varandra förutom ett barn som inte hade samma ge-

mensamma modersmål. Det barnet som hade inte möjlighet att samtala på sitt 

modersmål blev tvungen att kommunicera med kroppspåk för att bli förstådd. 

Jag tolkar detta som det Vygotskij menar med att barn inte blir utmanade i 

språket om det är på samma nivå som är på deras språkutveckling. Det barnet 

som inte hade möjlighet att kommunicera på sitt modersmål blev alltså utma-

nad att kommunicera på annat sätt än sitt modersmål.  

Barn utvecklar inte språk genom att pedagogerna lär barnen ord som de ska 

lära in. För att barn ska utveckla i sitt språk ska de också kunna uppfatta or-

dens betydelse och innebörd i aktiv användning av orden. 

7.5 Språklärande sker i interaktion. 

Flerspråkiga barn utvecklas i svenska språket hela tiden i förskolan säger för-

skollärarna i undersökningen. Det sker mest genom interaktion med andra 

barn och vuxna. Både litteraturen och förskollärarna är eniga om att sampel 

mellan barn och barn och mellan vuxna och barn spela stor roll i barns ut-

veckling.  I sociala relationer uppstår samtal där språket utmanas och utveck-

las. Människor är beroende av varandra och de kulturella verktygen för att 

kunna utvecklas. 

Arnqvist (1993, s. 31–36) skriver att enligt Vygotskij  är språket socialt i bör-

jan och sen utvecklas språket till ett egocentriskt språk. Människan är alltid 

social och Williams (2006, s. 47–48) skriver att Vygotskij ansåg att lärandet 

sker genom interaktion med andra människor i olika sammanhang. Drivkraf-

ten i barns utveckling är det sociala samspelet. Williams (2006, s. 47–48) 

skriver att barn erövrar sätt att tänka i interaktion med andra människor. 

I förskolan ingår flerspråkiga barn i olika sociala sammanhang där svenska 

språket är i centrum. Inget är enbart egocentrerat utan allt sker i sampel med 

andra människor eller kulturella verktyg. Genom mina observationer såg jag 

att de flerspråkiga barnen blev tvungna att prata svenska när de befann sig på 
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förskolan för att det är det enda språk som deras pedagog och flera av barnen 

kan. I alla vardagssituationen ingår de i samspel och där sker en naturlig 

språkutveckling i svenska språket. Enligt förskollärarna i undersökningen är 

det just det svenska språket som de kan och för att barnen ska blir förstådda 

av dem måste de kommunicera på svenska. De intervjuade pedagogerna an-

såg att barns sampel med varandra var en viktig faktor i flerspråkiga barns 

språkutveckling vilket också överensstämmer med det som Arnqvist (1993, s. 

147) säger.  

7.6 Miljön som en tredje pedagog 

Vygotskij och Piaget är eniga om att den miljön barnet befinner sig i har stor 

påverkan på barns språkutveckling. 

I förskolan ska barn få möjlighet att vistas i olika miljöer för att det är just i 

de konkreta miljöer som barn får sina erfarenheter, vilket i sin tur ger upphov 

till behovet att samtala. Alla teorier som nämndes i undersökningen påpekar 

att barn samspelar med sin omgivning. I alla de händelser som jag observe-

rande i förskolan var språket i centrum. Pedagogerna samtalade med barnen 

hela tiden och de var förebilder för barnen när det kommer till språk. Alla 

miljöer i förskolan gav upphov till olika typer av samtal beroende på vilken 

miljö barnen befann sig i. Det fanns böcker på barns modersmål och det 

fanns språkstödjare som läste de för barnen när det passade och efter barns 

önskningar.  

Enligt behaviorismen är barns lärande resultat av miljöns påverkan på bar-

nen. Svensson (1995, s. 26) skriver att det är bra för barns utveckling att få 

upplevelser för att kunna upptäckare olika fenomen i världen och för att lära 

sig hantera olika situationer. Författaren påpekar att språket är beroende av 

miljön och av de upplevelser och intryck som miljöer ger barn. 

Sociokulturell teori betonar vikten av en miljö som är ordnad och stimule-

rande och erbjuder barnet utmaningar i sin utveckling. William (2006, s. 54) 

skriver att enligt Vygotskij ska förskolan forma en lärande miljö som utveck-

lar barnen. I förskolans läroplan står det att förskolans miljö ska vara utma-

nade och locka barn till lek. Det står också att barn ska har inflytande i den 

fysiska miljön i förskolan.  
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7.7 Smågruppsaktiviteter 

Ur mitt material framgår att barn blir indelade i grupper efter deras utveckl-

ing i språket. I den gruppen som jag observerande var barnen indelade i två 

grupper efter deras utveckling i svenska språket. Förskolläraren som var an-

svarig för barngruppen uttryckte sig att barnen i hens grupp blir uppdelade på 

det sättet för att möjliggöra undervisningen efter barnens proximala utveck-

lig. Förskolans läroplan betonar vikten av att se varje barns behov och er-

bjuda dem den hjälp de behöver. Det blir lättare att uppnå detta om barn blir 

delade i mindre grupper. 

 

7.8 Metoddiskussion 

För att få kunskap om hur flerspråkiga barn stimuleras i det svenska språket 

genomförde jag kvalitativa intervjuer med förskollärarna och observationer 

av deras aktiviteter i barngrupper. Mitt metodval var anpassat för att kunna 

får svar på mitt syfte och frågeställningar. Med kvalitativa intervjuer fick jag 

mer djupgående svar av förskollärarna.  

Det som dock inte låter sig göras med tanke på omfattningen av min under-

sökning är generaliseringar. Jag kan alltså inte uttala mig om hur det kan se 

ut i andra sammanhang och andra förskolor än den jag undersökt. Men min 

undersökning skulle kunna användas som en utgångspunkt för en större kvan-

titativ undersökning, till exempel en jämförelse mellan flera förskolor 
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9 BILAGA  

Intervjuguide  

När anser du att språklärandet sker? 

Hur arbeta ni i förskolan med barns språk? 

Vilka aktiviteter blir barn mest utmanas i svenska språket? 

När ges flerspråkiga barn möjligheter att utveckla svenska språket?  

Vilka hjälpmedel använder ni för att stärka språket? 

Hur uppmuntra ni flerspråkiga barn till att prata svenska? 

Vilka språkliga och andra kommunikativa resurser använder flerspråkiga bar-

nen och hur används dessa? 

Varför delar ni på barnen efetr deras utveckling i svenska språket? 


