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Sammanfattning 

Denna studie handlar om flerspråkighet i förskolan, med fokus på interaktionen mellan 

pedagoger och barn i förskolans olika situerade kontexter. Utifrån ett sociokulturellt och 

interkulturellt perspektiv på språk och lärande vill vi synliggöra vilka villkor och 

förutsättningar som ges för flerspråkiga barn att använda och utveckla sina språk. Läroplanen 

för förskolan (98/2010) skriver, att barn med utländsk bakgrund ska få möjlighet i 

verksamheten att använda och utveckla modersmålet. Det är framskrivet i Lpfö (98/2010) att 

språk och lärande är sammanlänkat precis som språk och identitetsutveckling.  I studien 

används identitetsskapande som begrepp för att belysa vilken innebörd språket har för 

identiteten.  I vårt arbete har vi använt oss av en etnografiskt inspirerad ansats. Vi har använt 

oss av filmobservationer och fältanteckningar som metod för att fånga interaktionen mellan 

pedagog och barn. Studiens forskningsfrågor är; vilka villkor och förutsättningar skapas i den 

vardagliga interaktionen mellan pedagog och barn gällande förutsättningarna att använda sina 

språk? Hur använder pedagogen språket för att skapa kommunikation med barnen? Hur 

synliggörs den språkliga mångfalden i interaktionen mellan barn och pedagog, och vilka 

lärandemöjligheter skapas i den situerade kontexten? 

Vi har kommit fram till att pedagogens kommunikation och förhållningssätt blir avgörande 

för hur flerspråkighet i förskolan synliggörs. Studien visar även att barnens modersmål 

uppmärksammas och används i väldigt liten utsträckning i den vardagliga kommunikationen 

mellan pedagog och barn. 

Modersmålets betydelse för barnets kunskapsutveckling och för en god andra- och 

flerspråksutveckling, inspirerade oss i att skriva denna c-uppsats. Uppsatsen har bidragit till 

att vi som författare har fått fördjupade kunskaper i ämnet flerspråkighet, det ser vi som en 

styrka för oss som blivande förskollärare i mötet med den utökande mångfalden i förskolan. 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Flerspråkighet, förskola, kommunikation, språk, lärande 



 
 

Innehållsförteckning 

1. Inledning.................................................................................................................... 1 

1.1. Syfte och frågeställningar .............................................................................................. 2 

2. Tidigare forskning .................................................................................................... 3 

2.1. Att arbeta med flerspråkighet i förskolan ..................................................................... 4 

2.2. Granskning av förskolors arbetssätt ............................................................................... 5 

3. Teoretiska perspektiv ............................................................................................... 7 

3.1. Sociokulturellt perspektiv ............................................................................................. 7 

3.2. Språk och kommunikation ........................................................................................... 8 

3.3. Lärande och den närmaste utvecklingszonen ............................................................... 9 

3.4. Interkulturella Perspektiv .......................................................................................... 11 

3.5. Identitetsskapande ..................................................................................................... 13 

3.6. Sammanfattning av den teoretiska ramen .................................................................... 13 

4. Metod...................................................................................................................... 14 

4.1. Etnografisk ansats ...................................................................................................... 14 

4.2. Fältanteckningar ........................................................................................................ 15 

4.3. Observation ................................................................................................................ 15 

4.4. Etiska överväganden .................................................................................................. 16 

4.5. Urval .......................................................................................................................... 17 

4.6. Kvalitetsaspekter ......................................................................................................... 18 

4.7. Analysverktyg samt bearbetning och analys av observationerna ................................ 19 

4.8. Transkriptionsnyckel .................................................................................................... 20 

4.9. Studiens förskola ........................................................................................................ 21 

5. Att träda in i fältet ................................................................................................... 22 

5.1. Förskolan Päronet ....................................................................................................... 23 

5.2. Förutsättningar för lärandesituationer ....................................................................... 24 

5.3. Språkfokuserade aktiviteter ....................................................................................... 27 

5.4. Organiserade vardagsrutiner ..................................................................................... 30 

5.5. Vardagliga skapande aktiviteter ................................................................................... 33 

6. Analys och diskussion .............................................................................................. 38 

6.1. Synliggörandet av flerspråkighet .................................................................................. 38 

6.2. Kommunikationsförhållanden ...................................................................................... 40 

6.3. Lärandemöjligheter ..................................................................................................... 42 

6.4. Slutsatser .................................................................................................................... 43 

6.5. Metoddiskussion ......................................................................................................... 44 

6.6. Resultatets betydelse för förskollärprofessionen .......................................................... 45 

6.7. Förslag på fortsatt forskning ........................................................................................ 46 

Referenser ..................................................................................................................... 47 

Bilagor ............................................................................................................................ 49 

 



 
 

1 

1. Inledning 
Detta är en etnografiskt inspirerad studie som är genomförd på en flerspråkig förskola i en 

medelstor stad i Sverige. Studien fokuserar på synliggörandet av barns flerspråkighet i 

förskolan. I observationerna fokuseras pedagogernas förhållningssätt till hur de skapar villkor 

och förutsättningar för flerspråkiga barn att använda och utveckla språket i förskolan. Vidare 

vill studien belysa hur detta förhållningssätt som framträder i den vardagliga interaktionen 

med barn, bidrar till språkutveckling och lärande. Studiens centrala teoriram utgår från ett 

sociokulturellt perspektiv på språk och lärande. Studien belyser även interkulturella 

perspektiv samt identitetsskapande. 

Utifrån vår framtida yrkesroll som blivande förskollärare ser vi relevansen i att studera och 

fördjupa kunskapen om flerspråkighet i förskolan. Vårt första möte med området 

flerspråkighet i förskolan var under vårterminens sista delkurs i Pedagogik med didaktisk 

inriktning, då vi läste kursen Mångkultur och Skola. Intresset växte för hur förskolan arbetar 

med mångfalden. Vi studerade förskolans styrdokument för att se vilka uppdrag och 

intentioner som finns formulerade kring barns modersmål och flerspråkighet. I Lpfö 98/2010 

lyfts det fram att språk och lärande hänger samman precis som språk och identitetsutveckling, 

vilket betyder att dessa aspekter inte går att separera från varandra. Förskolan ska lägga stor 

vikt vid arbetet att stimulera barns språkutveckling. Läroplanen lyfter fram att barn med 

utländsk bakgrund ska få möjlighet att utveckla sitt modersmål, då det ökar barnets chanser att 

lära sig svenska och utveckla kunskaper inom andra områden. ”Förskolan ska medverka till 

att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att både utveckla det svenska språket 

och sitt modermål”(Lpfö 98/2010 s, 7). Intresset för hur flerspråkighet i förskolan synliggörs 

är för oss som blivande förskollärare viktig, eftersom förskolan har förtydligande mål att 

sträva mot gällande området utveckling och lärande. 

Med förskolans förtydligande uppdrag i läroplanen (lpfö 98/2010) angående språkutveckling 

och lärande, syftar denna språkutveckling till att även omfatta andra modersmål än svenska. 

Hur förskolan skall stärka och utveckla barnens språkutveckling är dock inte framskrivet i 

läroplanen. För att förskoleverksamheterna skall tillgodose och hantera detta uppdrag skrivs 

referens och metodmaterial fram av Skolverket och Myndigheten för skolutveckling. Detta 

material skall ses som ett stöd för pedagogerna samt för att ge dem ökad kompetens med att 

arbeta och stimulera flerspråkiga barn i förskolan. Materialet behandlas vidare under avsnittet 

Tidigare forskning. 
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För att belysa relevansen för ämnet ur ett samhällsperspektiv lutar vi oss mot förskolans 

demokratiuppdrag.  I Lpfö98/2010 finns ett tydligt demokratiuppdrag framskrivet som ämnar 

förankra grundläggande värden, bland annat alla människors lika värde. Förskolan skall 

bedriva sin verksamhet i demokratiska former för att på så sätt skapa ett underlag för att 

barnen tillägnar sig ett växande ansvar, och ett intresse för att delta aktivt i samhällslivet. 

 Att arbeta med barns flerspråkighet som en resurs för lärande blir aktuellt utifrån förskolans 

demokratiuppdrag och utifrån uppdraget med utveckling och lärande. Vi lever idag i ett 

mångkulturellt samhälle där flera olika språk och kulturer utgör befolkningen. Det inkluderar 

förskolan som en mångkulturell arena. Barnen som vistas på förskolan är bärare av olika 

språk och kulturer, och pedagogernas förhållningssätt till den mångfald som finns på 

förskolan har betydelse för hur barnen blir bemötta (Lunneblad 2006). Med anledning av 

förskolans uppdrag med utveckling och lärande relaterat till flerspråkighet samt 

demokratiuppdraget, är det betydelsefullt för oss som blivande förskollärare att studera hur 

flerspråkighet synliggörs i förskolan. 

1.1. Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med denna etnografiskt inspirerade studie är att undersöka hur flerspråkighet synliggörs 

i förskolan, genom att rikta fokus på den vardagliga interaktionen mellan pedagog och barn. 

Uppmärksamheten riktas mot vilka villkor och förutsättningar som ges för flerspråkiga barn 

att använda och utveckla språket. Utgångspunkten i vår undersökning grundar sig på 

förskolans demokratiuppdrag samt uppdraget med utveckling och lärande.  

Frågeställningar 

1) Vilka villkor och förutsättningar skapas i den vardagliga interaktionen 

mellan pedagog och barn gällande förutsättningarna att använda sina språk? 

2) Hur använder pedagogen språket för att skapa kommunikation med barnen? 

3) Hur synliggörs den språkliga mångfalden i interaktionen mellan barn och 

pedagog, och vilka lärandemöjligheter skapas i den situerade kontexten? 
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2. Tidigare forskning 

 

 Utifrån tidigare forskning i området flerspråkighet i förskolan, kan vi utröna tydliga 

tendenser som pekar mot att det svenska språket blir normen. Språket är en del av kulturen 

och blir det sätt som beteende och handlingar uttrycks på, d.v.s. att om svenskan endast 

används och är i fokus riskeras andra språk och kulturer att marginaliseras och bli det 

”annorlunda” (Anne Kultti 2012; Anders Skans 2011; Reidun Carlsson & Sangeeta Bagga-

Gupta 2006; Jonhannes Lunneblad 2006; Ove Ronström, Ann Runfors & Karin Wahlström 

1995). I likhet med styrdokumentet för förskolan Lpfö 98/ 2010 formuleringar angående språk 

och identitetsutveckling, tydliggörs kopplingen mellan barns identitetsutveckling och arbetet 

att främja barnets språk och lärande med hjälp av modersmålet.  Det är viktigt att barnen ges 

möjlighet att utveckla en trygg identitet och att språket ses som en del av identitetskapandet.  

Utifrån resultaten i Lunneblads (2006) avhandling går det att utläsa att en svenskhet i 

vardagen blir normen och där barn med annat modersmål blir betraktade som annorlunda. 

Lunneblad ser en okunskap hos pedagogerna i vad mångkulturellt förhållningssätt kan betyda 

för barnens identitetsutveckling. När pedagogerna inte arbetar medvetet med att synliggöra 

mångfalden riskeras ett förhållande till olikheter som snarare betraktas som ”vi” och ”dom” 

när mångfalden osynliggörs. Vi ser här en intressant koppling till Anders Skans (2011) studie 

där det lyfts fram att olikheter kan få olika innebörder i förhållande till hur samhället ser ut. 

Samhällets syn är avgörande för hur förhållandet flerspråkighet kan betraktas som en resurs, 

vilket är betydelsefullt för att enspråkighet inte ska bli normen. För att flerspråkighet ska bli 

betraktat som en resurs krävs det att pedagogen förhåller sig respektfullt inför barnets 

modersmål och kulturella bakgrund. Genom att pedagogen visar respekt för barnets bakgrund 

och språk stärks barnets självkänsla och identitet, vilket lyfts fram i Skans som betydelsefullt 

för motivation och lärande.  

Carlsson & Bagga-Gupta (2006) har studerat språkfokuserade aktiviteter på förskolearenor, 

där syftet på dessa förskolor var att lära barn med annat modersmål det svenska språket. Deras 

studie visar att flerspråkigheten osynliggörs av olika skäl och författarna ser detta som 

problematiskt utifrån ett vidare perspektiv på lärande.  De menar vidare att det finns en tydlig 

tendens att språkliga praktiker får en traditionell och monologisk karaktär, när barn anses 

avvika från ”normala” monolinguala etniskt svenska barn. De påvisar att det är en förenklad 

strategi som bygger på reduktionistiskt synsätt på frågor om språktillägnande, vilket blir 
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rådande när vuxna ”lär ut” majoritetsspråket till etnisk minoritets barn i institutionella 

praktiker.   

Ur ett nationellt perspektiv på flerspråkighet i förskolan finner vi forskning som riktas mot 

hur flerspråkighet och andraspråksinlärning kan stärka lärandet för elever i skolan. Pauline 

Gibbons (2010) skriver om hur arbetet med språk och kunskapsutveckling med 

andraspråkselever kan ges goda förutsättningar ur ett sociokulturellt perspektiv. Jim Cummins 

(2000) är en framstående forskare inom fältet, och i sin bok Language, power and pedagogy- 

bilingual children in the crossfire belyser han att elever med annan kulturell och språklig 

bakgrund än majoritetssamhället behöver känna sig betydelsefulla i alla situationer. Cummins 

skriver om hur olika sätt elever förhandlar med sina lärare gällande identitetsskapandet, och 

om vilka arbetssätt som ger möjligheter för lärande ur ett mångfaldsperspektiv på språk och 

kultur. 

2.1. Att arbeta med flerspråkighet i förskolan  

 

  ”Den som inte behärskar ett enda främmande språk, den behärskar inte heller fullt ut sitt 

eget” (Goethes ord i Vygotskij 1999 s,354).  

Det språkutvecklande arbetssätt som beskrivs i Flerspråkighet i förskolan författad av 

Myndigheten för skolutveckling (2008) pekar på vikten av att barn får möta ett rikt och 

nyanserat språk. Barn behöver höra många olika begrepp i samtal i olika situationer för att få 

möjligheten att själva kunna utrycka sin tankar, behov och åsikter. Det är i meningsfulla och 

begripliga sammanhang som barnet ges det bästa förutsättningarna för att kunna tillägna sig 

språket. Genom att använda vardagliga situationer för att namnge olika begrepp och pröva 

dem i sitt sammanhang, kan språket berikas. Användningen av båda språken i dessa 

sammanhang bidrar till språklig utveckling. För att öka den språkliga medvetenheten hos 

barnen är det av stor vikt att förskolan arbetar på ett sådant sätt att alla barnens språk tydligt är 

accepterade, och att det finns ett värde av att jämföra språken vid dess innehållsliga begrepp 

och funktion. Lena Calderon (2008) beskriver detta arbetssätt som en additiv språkinlärning 

eftersom barnet ges möjlighet att kunna utveckla sitt modersmål parallellt med det svenska 

språket. På så sätt kan de bägge språken berika och komplettera varandra, den additiva 

språkmiljön bidrar även till att barnens olika kulturer får synas och utvecklas. Både Calderon 

och stödmaterialet från Myndigheten för Skolutveckling (2008) lyfter starkt fram 

föräldrasamarbetet som en resurs för att kunna möta barnets språkliga behov och för att få 
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information om vilka begrepp barnet behärskar på modersmålet. När barnet introduceras för 

nya begrepp och teman på modersmålet ökar barnets förförståelse och språkutvecklingen 

gynnas på ett positivt sätt, i de fall då barnets modersmål är det starkaste språket. 

 Det finns olika strategier för att arbeta språkutvecklande. En strategi är stöttning- scaffolding 

som innebär att man som vuxen tillfälligt stöttar barnet och ger det stöd som barnet har behov 

av just då. Barnet ges tillfälligt stöd för att vid ett senare tillfälle kunna klara en liknande 

situation på egen hand. Det centrala med denna strategi är att målet alltid skall vara att leda 

barnet fram mot nya begrepp, nya färdigheter och ny förståelse. Andra avgörande faktorer 

som är viktiga oavsett strategi är att barnen måste ges talutrymme i alla sammanhang och att 

dialog och samtal alltid skall ett naturligt inslag av ett språkutvecklande arbetssätt 

(Myndigheten För Skolutveckling 2008). Dessa arbetssätt och förslag till hur man kan arbeta 

språkutvecklande med flerspråkiga barn i förskolan sätter ljuset på vikten av modersmålets 

betydelse för utveckling i båda eller flera språk som barnet använder. Det har länge funnits 

myter om tvåspråkighet och flerspråkighet vilket Inger Lindberg (2002) avlivar i sin artikel 

”Myter om tvåspråkighet”. Lindberg påvisar hur forskningen starkt pekar mot att satsningar 

på elevers modersmål har en positiv och avgörande betydelse för tvåspråkiga elevers 

andraspråksutveckling och kunskapsutveckling. Det blir tydligt att så länge elever inte 

behärskar undervisningsspråket, får de sämre förutsättningar än elever som är enspråkiga att 

förstå och tillägna sig kunskaper i undervisning. För att förhindra att elever inte lyckas att nå 

kunskapskraven menar Lindberg, att modersmålet måste få utvecklas och användas parallellt 

med svenskan. I artikeln beskrivs även hur den additiva tvåspråkigheten är beroende av hur 

omgivningens attityder och värderingar ser på tillägnandet av olika minoriteters språk och 

kulturer. Den additiva tvåspråkighetens positiva effekter har visat i tidigare forskning att 

tvåspråkighet främjar den metalingvistiska medvetenheten som i sig är en viktig faktor vid 

intellektuell utveckling. 

2.2. Granskning av förskolors arbetssätt 
 

Skolinspektionen redogör i sin kvalitetsgranskning (rapport 2010:16) vilka brister som finns i 

de undersökta verksamheterna gällande arbetet med barn och elevers språk- och 

kunskapsutveckling. Granskningen syftar till att bedöma vilken kvalité verksamheterna 

besitter gällande uppdraget att ge goda förutsättningar för barn och elever med annat 

modersmål än svenska, att nå de nationella målen. De huvudsakliga iakttagelserna som 

rapporten visar är att personalen i många fall saknar kunskap om barnens bakgrund och 
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kunskapsnivå. Den information som pedagogerna har om barnet är begränsat till att endast 

handla om vilket språk som barnet talar hemma. I flertalet av förskolorna utformas det i en för 

liten utstäckning aktiviteter med innehåll som kan ses i ett flerspråkigt eller interkulturellt 

perspektiv. Rapporten visar att förskolornas inställning till flerspråkiga barn allt för ofta 

präglas av ett ökat fokus kring att arbeta med tryggheten, vilket tar alldeles för mycket plats i 

förhållandet till att stimulera och utmana barnen i deras lärande. Personalen på förskolorna i 

denna rapport anser att uppdraget med att medverka till en utveckling av barnets modersmål 

är en alltför avancerad uppgift, som därför överläggs till externa modersmålstränare eller till 

föräldrarna. Skolinspektionen påvisar att tidigare rapporter och granskningar visar samma 

brister gällande kompetensen kring att arbeta med tvåspråkighets- och mångfaldsfrågor i 

förskolan och skolan. Bristen på kompetens i detta område visar att flerspråkiga barn och 

elever inte blir tillgodosedda sina rättigheter som de har enligt skolförfattningarna. 

 För att stärka våra resonemang och tolkningar av studiens empiri använder vi oss av Tidigare 

forskning som redskap för att jämföra och hitta aspekter i vårt material som kan relateras till 

tidigare studier. Den tidigare forskningen som vi här har lyft fram pekar mot att barn i 

förskolan med annat modersmål än svenska behöver ges mer utrymme för att använda och 

utveckla alla sina språk. Tidigare forskning visar att pedagoger i förskolan har för lite 

kunskaper om mångfaldsaspekter gällande flerspråkighet. Det vill säga hur mångfalden 

synliggörs och används i förskolans vardag. Vår studie vill därför bidra med insikter om och 

hur barnens olika språk synliggörs i verksamheten. Genom att fokusera på interaktionen 

mellan pedagog och barn kan vi se hur pedagogen förhåller sig till barnens flerspråkighet och 

därigenom vilka villkor och förutsättningar som ges. Studiens fokuserar därför på vilka 

förutsättningar som ges för flerspråkiga barn i förskolan att använda och utveckla språket.   
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3. Teoretiska perspektiv  

 

Vår studie har sin teoretiska utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet som belyser 

språk, kommunikation, lärande och interaktion. Genom det sociokulturella perspektivet vill vi 

synliggöra vilka villkor och förutsättningar som ges för flerspråkiga barn att använda och 

utveckla språket. Under rubriken språk och kommunikation fokuseras hur barn utvecklar 

språket och vilken funktion språket har i samhället. Vidare beskriver vi under rubriken 

lärande och den närmaste utvecklingszonen Vygotskijs idéer och tankar om hur barn lär i 

samspel med andra. Det interkulturella perspektivet beskrivs under en egen rubrik där vi 

lyfter fram vad det kan innebära att ha ett interkulturellt arbetssätt. Kapitlet avrundas med en 

beskrivning av hur identitetsskapandet skall förstås i vår studie. 

3.1. Sociokulturellt perspektiv 

 

En central utgångs punkt i det sociokulturella perspektivet är att kommunikation, lärande och 

utveckling betraktas som sammanlänkade. Detta innebär att språket är en av människans 

viktigaste redskap, och den viktigaste funktionen är att tolka och samskapa verkligheten 

(Carlsson & Bagga- Gupta 2006). Språket möjliggör därmed människans deltagande på 

sociala arenor och genom kommunikativa processer blir människor delaktiga i färdigheter och 

kunskaper. Enligt detta perspektiv utvecklas människan genom att hon socialiseras in i en 

kontext av föreställningar, handlingar och interaktionsmönster. Intresset fokuseras på 

kommunikativa processer och på praktiker där språkliga och fysiska verktyg används (Kultti, 

2012; Skans, 2011; Bagga-Gupta & Carlsson, 2006;). Lev Vygotskij 1896-1934, forskare och 

förgrundsfigur till det sociokulturella perspektivet, ser språket som ett socialt fenomen. 

Språket betraktas som en länk mellan individen och den sociala omgivningen, det vill säga i 

den kulturella kontext som barn lever i. Språket är ett kulturellt redskap som Vygotskij menar 

bygger det individuella jaget, d.v.s. skapandet av identitet. För att barn ska kunna bygga ett 

individuellt jag behövs det sociala samspelet. Vygotskij menar vidare att det behövs stöttning 

för att utvecklas i ett socialt samspel i den så kallade “närmaste utvecklings zonen”. Han 

menar att det barnet gör och övar i samspel med andra kan det utföra självständigt imorgon 

(Vygotskij 1999; Lindqvist 1999; Bråten 1998)  

En utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet för lärande, tänkande och handlande är 

intresset för individers och gruppers tillägnande och utnyttjande av fysiska och kognitiva 
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resurser. Det är samspelet mellan individ och kollektiv som är i fokus, enligt Säljö (1999). 

Människan har genom historien skapat en kultur som gett oss hjälpmedel (redskap och 

verktyg) för hur vi ska hantera dagens samhälle jämfört med våra förfäder.  Idag finns 

kunskaper om hur vi kan organisera oss och utvecklas i olika sammanhang som till exempel 

skola och förskola.  Vidare beskriver Säljö Vygotskijs grundtanke med redskap eller verktyg i 

ett sociokulturellt perspektiv, de har en speciell betydelse där de symboliserar resurser för 

fysiska så även språkliga tillgångar när vi ska förstå vår omvärld och kunna delta i den. För att 

förstå det sociokulturella perspektivet använder vi oss av Säljös (1999) grundtankar om hur 

utveckling och användning av intellektuella/språkliga redskap, är områden som samspelar 

med användandet av fysiska redskap och kommunikation.  

3.2. Språk och kommunikation 

 

Det nyfödda barnet söker tidigt i livet social kontakt och utvecklar sedan olika former av 

interaktion med personer i sin omgivning. Barnet utvecklar språket som ett medel för att 

kunna upprätthålla och utveckla sin strävan mot att kommunicera (Säljö 2000). Vygotskij 

(1999) menar att den sociala kommunikationen är förutsättningen för att både språk och 

tänkande skall utvecklas. Det betyder att språket får den förmedlande funktionen som i 

kommunikation förenar ordets yttre sida med funktionen att tänka d.v.s. ordets inre sida. Han 

förklarar denna förening mellan tanke och språk genom ordets betydelse som får sin mening 

genom dialog. Vygotskij betraktar ordet som både ett kommunikativt och kulturellt tecken. I 

ett sociokulturellt perspektiv på lärande är det den sociala omgivningen och kulturen som är 

mest avgörande för hur individens lärande och utveckling sker. Det kulturella minnet, 

artefakter och kulturella redskap, är det som för mänskligheten framåt. Något som gör 

människan unik som art är att vi kan låna varandras artefakter och använda dessa som våra 

egna artefakter (Säljö 1999). 

Människan använder språket för att peka ut och benämna saker och ting i vår omvärld med 

hjälp av språkliga kategorier. Språket kan ses som en ersättning för hur pekfingret fungerar 

för att uppmärksamma vår omgivning om företeelser. Genom att använda språkliga uttryck 

med hjälp av ord erbjuder språket som verktyg möjligheten att samspela med omvärlden. 

Språkets stora kraft är att den erbjuder möjligheten att tala om och beskriva saker som inte 

äger rum just här och nu. Det kan beskrivas som att språket befriar människan på det 

intellektuella planet från bundenheten till det omedelbara och skapar förutsättningar för att ta 

del av andra världar med andra samtalsämnen än det som man för tillfället befinner sig i. I 
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detta perspektiv skall inte de språkliga uttrycken endast betraktas som neutralt betecknade av 

en endimensionell värld utan dessa uttryck innehåller värderingar, antaganden som får 

innebörd i den språkliga interaktionen. Det är i det sociala samspelet som vi använder de 

språkliga kategorierna som vi har förvärvat och dessa två aspekter formar vårt sätt att tänka. 

Språket som sociokulturellt redskap ses samtidigt ur ett kollektivt, interaktivt och individuellt 

perspektiv, och utgör på så sätt länken mellan individens tänkande, interaktionen och kultur. 

Den medierande funktionen som språket utgör betyder att människan behöver språket för att 

förmedla sina känslor, uttryck, idéer och tankar genom språklig representation, för att 

innebörden och betydelsen skall kunna delas med andra (Säljö 2000). 

3.3. Lärande och den närmaste utvecklingszonen 

 

Vygotskijs pedagogiska idéer om lärande är starkt kritiska mot det traditionella skolsystemet 

som fostrade passiva mottagare. Vygotskij menar att ”man kan bara uppfostra sig själv” 

(Lindqvist 1999, s 19), vidare betonar han att skolan ska vara en aktiv lärandemiljö. 

Pedagogerna ska vara goda lärare som ser den sociala miljön som medskapare till kunskap, 

för att kunskap ska utvecklas behövs aktiva deltagare, lärare, elever och miljöer. Det är viktigt 

hur läraren organiserar miljön för att skapa goda lärande situationer. Lärarens roll ska ses mer 

som en handledare och inte som en maktutövare eller kunskapsförmedlare. Han menar vidare 

att det är den aktiva eleven som ska utvecklas inte den passiva eleven (Lindqvist 1999). Likt 

Deweys (2002) tankar om lärande som en aktiv del hos eleven där eleven får pröva och 

experimentera, ”learning by doing”. De båda hävdar att elevens intresse måste vara 

utgångspunkten och metoden för hur lärandet synliggörs. Intresset måste vidare byggas på en 

äkta grund, det måste utmana barnets tänkande och skapa nya kunskaper det får inte vara 

intressen som skapas utifrån lärarens tricks och anekdoter som inte har något med innehållet i 

lärandet att göra. Att utgå från elevens intresse är en ny roll för läraren, läraren har inte en 

förmedlande roll utan ska organisera omgivning och handleda eleven i dess lärande. 

Innehållet ska organiseras och framföras i teman eller projekt där barnet ges möjlighet till 

lärande genom olika aktiviteter. 

 Dessa historiska tankar som både Vygotskij och Dewey hade om synen på utbildning och 

förhållandet mellan lärare och elev anser vi går att översätta till nutidens aktuella idéer om hur 

barn och barndomen betraktas. Vilken barnsyn som råder är aktuellt att lyfta fram eftersom 

barndomen till stora delar äger rum inom förskolans institutionella verksamhet. Förskolans 

lärandeuppdrag ger en anledning till att reflektera kring vilken syn på lärande som är rådande, 
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samt om Deweys och Vygotskijs idéer om utbildning och lärande ligger i linje med den syn 

på barn som är framträdande i utbildningspedagogiska sammanhang och inom 

barndomssociologin. I Pramling, Sommer & Hundeide (2011) beskrivs en idag starkt 

framträdande syn på barnet som en aktiv agent, som medskapare till samhället och 

barndomen. Detta aktiva agentskap och förmågan att skapa, förutsätter en uppfattning av att 

barnet kan tillägna sig insikter som till en viss del är sofistikerade. Barnet ses som en 

kompetent varelse med mental kapacitet att bearbeta social och kulturell information. 

 I leken kan barns intresse och lärande utvecklas i lärandet för framtiden. Vygotskij menar att 

leken lär barnet att tänka. Intresset och barns föreställningar är viktiga i en lärandeprocess 

men innebär inte att pedagogen ska lämna över ansvaret helt på barnet. Lärande innebär att 

kunskaper medieras och i den processen har pedagogen en avgörande roll för hur detta 

synliggörs och ger barnet en förutsättning för att kunna ta eget ansvar i sitt lärande. I ett 

projekt är målet att barnet skall skaffa sig färdigheter och kunskaper som behövs och är 

nödvändiga för att praktiskt behärska omvärlden. Det krävs att pedagogen strävar efter att 

skapa reella förbindelser mellan barnets erfarenheter, handlingar och tankar.  Att utmana 

barnen i deras tänkande och ge redskap för ett vetenskapligt utvecklande förhållningssätt är 

viktiga ambitioner för läraren i sin yrkesroll. Han menar vidare att barnets potential skall vara 

utgångspunkten för deras lärande. När barn ges förutsättningar att prestera inom ramen för sin 

förmåga och med stöttning av en mer erfaren person skapas förändring i den närmaste 

utvecklingszonen. Det betyder att det barnet gör nu med stöttning av en vuxen, kan barnet 

göra på egenhand imorgon. Ett begrepp som vuxit hos flera forskare och pedagoger som 

Vygotskij myntat är ”den proximala utvecklingszonen” en enkel och kort förklaring av 

begreppet är att det eleven kan göra med stöttning av pedagogen idag klarar eleven själv 

imorgon. Han ser människan som en kulturell, social och historisk varelse (Smidt 2010; 

Vygotskij 1999; Lindqvist 1999; Bråten 1998). 

 Vygotskij lyfter fram att leken kan bidra till nya kunskaper och det handlingsmönster som 

barnet utför i leken framtvingar utveckling. Barnet kan i samspel med andra och genom 

imitation prestera utöver sin aktuella nivå. Varje lek och färdighet som övas kräver en 

självinlärningsprocess som sedan ger barnet en egen utvecklingsprocess. När barnet deltar i 

leken sker en inlärningsprocess. Vygotskij menar att leken skapar utveckling av den dolda 

sociala koden och att handlingsgrammatiken blir medvetandegjord i och genom leken (Bråten 

1998). 



 
 

11 

Lärandet skall betraktas som en ständigt pågående process, det handlar inte om vi lär, utan vad 

vi lär av de situationer vi ingår i. Det är ett grundläggande tankesätt inom det sociokulturella 

perspektivet. Säljös resonemang kring lärandet belyser att den komplexitet vardagliga 

verksamheter innehåller i samhället, kräver att det sker lärprocesser på många olika plan hos 

individer och kollektivet. En sociokulturell process och erfarenhet skapas och är produkten av 

den vuxna människans handlande. Hur vi är, tänker, kommunicerar och beter oss är formade 

av kulturella och sociala erfarenheter. 

 Säljö beskriver vidare hur barn lär och utvecklas genom sin närmaste omgivning i yngre 

åldrar där språk, sociala samspel och hänsynstagande lärs in för att möta och fungera i 

samhället, detta kallar han den primära perioden. Den sekundära perioden startar när barnet 

möter andra institutionella verksamheter, där en pedagogisk utveckling är det centrala i 

inlärningen. Det är kommunikationen och språkanvändandet som är centralt och den 

utgörande länken mellan barnet och dess omgivning. Vad som kommuniceras i leken och i 

interaktionen med andra gör barnet delaktig i hur omgivningen uppfattar och hur företeelser 

kan förklaras. Meningsskapande, lärande och människors handlande sker i situerade praktiker, 

där individens erfarenheter och kunskaper kan användas på olika sätt i olika praktiker.  Den 

praktik man befinner sig i relaterar till vilka erfarenheter och kunskaper som bör användas. 

Villkor och förutsättningar i olika situerade praktiker skapas just utifrån den praktik man 

befinner sig i (Säljö 1999). 

 

3.4. Interkulturella Perspektiv 

 

Omgivningens attityder kring flerspråkighet är avgörande för att barnet skall motiveras till att 

lära sig ett nytt språk (Calderon 2008; Myndigheten för skolutveckling 2008; Lindberg, 

2002;). Att som pedagog anta ett interkulturellt förhållningssätt lyfts fram i riktlinjer och 

stödmaterial kring förskolors arbete med språk, kultur och mångfald (Calderon 2008; 

Myndigheten för skolutveckling 2008). Det interkulturella förhållningssättet är även betonat i 

studiens deltagande förskolas verksamhetsplan och språkplan. 

 Begreppet interkulturell förklaras genom skillnaden på mångkulturell och interkulturell. 

Mångkulturell används som en definition på ett tillstånd t.ex. ett mångkulturellt samhälle eller 

en mångkulturell förskola, vilket betyder att detta samhälle eller förskola är befolkat med 

individer som representerar skilda kulturer. Interkulturell syftar då till att beskriva en 
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handling, ett möte mellan individer där skilda synsätt och värderingar ställer nya krav på hur 

vi ska förhålla oss till varandra. Det interkulturella pedagogiska perspektivet kännetecknas av 

att de som verkar inom mångkulturella lärandemiljöer strävar efter att bli medvetna om sina 

värderingar och kulturella uppfattningar är präglade av etnocentriska tankesätt. Värderingarna 

och de kulturella uppfattningarna krävs att bli problematiserade och analyserade, för att öka 

medvetenheten om hur vi uppfattar det som är annorlunda (Bergstedt & Lorentz 2006). 

Interkulturellt arbete används som begrepp i Skans (2012) studie då förskolan studeras ur ett 

lärandeperspektiv på barns flerspråkighet. Skans analyserar de innehållande didaktiska valen i 

vad interkulturellt arbete kan innebära. De didaktiska valen är betydande för hur 

möjligheterna påverkar motivationen för att lära språk och ämnesinnehåll. Det innebär att 

pedagogerna väljer innehåll som skall verka som motivationshöjande och skapa deltagande i 

gruppen. Innehållet skall grundas utifrån att pedagogerna har tagit hänsyn till barnens 

bakgrunder och kunskaper. Det handlar även om en medvetenhet om betydelsen av de 

strukturella faktorerna såsom kön, etnicitet, klass, sexuell läggning och funktionshinder skall 

beaktas i arbetet med barnen. Men samtidigt är det viktigt att se alla som individer och inte 

representanter för en kategori, att alla är unika skall vara i fokus. Denna medvetenhet går i 

linje med hur Pirjo Lahdenperä (2004) beskriver den kritiska kulturella medvetenheten, där 

man i samspelet med andra är öppen för olika kulturella uttryck och där möjligheterna att lära 

sig mycket mer ökar. Denna kritiska förmåga utvecklas genom att kunna jämföra och dra 

slutsatser utifrån sina egna och andras utgångspunkter. Förmågan vidgas även till att kunna 

överbrygga olika synsätt, kunna förstå andras perspektiv samt förmågan att kunna ifrågasätta 

och bearbeta den egna etnocentrismen. 

 I den här c-uppsatsen använder vår studies deltagande förskola ett Interkulturellt 

förhållningssätt som uttryck i sin språkplan, för att beskriva hur deras språkutvecklande 

arbetssätt ligger som grund i det mångkulturella och flerspråkiga skolområdet. Den 

innehållande beskrivningen av vad förhållningssättet syftar till är; att barn och elever skall få 

positiv respons på sin flerspråkighet samt att barn och elever skall se sin flerspråkighet som en 

resurs för den egna kunskapsutvecklingen. Andra aspekter som lyfts fram är att kulturella och 

etniska olikheter skall ses som tillgångar i barngruppen, samt insikten om att modersmålet 

utgör grunden för en positiv identitetsutveckling. 
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3.5. Identitetsskapande 

 

För att klargöra vilken betydelse och innebörd som ryms inom identitetsskapande som 

begrepp har vi valt att här göra en beskrivning.  

Identitet skall förstås som något som skapas och som ständigt är i ett tillstånd av förändring. 

Identitetsskapandet sker genom förhandling och i interaktiva processer där reflexivitet är en 

komponent. Detta synsätt är idag relativt vedertaget inom de flera forskningstraditioner och 

därför ägnar aktuell forskning mer fokus på vad dessa processer innebär för individens 

skapande och villkor för dess alla ”möjliga identiteter”.  Det betyder att det är utifrån vilka 

social sammanhang som individen har varit och är en del av, frivilligt deltagande eller av 

tvång som processerna av identitetsskapandet äger rum, därför problematiseras innebörden av 

processen som möjliggör vilken eller vilka identiteter individen kan förverkliga. Skapandet av 

identitet sker i relationen och samspelet mellan individer, grupper och samhällen över tid och 

rum. Identiteten produceras i en kontext där likheter och skillnader tilldelas olika meningar 

och innebörder till den egna identiteten och till andras. Språket betraktas som en 

medkonstruktör till identiteter genom dess funktion att tillhandahålla ord, begrepp och tankar 

som språket inbegriper. Individens handling är påverkad av ord som ger tanken som sedan 

leder till handling (Bergsted & Lorentz 2006). 

 

3.6.  Sammanfattning av den teoretiska ramen 
 

 Det sociokulturella perspektivet belyser språket som människans viktigaste redskap eftersom 

den tillhandahåller funktionen att tolka och samskapa den verklighet som människan lever i. 

Med språket kan människan delta på sociala arenor och genom kommunikativa processer 

tillägnas färdigheter och kunskaper. Med det sociokulturella perspektivet som fokuserar på 

kommunikativa processer och på praktiker där språkliga och fysiska verktyg används, vill vi 

förstå den sociala praktik som vårt forskningsfält utgör. Det interkulturella perspektivet 

använder vi för att få en förståelse för vad det innebär att möta och låta olika språk och 

kulturer ta plats i förskolan. Perspektivet används för att hjälpa oss se på vilket sätt 

flerspråkigheten synliggörs av pedagogerna i verksamheten. Identitetsskapande som begrepp 

förklaras genom hur språk, sociala processer och identitetsskapande är sammanlänkade och är 

aktuellt ur ett lärandeperspektiv. 
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4. Metod 
 

Syftet med studien är att beskriva och analysera hur flerspråkighet synliggörs i förskolan. Vi 

kommer här att presentera den forskningsansats och de metoder som vi har valt att använda 

oss av i vår undersökning. 

4.1. Etnografisk ansats 

 

Metoden som vi valde är inspirerad av den etnografiska ansatsen. Patrick Aspers (2011) 

menar att observationer och deltagande på fältet bidrar till att undersöka och skapa en 

förståelse för vad som utspelar sig på den specifika platsen. Den här studien är etnografiskt 

inspirerad vilket innebär att den erbjuder möjligheten att skapa en förståelse för vilka 

möjligheter och hinder som meningsskapande kan utgöra i institutionella praktiker (Bagga-

Gupta & Carlsson 2006).  I likhet med vad Aspers menar så räcker det inte med enbart 

observation utan att vi som forskare måste kombinera observation med samtal och frågor. För 

att inkludera en djupare förståelse av fältet har det varit nödvändigt för oss att läsa de 

dokument och material som fältet inbegriper t.ex. språkplan, verksamhetsplan, 

kvalitetsredovisning
1
 och Lpfö 98/ 2010. Tidigare forskning med liknande metod (Kultti 

2012; Gibbon 2010; Lunneblad 2006; Carlsson & Bagga-Gupta 2006) har inspirerat och varit 

till hjälp för oss i syftet att hittat ett tydligt fokus för våra observationer. Forskningsansatsen 

som vi har valt är att samla data genom fältstudier med anteckningar, fotografier, 

observationer och filmning. Vi har studerat filmerna och gjort observationsschema utifrån 

studiens syfte och frågeställningar.  Under vår tid på fältet har vi haft informella samtal med 

några av pedagogerna för att få en kort beskrivning av pedagogernas bakgrund och 

verksamhetens arbetssätt gällande rutiner och aktiviteter. Syftet med studien är att hämta 

kunskaper från den reella miljön som Staffan Stukát (2005) menar är möjligt genom 

observationer. Även Martyn Denscombe (2010) påvisar att observationer är ett konkret sätt att 

samla in direkta händelser och data från empirin 

 

 

                                                           
1
 På grund av konfidentalitets kravet väljer vi att inte ange dessa i referenslistan, för att undvika igenkännande 

av förskola och personal. 
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4.2.  Fältanteckningar 

 

Fältanteckningarna syftar till att ge en bredare beskrivning av fältet, och möjliggöra att 

läsaren får en helhetsbild över verksamheten och dess fysiska miljö. Forskningsfrågorna är 

stommen i hur analysen i de olika delarna bearbetas för att sedan kunna besvara studien syfte 

och frågor.  För att bekanta oss med fältet och veta vilka situationer som senare skulle 

videofilmas, skrev vi fältanteckningar vid våra två första besök.  Fältanteckningarna har som 

syfte att beskriva helheten i förskolansverksamhet i sin kontext och de aktiviteter som sker i 

fältet. Fältanteckningarna skall ses som ett komplement till filmkameran. I samband med 

skrivandet av fältanteckningar togs fotografier på miljön, såsom inredning och material. För 

som Aspers (2011) menar, behövs komplement för att skapa en fyllig beskrivning av helheten, 

vilket leder forskaren mot en förståelse av fältet. Fältanteckningarna skrevs på plats och 

beskriver samt fångar ett första intryck av miljön. De fokuserar på vad som sker på förskolan 

hos pedagoger och barn, men även den fysiska miljöns utseende. Fältanteckningarna användes 

även som utgångspunkt när förskolans rumsliga miljö beskrivs och där valde vi att fokusera 

på småbarnsavdelningen för att göra en avgränsning i studien. Miljöerna är uppbyggda på 

liknande sätt därför gör vi denna avgränsning.  

4.3.  Observation 

 

Genom att använda videokamera och filma situationer där barn och pedagoger interagerar 

med varandra så möjliggjorde det att vi kunde analysera filmerna utifrån studiens 

forskningsfrågor. Syftet med studien är att se vilka villkor och förutsättningar som ges för 

flerspråkighet, genom filmning kunde vi lättare återgå till materialet för att studera 

interaktionen mellan pedagog och barn. Vi var utrustade med varsin kamera och delade upp 

oss för att filma varsin avdelning. Vi filmade under förmiddagstid i ungefär två timmar vid 

två tillfällen, vilket gav oss cirka 8 timmars filmmaterial. De situationer vi valde att filma var 

när en eller flera pedagoger var i en interaktion och eller i en aktivitet med ett eller flera barn. 

Det var lättare att filma sekvenser när aktiviteten var avgränsad och ägde rum på en plats, till 

exempel när barn och pedagog sitter tillsammans vid ett bord. Eftersom vi fick tillfälle att 

fånga situationer med dessa förutsättningar så resulterade det i att större delen av allt 

filmmaterial var analyserbart och lämpligt för studiens syfte. 

Vi ser fördelar precis som Aspers (2011) och Stukát (2005) med att använda videokameran 

som ett hjälpmedel vid observationer, eftersom vi kan gå tillbaka till materialet i en större 
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utsträckning än med fältanteckningar och då göra nya tolkningar. Ytterligare ett argument till 

varför vi har valt att videofilma kan belysas på det sätt som Denscombe (2010) hänvisar till, 

hur minnet kan svika och att minnet och perceptionen är selektivt. Vilket innebär att vi 

kommer ihåg vissa saker och glömmer bort andra, perceptionen handlar om att minnet har 

olika filter som släpper igenom vissa typer av information. Nackdelen med filmning är de 

etiska överväganden som behöver göras, speciellt när det kommer till barnens eget 

godkännande av att filmas. En annan aspekt som är värd att ha i åtanke är pedagogernas 

agerande framför kameran som inte alltid upplevs som naturligt. Eftersom de inte alltid 

känner sig bekväma i situationen trots godkännande av filmning. Vissa pedagoger uttryckte 

tydligt att de inte var bekväma med situationen. Det fanns även föräldrar som svarade att de 

inte ville att deras barns skulle filmas, vilket försvårade möjligheten att filma mer 

övergripande och från fler vinklar där de barnen vistades. Vilket också bidrog till att det blev 

konsekvenser för vad som filmades och hur situationer som valdes för filmning blev 

avgörande av att de barnen inte fanns med i aktiviteten.  

  

4.4. Etiska överväganden  

 

 Sökandet efter en förskola som var intresserade att delta i vår studie, började med att vi skrev 

ett mejl till olika förskolechefer i det område som vi var intresserade av. I mejlet beskrev vi 

vårt syfte med studien samt hur vi ville genomföra den. Vi klargjorde även att vi följer 

Vetenskapsrådets (2011) principer. Vi förklarade att de är anonyma i texten och att filmerna 

inte ska visas för någon annan än för studiens författare. Vi behövde även föräldrarnas 

godkännande för observation och filmning. En enkät skrevs där föräldrarna aktivt fick göra 

val, de fick svara ja eller nej om barnet tilläts vara deltagande i studien. Enkäten översattes 

även till somaliska då flertalet av föräldrarnas modersmål är somaliska (se bilaga 1 och 2). 

För att få hjälp med den somaliska översättningen gick vi till kommunens Invandrarservice. I 

enlighet med principer för Vetenskapsrådet har vi muntligt och skriftligt informerat 

personalen på förskolan om att vi utgår från de forskningsetiska principerna om anonymitet 

och rätten att ångra sig under studiens gång. En viktig aspekt som berör våra roller som 

observatörer på fältet kan vara att fånga det ”naturliga”, eftersom det faktum att vi är där, 

kommer alltid att påverka i någon grad. Att närma sig pedagogerna och barnen med 

filmkameran kan medföra en onaturlig och konstlad upplevelse och situation. Ett etiskt 

dilemma är även svårigheten med att få barnens tillåtelse angående filmningen. Vi beaktar 



 
 

17 

även att några barn inte skall filmas utefter föräldrars önskemål. Vi ser även att samtal med 

pedagogerna och ev. rektor skulle kunna fördjupa vår förståelse av vårt material, och ge mer 

beskrivning av hur och varför förskolan tänker kring sitt uppdrag och arbetssätt. 

Vi har fingerat namnen på samtliga deltagare i studien även uteslutit information var denna 

förskola är belägen och gett förskolan ett fingerat namn. Vi har även valt att inte redogöra 

med referenser angående förskolans språkplaner och verksamhetsplaner för att undvika 

igenkännande av förskolan och dess belägna område. 

4.5. Urval 

 

Vårt urval av förskola är begränsat då vi valt en förskola med två avdelningar och sju 

pedagoger. Vi granskade i första steget kommunens hemsida där förskolornas egna hemsidor 

finns. Vi letade efter en förskola där de påvisade genom dokumentation att de arbetade med 

flerspråkighet.  Förskolan valdes utifrån de styrdokument som fanns beskrivna på kommunens 

hemsida, där de hade en särskild språkplan i hur de skulle arbeta med flerspråkighet.  Vi har 

medvetet valt förskolan efter deras förutsättningar att arbeta med flerspråkighet, som stöds av 

den formella språkplanen vilken innehåller riktlinjer för hur arbetet med flerspråkighet kan 

utformas. Samtliga pedagoger på förskolan är kvinnor mellan 25 – 60 år, de har olika 

utbildningsbakgrund barnskötare och förskollärare. De har även olika lång erfarenhet av 

arbete i förskola, tre av pedagogerna har arbetat kortare än två år, fyra av pedagogerna har 

arbetat mer än tio år. Området vi valde att utgå ifrån när vi skickade ut vår intresseförfrågan 

via epost, valdes utifrån att området är betecknat som mångkulturellt. Området valdes även 

utifrån studiens intresse gällande barnens flerspråkighet, vilket fanns inskrivet i områdets 

särskilda språkplan. Denna språkplan anger riktlinjer för hur den pedagogiska verksamheten 

kan arbeta med språkutvecklande strategier som då inbegriper barnets modersmål och 

utvecklandet av det svenska språket. Vi skickade epost till tre förskolechefer, i mailet 

beskriver vi kort studiens syfte och fokus. I intresseförfrågan skriver vi att studien skall 

genomföras med hjälp av videokamera, fältanteckningar och observationer. Redan samma dag 

fick vi svar att vi var varmt välkomna till förskolan Päronet. Utvecklingsledaren på Päronet 

var den kontaktperson som vi hade telefon och mailkontakt med i inledningsskedet. I mitten 

av oktober besöker vi förskolan för en planering av våra besök. 
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4.6.  Kvalitetsaspekter 
 

Studien är begränsad till just denna undersökning och kan inte generaliseras till att gälla 

flerspråkiga förskolor överlag i Sverige. Möjligheten som den här studien erbjuder är insikter 

om hur vardagliga språk och leksituationer kan se ut på en flerspråkig förskola. I Andreas 

Fejes & Robert Thornberg (2009) framhålls betydelsen av situerad generalisering vid 

kvalitativ forskning. Det innebär att kvalitativ forskning producerar gestaltningar som i sin tur 

gör det möjligt för läsaren att identifiera en process eller en kvalité i ett fenomen som läsaren 

inte varit medveten om innan. Eftersom generaliseringen är situerad i den bemärkelsen kan 

den inte heller förutses. Generaliseringen kan istället realiseras när tolkningarna passar in i 

andra fall, och sker således genom igenkännande av resultatets gestaltning i andra situationer. 

Begreppet validitet använder vi likt Fejes & Thornberg, det handlar om att beskriva kvalitet i 

forskning. Validitet betyder i vår studie i vilken utsträckning vi verkligen undersöker det som 

är avsett att undersökas. Studiens syfte och frågeställning besvaras genom att observera 

kommunikationen mellan pedagog och barn. Vi anser att vår valda metod lämpar sig väl för 

den här kvalitativa undersökningen. 

 Vi som författare till denna studie är medvetna om att vi själva som forskare på fältet 

påverkar datainsamlingen genom vår närvaro. Vi är medvetna om att vi i egenskap av 

”forskare” och som författare till studien, använder oss själva som verktyg i analys och 

tolkningsprocessen, genom vår reflexivitet, våra erfarenheter och förkunskaper i området. 

Reflektioner över till exempel forskarens positionering,                                                              

interaktioner under forskningens gång, forskningens situering                                                                          

i vetenskapliga traditioner och samhällen blir här ett sätt att                                                                               

synliggöra konstruktioner och utelämnande i forskningen                                                           

(Katarina Sjöberg 2008, s 189) 

 Eftersom våra förkunskaper och teoretiska glasögon riktar vår blick mot de situationer eller 

händelser som är intressanta för oss att studera. Vi menar att det som blir intressant för oss är 

det som sker i en interaktion mellan pedagog och barn. Vilket innebär att vi är medvetna om 

att vi missar eller utelämnar vissa händelser eller situationer som äger rum på förskolan, 

eftersom att vi inte kan fånga alla tillfällen. 

De kvalitativa aspekterna gällande vårt val av metod och datainsamling är att genom filmning,  

kan observationerna ”konserveras” i pedagogiska ögonblick, och minnet kan då inte påverka 

inspelningen. Vårt filmmaterial innehåller på så vis detaljerade rikedomar och genom att titta 

flera gångar kan vi upptäck nya intressanta aspekter (Björndahl 2005). För att hitta kvalitativa 
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mönster som i sin tur leder oss mot möjligheten att besvara studiens forskningsfrågor, så 

användes våra datainsamlingsmetoder som vi nämnt ovan för att komma så nära en trovärdig 

och reell analys av den situerade verkligheten som vi studerade.   

 

4.7.  Analysverktyg samt bearbetning och analys av observationerna 

 

Vår studie undersöker vilka villkor och förutsättningar som ges för flerspråkiga barn att 

använda och utveckla språket. Studiens frågeställningar fokuserar på språk, kommunikation 

och lärande, vilket är centralt i det sociokulturella perspektivet. För att synliggöra språk, 

kommunikation och lärande i praktiken behöver vi titta på interaktionen. Därför har vi valt 

analysverktyget observationsschema. 

I vår analysprocess har vi använt oss av Cato Björndals (2002) beskrivning, om hur man kan 

skapa ett observationsschema. Han beskriver hur ett avgränsat fokus kräver tydligt 

strukturerade anteckningar och observationer. Vi har valt avgränsning av området utifrån vårt 

syfte, där det sker en tydlig interaktion mellan pedagog och barn. Sekvenser ur filmmaterialet 

väljs ut som är relevanta att analysera utifrån studiens frågeställningar. För att strukturera våra 

iakttagelser från filmmaterialet så använder vi oss ett observationsschema vid transkribering 

som syftar till att fånga gester, mimik, handlingar och verbalt språk.  För att kunna besvara 

studiens frågeställningar och möjliggöra en analys som grundar sig på en kartläggning av 

mönster så har vi konstruerat några analysfrågor som hjälper oss att rikta och skärpa 

uppmärksamheten på studiens fokus. Att hitta och förstå mönster i vår empiri och göra en 

bedömning av deras konsekvenser, blir en del i vår analysprocess. Vi strävar efter att kunna 

identifiera kvalitativa egenskaper för att möjliggöra en utvärdering och tolkning av den 

pedagogiska situationen som Björndal lyfter i sin text. . De kvalitativa egenskaperna som vi 

ämnar fokusera på i vår analys är förutsättningar för den pedagogiska processen, vilket 

betyder att skönja vilka förutsättningar för lärande och kommunikation som ges. 

Dessa analysfrågor är relaterade till studiens frågeställningar och riktas mot vårt datamaterial 

som används vid analysprocessen. 

• När används barnets modersmål som en länk till att förstå svenska ord och begrepp? 

• Vilket är det framträdande syftet med aktiviteten? 
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• Vilka lärandemöjligheter skapas i interaktionen mellan pedagogen och barn? 

 I observationsschemat har vi en spalt för pedagogen och en spalt var för varje barn som är 

med i observationen, under varje spalt skriver vi ned vad som sägs och vilken fysisk handling 

som sker i kommunikationen mellan pedagog och barn. Vi sorterade filmmaterialet efter vilka 

situationer i materialet som svarade mot våra analysfrågor, och därefter sökte vi efter 

gemensamma kommunikationsmönster. Studiens resultat är grundad utifrån de gemensamma 

kommunikationsmönstren som sedan bildar fyra olika teman; Förutsättningar för 

lärandesituationer, Språkfokuserade aktiviteter, Organiserade vardagsrutiner och Vardagliga 

skapande aktiviteter. Med kommunikationsmönster menar vi hur och på vilket sätt pedagoger 

och barn kommunicerar med varandra i de observerade situationerna. Varje tema innehåller 

aktiviteter som vi har kategoriserat eftersom de har liknande karaktärsdrag.  Interaktionen i 

denna studie blir betydelsefull att beskriva eftersom den är närvarande i kommunikationen 

mellan pedagog och barn. Vi har valt att använda Sahlström & Lindblads (2001) beskrivning 

av interaktion, där sociala handlingar förklaras med hur människor förhåller sig till andra 

människors handlingar. Genom att människor förhåller sig till varandras handlingar byggs på 

så sätt strukturer och sociala relationer. I pedagogiska sammanhang betraktas barn som aktiva 

agenter i förskolans verksamhet. Det skall även förstås som processer i olika situationer som 

på olika sätt bidrar till lärande, meningsskapande, socialisation och identitetsarbete. 

Interaktionen blir genom dess innebörd ett redskap för analysen, där vi studerar hur aktörerna 

förhåller sig till varandra genom språkliga och fysiska handlingar.  I framställning av 

datamaterialet har vi valt att integrera resultatet med analysen, för att tydliggöra anknytningen 

mellan teori och praktik. Detta gör vi även för att texten ska upplevas som mer levande och 

lätt att följa. 

4.8. Transkriptionsnyckel 
 

[ ]  Hakparantes används för att markera en rörelse som personen utför innan talet eller efter. 

[[  ]]  Dubbla hakparenteser används för att markera en rörelse som sker parallellt med talet. 

(  )    Parenteser används vid odefinierbara ljud och ord, samt när vi tolkar att ett annat språk 

används. 

.. Två punkter markerar kortare paus. 

…. Fyra punkter markerar en längre paus. 
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ABC Stora bokstäver markerar hög talvolym 

 

 

 

 

 

4.9. Studiens förskola 

 

Studiens förskola är belägen i ett bostadssegregerat område. De flesta invånarna i området har 

sitt ursprung i länder utanför norden. Vilket speglar barnen i de språk som finns 

representerade på förskolan. Förskolan består av två avdelningar, en för små barn 1-3 år och 

en för 3-5 år. De modersmål som finns representerade är Somaliska, Kurdiska/ Sorani, 

Arabiska, Romani, Vietnamesiska, Spanska och Svenska. Personalen på förskolan är fördelad 

med tre heltidspedagoger på varje avdelning och en resurs person på avdelningen för barn 3-5 

år. Det förekommer inte någon form av modersmålsundervisning på förskolan. Personalen 

består av 4 förskollärare och 4 barnskötare, vi kommer i vårt arbete kalla alla för pedagoger 

utan att göra skillnad på yrkestitel. Det finns pedagoger på förskolan som har finska och 

kurdiska som modersmål. En kokerska är anställd på förskolan. Vi vill ge en kort beskrivning 

av den fysiska miljön på förskolan för att ge en övergripande bild av hur förskolan ser ut. 

Avdelningarna är identiska i den planerade utformningen av rummen. Det finns allrum som 

används för diverse aktiviteter som rörelse och bygglek, soffa, rutschkana, mattor, madrasser, 

samlingar, musiklek, hylla med leksaker. Två små rum som är inredda i typiskt dockvrå eller 

byggrum anda. Förskolan har en gemensam utegård där det finns gungor, rutschkana, 

klätterställning. Gården är kraftigt kuperade med en del som är en klassad naturtomt, det finns 

en stor sten, förråd med diverse leksaker. 
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5. Att träda in i fältet 
 

När vi besöker förskolan blir vi välkomnade av pedagogerna och vi försöker att smälta in i 

sammanhanget på ett försiktigt sätt. Vi småpratar lite med pedagogerna och försöker sedan 

inta en avvaktande roll, genom att sätta oss lite på sidan om och iaktta när barnen leker. Vi 

uppfattar det som att personalen är införstådda med att vi är där för att observera, eftersom de 

fortsätter med sina sysslor och ägnar inte någon större uppmärksamhet åt oss. Med vår egen 

erfarenhet av att arbeta i förskolan samt även erfarenheten av att vara förälder till 

förskolebarn, så har vi förförståelse av hur förskoleverksamheten kan se ut. Det bidrar till att 

vi har en viss insikt om verksamheten och hur den fungerar. Eftersom vi har erfarenheter och 

förkunskaper om förskolan som verksamhet känner vi oss bekanta och på ett sätt bekväma på 

fältet. Det som inte alltid upplevs som en bekväm situation är rollen som observatör då det 

kan upplevas som att man gör intrång på andras revir. 

Vid två tillfällen skrev vi fältanteckningar för att kunna känna av miljön och lära känna 

barnen och pedagogerna lite bättre innan vi började filma. När det gavs tillfälle under våra 

besök att samtala med pedagogerna så frågade vi om deras erfarenheter och hur länge de hade 

arbetat på förskolan. Dessa samtal var informella och tjänade främst sitt syfte att lära känna 

personalen och skapa en så naturlig situation som möjligt. 

 Att skriva fältanteckningar upplevde vi som svårt och vi blev snabbt medvetna om att vårt 

fokus behövdes skärpas ytterligare för att närma sig de situationer som vi hade tänkt fånga. 

Detta bidrog till att fältstudien var lite ostrukturerad första dagen.  Trots detta lyckades vi 

anteckna interaktioner som gav oss underlag för analyser av den vardagliga verksamheten där 

pedagoger och barn samspelar i det som uttrycks som den frialeken i förskolan. 

Genom att beskriva hur miljön ser ut och vilket material som finns tillgängligt för barnen så 

kan vi närma oss en förståelse för vad verksamheten i sig vill förmedla till barnen. Eftersom 

vi betraktar de fysiska och kulturella artefakterna som bidragande faktorer till hur 

synliggörandet av barns flerspråkighet kan träda fram. Här använder vi oss av Säljös (1999) 

resonemang om hur verktyg och redskap i ett sociokulturellt perspektiv får en speciell 

betydelse där de symboliserar resurser för fysiska och språkliga tillgångar. Vi har riktat vår 

uppmärksamhet speciellt mot hur väggar har dekorerats, text, bilder, böcker och tavlor med 

allmän info till föräldrar. Den beskrivningen som följer i nästa kapitel är endast med fokus på 
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en av avdelningarna för att göra en empirisk avgränsning. Vi valde här att göra en beskrivning 

av småbarnsavdelningen. 

5.1. Förskolan Päronet 
 

När vi kliver in på förskolan kommer vi in genom entrén till småbarnsavdelningen. I hallen 

har barnen sina hyllor med krokar för ytterkläder och förvaring av extra kläder. På varje hylla 

finns en bild på barnet och barnets namn. I hallen finns en anslagstavla som används för att 

skriva upp vilken mat som serveras på respektive dag, samt en almanacka och kommunens 

broschyr gällande servicegarantin. Denna information är på svenska, almanackan är av 

traditionell svensk sort, vilket innebär att den uppmärksammar svenska traditionella högtider. 

Rummet som angränsar till kapprummet är inrett med en soffa och bänk, ett skrivbord för 

personalen med papper och pärmar. Ovanför soffan är barnens födelsedatum uppmärksammat 

genom att varje barns födelsedag är skrivet på färgat papper med formen av ett mumintroll. På 

den vägg som angränsar till andra avdelningen sitter en stor världskarta uppsatt, och under är 

en mindre bänk placerad där några kuddar används som dynor. På väggen som angränsar till 

stora lekhallen sitter en avlång spegel och ovanför sitter en liten digitalfotoram placerad. 

Bredvid fotoramen sitter en liten lathund inramad där Veli Tuomela
2
 har formulerat några 

språktips. I stora lekhallen finns en hög hylla innehållande plastleksaker, mest bilar, tåg, 

telefon och andra mindre plastsaker. På väggarna sitter några målade alster gjorda av barnen, 

samt inramade dekorationsplanscher med blommor och färger. Det som är vanligt 

förekommande i de flesta lokalerna på Päronet är tavlor med populärkultur såsom Mamma 

mu, Pippi Långstrump, Lotta på Bråkmakargatan, Nicke Nyfiken, Kalle Anka. Detta varieras 

med övriga dekorationsbilder på väggarna med typiska barnmotiv. De två små rummen som 

finns på avdelningen gestaltar en plats som närmast går att likna vid föreställande av ett litet 

barns rum i en hemlik miljö. I de små rummen hänger gardiner med vita moln, en mobil med 

mjuka tygfigurer hänger i taket. Det finns hyllor med nallar, dinosaurier och andra figurer. 

Den stora lekhallen har en öppning till köket och till den yta som borden med stolar är 

placerade. Här finns en bokhylla med böcker, spel och pussel. I samtliga rum finns inslag av 

skolrelaterade pedagogiska artefakter, exempelvis alfabetet som sitter högst upp närmast 

taket, matta med siffror, och tavlor med siffror på. Vid det låga bordet i köksutrymmet sitter 

en tavla på väggen med bilder på barnen, bredvid denna tavla finns en plansch som liknar en 

                                                           
2
 Veli Tuomela är konsult i språkpedagogik. Han stöttar förskolan och grundskolan i arbetet med att hjälpa barn 

med två eller fler språk att få en rikare utveckling i svenska språket. 
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ordlista över olika språk. De orden som var översatta var frukt, vatten, mjölk, några olika djur, 

kläder och leksaker. 

De böcker som finns i bokhyllan är på svenska och är riktade till barn under 3 år. Det finns 

pop-uppböcker och böcker vars innehåll berör ämnen som fordon och bebisar. Under samtal 

med pedagogen Sara så berättar hon att de brukar låna böcker ifrån biblioteket som ligger i 

områdets centrum. De lånar även ut bokpåsar till föräldrarna att låna hem. Här ställer vi 

frågan om de lånar ut böcker på barnens modersmål, och får svaret efter en kort stunds 

eftertänksamhet, - ja, och på svenska. 

Linnea: - Stämmer det som står i verksamhetsplanen att några äldre barn från skolan kommer 

och läser för de yngsta på förskolan?    

Pedagog Sara: - Ja, men då läste de bara på svenska vilket ju inte var meningen från början. 

Men förut kom en vikarie som kunde arabiska, och när hon läste för barnen på arabiska tyckte 

dom att det var jätteroligt och häftigt. 

5.2.  Förutsättningar för lärandesituationer 

 

Den här filmsekvensen innehåller en situation där Pedagogen Britt använder ord på barnets 

modersmål för att förstärka betydelsen av ordet ”vänta”. Först använder hon endast svenska 

ord när hon vill förklara för pojken att han ska vänta och för att sedan klä på sig. När sedan 

Britt använder en annan strategi så visar pojken upp sin förståelse genom att sätta sig ned i 

soffan. 

Sekvens 1 - Faristo 

Vi är i förskolans andra hall där det finns en soffa. Ett barn med somaliska som 

modersmål vill gå ut och får hjälp av Britt. De samtalar om vilka kläder som 

behövs för att vara ute på gården denna dag. Britt använder sig av både det 

talade språket och kroppsspråket för att förstärka orden hon använder. När hon 

vill att barnet ska ha på sig en extra tjocka tröja pratar hon om lång ärm och 

samtidigt drar hon sin hand över armen för att vis på vad hon menar med lång 

ärm. Vidare pratar hon med barnet om mössa som ligger på hyllan, när de pratat 

om vad för märke det är på mössan förstärks det genom att lägga handen på 

huvudet för att öka förståelsen. Barnet härmar Britt i rörelse och språk. Sen ber 

Britt barnet vänta på soffan när hon går och hämtar mössan som ligger på 



 
 

25 

hyllan. Barnet springer mot ytterdörren när Britt lämnar hallen, snabbt uppfattar 

Britt vad barnet gör och springer efter. Hon leder barnet tillbaka till soffan. 

Britt: - Faristo [[klappar i knät på barnet]].. Faristo/vänta 

Barnet nickar och stannar på soffan, men hoppar upp och ner. Britt kommer 

tillbaka till soffan med mössan. Hon frågar om barnet har vantar, barnet skakar 

nekande på huvudet. Britt ställer återigen om frågan. 

Britt: - Har du några vantar? 

 Barnet: -[skakar åter nekande på huvudet]..JO DET HAR JAG [glad min]. JO jag har ju, 

hemma har jag vantar. 

Vi kan genom denna observation se hur pedagogen Britt pratar tydligt och använder kroppen 

för att förstärka det svenska språket. Barnet visar sin förståelse genom att härma hennes 

rörelser och ord, på så sätt interagerar barnet med pedagogen.  

Myndigheten för skolutveckling (2008) menar att i meningsfulla och i begripliga 

sammanhang ges barnet bäst förutsättningar för att lära sig språk. Vidare menar de att det är i 

de vardagliga situationerna som pedagogen kan berika språket. Vi kan se att pedagogens 

fokus på barnet stärker situationen i det språkliga lärandet då hon hela tiden fångar in barnet i 

sin sfär. Pedagogens användande av barnets modersmål för vänta - faristo ger barnet en 

möjlighet att veta vad som förväntas av barnet och får ett nytt begrepp på svenska. Vi tolkar 

att Britt i denna situation använder sig av det additiva språkförhållandet när hon använder 

barnets modersmål tillsammans med svenskan för att förtydliga instruktionen. Calderon 

(2008) beskriver den additiva språkinlärning som en god förutsättning för 

andraspråksinlärningen, då båda språken ses som berikande och är komplement till varandra. 

Nästa observation är gjord i en för dagen initierad aktivitet och det är pedagogen Britt som 

tagit initiativet utifrån ett möte med förskolechefen.  På det här mötet har personalgruppen 

diskuterat att de behöver skapa fler aktiva lärandesituationer med en pedagog som vägledare, 

dels för att få struktur på dagarna och för att barnen behöver fler forum i språkträning. För 

dagen väljer Britt ut en grupp på fyra barn som hon vill ha med i denna aktivitet, barnen väljs 

på måfå utan någon större eftertanke. Barnen tillfrågas naturligtvis om de själva vill delta i 

aktiviteten. Barnen som deltar har alla annat modersmål än svenska. Aktiviteten ska äga rum i 

det rummet som kallas för målarrum där skall barnen bygga med lego. När Britt går mot 
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rummet frågar jag 
3
 spontant om jag får följa med in och filma. Britt föreslår att de ska bygga 

ett hus tillsammans, här får hon tillfälle att bygga svenska begrepp för delar på en byggnad.  

Jag placerar mig vid sidan av bordet, rummet är litet och ljudet fångas bra. De sitter nu runt 

bordet och bygger. Till vänster om pedagogen Britt sitter Abir, mittemot Britt sitter Selma 

som har Ahmed till höger om sig, vid Britts vänstra sida på flanken sitter Samir. 

Sekvens 2 - Legobygget 

De börjar med att bara bygga innan Britt tar fram en större byggplatta och vill 

att de ska bygga ett hus gemensamt. Samir vill också vara med, Abir är lite 

intresserad men vill gärna också bygga på sidan om, Selma har egna små plattor 

som hon väljer att bygga på och Sandy bygger för sig själv. Alla barn tycks ändå 

lyssna nyfiket på vad pedagogen talar om under observationen. Den största 

språkliga interaktionen sker mellan Britt, Samir och Abir. När de börjar bygga 

väggarna på huset påpekar Britt att det måste finnas fönster på väggarna. Vi 

uppfattar att Britt vet att ordet fönster kan vara ett nytt begrepp för barnen därför 

ställer hon frågan till barnen: 

Britt: - Titta nu bygger jag ett hus, vad har man i ett hus?.. När man har en.. vad är det här? 

[visar upp ett lego fönster, riktar sig mot Samir] 

 Samir: - ähm… en hus. 

 Britt: - ja jag ska bygga ett hus.. det här är ett fönster 

Abir: - [rör på läpparna][vi, tyder att det är ett försök till att säga fönster, lyssnar och tittar mot 

fönstret] 

Samir: - ohörbart (kan vara på sitt modersmål) 

Britt: - ser du fönstret? [pekar mot fönstret i rummet] 

Samir vänder sig mot fönstret och pekar med en legobit, Abir och Selma tittar mot fönstret. 

Britt: - ser du ett fönster? [pekar mot fönstret i rummet.]  

Britt: - då har vi fönster. 

                                                           
3
 I denna situation är det Stina en av författarna till studien som filmar. 
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Legobygget fortsätter sedan med att Abir tar en legobit som föreställer ett fönster, som hon 

sedan vänder och vrider på. Abir anstränger sig för att få fast den på sitt legobygge. Britt 

missförstår sedan Abir som vill ha fönstret på sitt bygge men Britt tror att hon vill ha den på 

det gemensamma. Fönstret förvandlas då snabbt till en säng av Abir, och en ny lek i bygget 

startar där alla måste vara tysta för nu ska farbrorn sova. Britt återvänder hela tiden i det 

aktiva samspelet till begreppen som är relaterade till lego- och husbygget. På liknande sätt 

som med fönstret introducerar hon även orden dörr och tak. Varje nytt begrepp som Britt 

använder visas visuellt genom dess funktion på huset och med hjälp av reella artefakter som 

finns i rummet. Genom att leka fram vilken funktion begreppen har i verkligheten relaterat till 

legobygget förstärker och förtydligar Britt orden. På så sätt används orden och begreppen där 

det finns en tydlig mening och relevans i att använda dem.  I filmsekvensen framträder det att 

barnen smakar på orden och använder dem i sin lek vid sidan om, efter att de hört Britt 

använda dem till legobygget.  

Det är en av pedagogen skapad lärandesituation men som av barnen kan uppfattas som en 

frilek då de själva valt att följa med in i rummet och är fria att lämna leken när de vill. Smidt 

(2010) påvisar att de är viktigt att vi som pedagoger fångar och försöker förstå det barnet vill 

göra och hjälper barnet vidare i de intentioner som barnet sänder ut till pedagogen via språk 

eller andra fysiska rörelser. I den här aktuella situationen tolkar vi, att här har barnens egna 

val av att delta varit ett villkor för hur leken gestaltade sig, det goda forum som uppstår i 

situationen skapar villkor för lärande enligt Gibbon (2010). Gibbons menar att ett språk bör 

anpassas efter det sammanhang vi talar om, vilka det är som talar (barn-pedagog). Den 

situation vi befinner oss i ger oss språklig utveckling på det området som är aktuellt för 

aktiviteten. Den aktuella aktiviteten i observationen visar hur Britt lyfter språkliga begrepp 

som fönster, dörr och tak för att skapa förståelse och kännedom för nya begrepp på svenska. 

Vår tolkning är att Britt framträder som medveten i sitt bemötande av barnen och att språket 

är en central del i hennes handlande. Interaktionen med barnen är reell och skapad efter 

barnens aktuella nivå för att närma sig en språkutveckling som ligger strax över den aktuella 

språknivån. 

5.3. Språkfokuserade aktiviteter 

 

Detta stycke beskriver hur språkfokuserade aktiviteter framträder i våra observationer, samt 

vad som är de utmärkande gemensamma dragen för kommunikationen mellan pedagog och 



 
 

28 

barn. Det som framträder i dessa sekvenser är att pedagogen strävar efter att höra det ”rätta” 

svenska ordet på det föremål som står i fokus för interaktionen. 

Sekvens 3 – Lilla Snigel 

Den här situationen äger rum vid det låga runda bordet i änden av 

köksutrymmet. Pedagogen Anna sitter bredvid Ali och deras gemensamma 

aktivitet är att baka med trolldegen. Anna har gjort en snigel och några andra 

figurer som ligger placerade framför Ali. Anna säger att; ”djuren äter på den 

goda korven” som även den är tillverkad av trolldeg. Efter en stunds 

sysselsättning med degen så vill Ali uppmärksamma Anna på figuren som skall 

föreställa en snigel. 

Ali: - Där är han. [ pekar på snigeln]….. [ håller upp pekfingret i luften och rör handen i en 

vaggande rörelse framåt] 

Anna: - Vad heter han som skall akta sig? 

Ali: [ upprepar igen rörelsen med pekfingret i luften] 

Anna: - Är det krokodilen? 

Ali: - Akta dig, akta dig! [ Håller fortfarande upp fingret] 

Anna: - Han heter väl inte akta dig…. [ tittar på Ali] Han heter väl snigeln? 

Ali: [ tittar rakt fram och nickar försiktigt med huvudet] Ja. 

Denna situation fortsätter på samma vis sedan med att Anna frågar de två andra barnen vid 

bordet om de vet vad det lilla djuret heter, och syftar då på snigeln. Det som här är 

betydelsefullt att rikta ljuset mot är just på vilket sätt som pedagogen vill språkligt korrigera 

Ali, och enligt vår mening uppfattas det som förstärkande att hon säger; ”han heter väl inte 

akta dig”. Det som framträder i denna sekvens är att Ali har kopplat ihop orden akta dig med 

rörelsen pekfingret och handens rörelse. Ali visar upp att djuret han pekar på är kopplade till 

visan ”Lilla snigel, akta dig”. Ali söker Annas uppmärksamhet och vill visa henne att han 

känner igen djuret med den tillhörande visan. Det som framstår ur vår synvinkel är att Anna 

väljer att inte nöja sig med Alis språkliga uttryck som både inbegriper det verbala och fysiska 

språket. Anna skulle kunnat ha bekräftat att Ali har rätt i att snigeln hör ihop med den visa 

som han refererar till. För Anna är det viktigast i denna interaktion att Ali skall förstå att det 
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rätta ordet som hon vill höra är snigel, och eftersom Ali inte säger det får Anna avsluta deras 

dialog med att säga det rätta ordet själv.  

Sekvens 4 - Gaffel 

Vid nästa sekvens är det en sked, gaffel och en kniv som står i fokus för den 

språkfokuserade övningen som äger rum på samlingsmattan i det stora 

lekrummet. Pedagogen Anna tar i denna situation initiativet till denna 

språkövning och samlar alla barnen på mattan runt henne. Det är sex barn som 

deltar i denna aktivitet samt pedagogen Sara som sitter precis bakom Mustafa. 

Mustafa sitter placerad rakt framför Anna, och det framträder även tydligt att 

han är mycket intresserad av att delta i aktiviteten. Anna inleder aktiviteten 

genom att fråga barnen om föremålen hon ska använda i aktiviteten. 

Anna: - Hörrni, vad är det här? [ håller upp en gaffel] 

Mustafa: - Gaffel! 

Anna: - Vad är det här då? [ håller upp en kniv] 

Mustafa: - (använder ett kurdiskt ord) 

Sara: - Det är på kurdiska. [ lutar sig fram mot Mustafa och tittar mot hans ansikte] 

Anna: - Jag förstod att du svarade på kurdiska men då vet jag ju inte om det är rätt. Vad heter 

det på svenska då? 

 Enligt vår uppfattning finns det i denna sekvens två större aspekter som är värda att lyfta 

fram och som här blir föremål för en analys. Det först nämnda är att pedagogen Sara har 

kurdiska som modersmål och att det är därför som hon på ett försiktigt vis lutar sig fram mot 

Mustafa för att göra honom uppmärksam på att han nu använder ett kurdiskt ord. Det som 

sedan uppstår är att Anna deklarerar att hon har förstått att Mustafa använder sitt modersmål. 

Anna är inte intresserad av att höra vilket ord som Mustafa nu uttalar eftersom hon klargör att 

det som anses vara viktigt är att hon ska avgöra om det är rätt ord eller inte. Det som 

framträder som komplext i situationen är varför inte Sara framhäver vad det är som Mustafa 

säger på kurdiska. Här finns möjligheten att reflektera kring vilket ord Mustafa säger, om det 

är det kurdiska ordet för kniv har han en mycket god språkutvecklande inlärningsstrategi som 

tyvärr inte uppmuntras till i denna situation. Vid andraspråksinlärningen påvisar forskningen 
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att om modersmålet används vid inlärningen av ett nytt begrepp så är förutsättningarna goda 

att lära sig det nya språket, denna inlärningsstrategi liknas även vid den additativa 

språkinlärningen (Calderon 2008; Myndigheten för skolutveckling 2008; Lindberg 2002;). 

Eftersom den flerspråkiga pedagogen Sara inte hjälper honom att ”ta upp tråden” på vad det är 

han vill säga så blir denna sekvens endast ett uttryck för en enspråkig norm som gestaltas i 

förskolans verksamhet. Anna framhäver tydligt genom sitt uttalande att hon inte vet om det är 

rätt och därför förtydligar övningens syfte med att säga ” vad heter det på svenska då?”. Detta 

tillfälle erbjuder just en situation där barnens olika språk skulle kunna vara utgångspunkten 

för att synliggöra den språkliga mångfalden och som en bas för att koppla ihop ordet på 

modersmålet med det svenska ordet eller begreppet. Vår tolkning att det råder en enspråkig 

norm i förskolan kanske är just en anledning till att Sara inte känner sig bekväm i att använda 

sin flerspråkighet som resurs i barngruppen. Den här sekvensen innehåller även de 

språkfokuserade moment som Carlsson & Bagga- Gupta (2006) belyser som exempel på just 

en avkontextrelaterad språkträning, vilket innebär att de ord och begrepp som skall läras in 

hos barnen inte tränas vid det tillfälle då dessa artefakter används i det naturliga 

sammanhanget.  

I denna språkfokuserade övning som betraktas från vår synvinkel, blir det synligt hur talet 

används och att det är det svenska språket som står i fokus för inlärningen. 

 Svenska språket markeras som gruppens gemensamma kod att använda i förskolan och på så 

sätt framhävs vilka identiteter som är möjliga att skapa. Skapandet av identitet som Bergstedt 

& Lorentz menar, är de processer som uppstår i relationen och det sociala mötet med andra. 

Språk och identitetsutveckling är sammanlänkade (Bergstedt & Lorentz 2006; Lpfö 98 rev 

2010; Vygotskij 1999; Säljö 1999, 2000) och med denna sekvens som ett uttryck för en 

reducerad syn på språktillägnade ges begränsat utrymme för en flerspråkig identitet. 

5.4. Organiserade vardagsrutiner 

 

De aktiviteter som återkommer i filmobservationerna är i vår analys betraktade som 

organiserade vardagsrutiner eftersom de har, till den innehållsliga formen, en upprepande 

karaktär. Dessa rutiner återkommer ungefär vid samma tidpunkt på dagen och sker på 

liknande sätt varje gång under våra besök. Aktiviteterna som utgör rutinerna liknas vid Ann-

Marie Markströms (2007) beskrivning av de återkommande ritualerna, som markerar 

övergången mellan olika aktiviteter och som kan ses som ett uttryck för att förskolan är en 
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institution. Markström förklarar en sådan ritual med att personalen t.ex. initierar barnen att 

samlas och vara tysta, sjunga några sånger eller bli uppropade före lunchen. 

 

 

 Sekvens 5 - Sångsamling 

När sångsamlingen äger rum sitter barnen på mattan framför pedagogen Lisa. 

Några barn sitter i en klunga i mitten av mattan och några barn sitter på sidan 

runt om som i en cirkel. Lisa tar fram ”sånglådan” och lyfter försiktigt på locket 

samtidigt som hon viskar ”vad kan det vara i lådan?”. Barnen som sitter närmast 

är mycket nyfikna och gör allt vad de kan för att tränga sig fram till lådan för att 

kunna se vad det är i den. Lisa håller fram lådan till flickan som sitter närmast 

henne ”så nu ska vi se vad Maya tar för nått”. Maya tar upp en liten tygfigur 

som symboliserar björnen med tillhörande visa Björnen sover, de andra barnen 

som sitter nära Lisa drar och sliter i lådan, Lisa håller upp den och försöker rikta 

barnens uppmärksamhet mot Maya och det sångföremål som hon har tagit upp.” 

Vad är det du har fått? Är det björnen”, säger Lisa samtidigt som björnen rycks 

ur Mayas hand av Ali och Maya skriker högljutt. När Maya har fått tillbaka 

björnen sjunger de sedan Björnen sover. Samlingen fortskrider på liknande sätt 

då ett nytt föremål ska plockas ur lådan inför varje ny sång som skall sjungas. 

Exempel på andra sånger som de sjunger är Bä bä vita lamm, Blinka lilla stjärna 

och Hoppe Hare.  

 I vår strävan efter att beskriva hur samlingarna uppfattas av oss som observatörer gällande 

övergripande kännetecknande drag för kommunikationen i samlingen, så tydliggörs det 

genom att se till dess struktur och innehåll. Vi uppfattar att det finns fasta delar eller moment 

som håller samman aktiviteten och gör den mer konkret i sin form. De fasta och tydliga 

momenten här är lådan och dess innehåll. Det är Lisa som håller i lådan och på så vis 

markerar hon att det är hon som håller i samlingen, Lisa upprepar inför varje ny sång att ett 

nytt barn skall få ta en sak ur lådan och sedan sjungs visan. Det som framträder som mera löst 

är formen för hur denna samling fysiskt ska vara organiserad. Barnen rör sig runt i den klunga 

som de sitter i på mitten av mattan och några barn pendlar mellan att vara i samlingen och att 

leka med andra leksaker i den stora lekhallen som de befinner sig i. Det framträder inte i 



 
 

32 

filmsekvensen att det finns någon given regel eller något mönster för vems tur i ordningen det 

är att få plocka föremålet ur lådan. Det uppfattas som att Lisa just för stunden väljer vilket 

barn som står på tur.  

Den andra aktiviteten med liknande rutinbärande funktion är fruktstunden som inleds med en 

genomgång av vilka barn som är på förskolan idag. 

Sekvens 6 - Upprop 

 Barnen sitter på stolarna runt det låga bordet i köksutrymmet. Pedagogen Sara 

står vid väggen där tavlan med foton på barnen sitter uppsatta. Barnen sitter med 

kroppen och ansiktet riktade mot Sara som håller pekfingret på fotot på Medhi, 

samtidigt som hon inleder aktiviteten med ”nu ska vi se vilka som är här idag”. 

Sara frågar vem det är på bilden och ibland svarar barnen med att säga namnet 

på barnet, vanligast vid denna aktivitet är att barnen inväntar att Sara ska säga 

namnet på barnet, eller så pekar barnen på den person som frågan är riktad mot. 

Sara: - Vem är det här då? 

ett av barnen vid bordet: - Leia! 

Sara: - Leia!? .. Har vi Leia här? Vet ni vad jag tror att Leia är hemma med sin mamma idag, 

hon är nog hemma och är sjuk. 

Efter en kort stund då samtliga barn förutom ett, har blivit uppropade så avslutar Sara denna 

samlingsliknande aktivitet, genom att ställa frågan till barnen om de vet vad flickan heter som 

är kvar. 

Sara: - Nu ska jag fråga er, vet ni vem det här är? [ lutar sig fram över bordet och pekar på 

flickan ] 

 Sara: - Vi har inget kort på henne…. Hon är här idag också. 

De kommunikationsmönster som karaktäriserar dessa aktiviteter är att pedagogen nästan helt 

uteslutande har talutrymmet. Aktiviteten innehåller även en fråga- svar kommunikation där 

ofta pedagogen får fylla i svaret. Efter att raden på foton har behandlats så blir barnen 

serverade frukt som är skivad och ligger på ett fat. Några barn blir tillsagda att sätta sig ner 

och äta frukten vid bordet. Pedagogerna äter inte frukt tillsammans med barnen utan ofta 

sätter sig en eller två av pedagogerna på stolar bakom barnen. För att möjliggöra en analys av 
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vilka lärandemöjligheter som här är framträdande i de observerade aktiviteterna så väljer vi att 

belysa situationerna ur ett perspektiv som kan kasta ljuset på vilket lärande som här 

premieras. Det som framstår som centralt och gemensamt för dessa aktiviteter är att de har en 

given mall för vad aktiviteten skall innehålla, alltså sånger skall sjungas och barn som skall 

ropas upp innan frukten serveras. De språkliga lärandemöjligheterna i samlingen är att lära sig 

de traditionella gamla svenska barnvisorna. Det som är värt enligt vår mening att 

problematisera ur ett språkligt lärandeperspektiv är att ingen utav barnen har svenska som 

modersmål och har då antagligen inga referenser varken erfarenhetsrelaterat eller språkligt till 

de visor som sjungs. Det ges även här då en anledning att fundera över hur mycket utrymme 

barnen får att prata och visa intresse kring ord och begrepp som behövs för att begripa 

sammanhanget i visan. I våra observationer förekommer inga tillfällen för barnen att prata i 

samlingen. Inte heller förklarar pedagogerna innehållet i visorna.  

De samtals eller kommunikationsmönster som präglar samtliga aktiviteter går att likna vid 

Gibbons (2010) resonemang kring samtal som bygger på ”kontrollfrågor”, vilket innebär att 

läraren ställer frågor som han/ hon redan kan svaret på. Gibbons menar vidare att läraren 

behöver skapa utrymme för en mer varierad och dialoginriktad interaktion om det bästa 

förutsättningarna skall ges för barn vid andraspråksinlärningen.  

5.5. Vardagliga skapande aktiviteter 
 

Denna aktivitet utspelar på avdelningen 3-5 år, mellan pedagogen Minna och ett barn som är 

tvåspråkigt, varav det ena språket är svenska. Vi väljer här att kalla henne Sonita. På 

avdelningen har andra barn tidigare gjort älgar som de klippt ut klistrat ihop och ritat, och som 

nu sitter uppe på väggarna. Sonita får frågan om hon skulle vilja göra en likadan.  

Sekvens 7 – Göra en älg 

Sonita sätter sig vid ett bord, Minna påtalar för Sonita att hon ska hämta 

material. Minna ber Sonita att ställa sig på golvet, där får Sonita placera foten på 

ett brunt papper. Minna ritar av foten och använder nu ord som tår lilla tån och 

stora tån, när hon pratar använder sig Minna av ett tonläge likt ett litet barn. 

Sedan får Sonita sätta sig och klippa ut denna fot. Denna episod sker under 

tystnad. Ibland flikar Minna in med ord som vad duktigt du är och några barn 

kommer förbi och frågar vad Sonita gör, då är det Minna som svarar och berättar 

att Sonita klipper och att hon är jätteduktig. Ett barn som kommer förbi och 
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frågar om hon får klippa får svaret att du har redan gjort en, senare kan du få 

klippa men nu är det Sonita som klipper. Flera gånger lämnar Minna bordet, när 

hon återkommer frågar hon om Sonita är färdig. Sonita tittar upp och svarar – 

mm. Då klipper de ut Sonitas händer, här pratar Minna återigen med ett 

bäbisspråk när hon benämner tumme tott och slickepott, Sonita tittar lite osäkert 

på Minna sen på de barn som står bredvid. Under de 30 minuter som det tar för 

Sonita att färdigställa älgen är all språklig interaktion frånvarande. Minna säger 

ingenting under denna stund och Sonita gör ingenting för att påkalla Minnas 

uppmärksamhet. När älgen är klar vill Minna sätta upp den på väggen, nu 

uttrycker Sonita en önskan om att hon vill ta med sig älgen hem. Minna svarar 

att det får hon göra senare nu ska älgen hänga bredvid de andra älgarna, sen får 

Sonita ta hem sin älg. Sonita går nu och leker med de andra barnen. Minna 

plockar sedan själv iordning efter aktiviteten. 

Den här filmsekvensen innehåller en aktivitet som fokuserar på att barnet ska göra sin älg, för 

att den sedan skall hängas upp på väggen. Samtal med de andra pedagogerna om vilka barn 

som har gjort färdigt sina älgar och vilka som inte har det, föranleder hela aktiviteten. Den här 

sekvensen präglas inte i av någon verbal kommunikation mellan Minna och Sonita, förutom 

vid två tillfällen, det första är då Sonita svarar med ”mm” på Minnas fråga om hon är färdig. 

Det är sedan i slutet av aktiviteten som de utbyter meningar med varandra gällande älgen och 

vart den ska sitta. Utifrån vår tolkning av den här sekvensen så blir upplevelsen av situationen 

att det centrala i aktiviteten är ”görandet” av älgen. Det uppstår ingen spontan dialog mellan 

pedagog och barn i den här aktiviteten. Att Minna använder sig av ett röstläge som liknar det 

sätt som vuxna talar till yngre barn eller bäbisar, tolkar vi som att Minna placerar Sonita i en 

utvecklingsfas som ligger under Sonitas aktuella språknivå.  

Aktiviteten med att göra en älg synliggör snarare den praktiska processen som betydelsefull 

medan den verbala kommunikationen inte uppfattas som central i deras interaktion. Bergstedt 

& Lorentz (2006) påvisar språkets roll som en medkonstruktör för identitetsskapande och att 

individens tankar är påverkad av ord för att sedan leda till handling. När Minna använder sig 

av ett bäbisspråk förmedlas en känsla av att Sonita inte förstår språket och att hon är liten. 

Gibbons (2010) menar att barn lär i de sociala sammanhang där barnen befinner sig i 

interaktion med andra, det blir avgörande för hur de lär sig språket och hur de lär sig behärska 

språket. När pedagogen i denna situation inte samtalar med Sonita på ett naturligt sätt minskas 

Sonitas chans till en reell språkutveckling där hon lär sig hur hon ska använda språket. Smidt 
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(2010) menar att barn som är tysta och lyssnar, lär av det som sägs i olika situationer för att 

senare använda sig av kunskapen och genom stöd och beröm stärks barnets identitet. Vi 

förstår här att även om Sonita inte använder sig av den språkliga interaktionen så kan hon lära 

av det som sker och sägs. När barnet talar övar de sig på att sätta ord på sina tankar samt att 

förmedla sina uttryck till mottagaren (Calderon 2006). Om pedagogen använder en mer 

språklig interaktion med Sonita så menar vi att det utvecklar och ger Sonita ett språk som 

senare kan utvecklas och användas i andra sammanhang. Barn och pedagoger behöver vara 

aktiva deltagare, pedagogen behöver se den sociala miljön som en medskapare till kunskap. 

Det är viktigt att pedagogen skapar goda lärande situationer menar Vygotskij i Bråten (1998). 

Vi ska nu titta närmare på en situation där tre barn Tom, Simon och Johanna tillsammans med 

pedagogen Anja är i det rum som man på förskolan kallar för målarrummet. Barnen sätter sig 

vid ett runt bord och får på sig målarrockar för att skydda kläderna. Barnen får två färgkakor 

var som pedagogen droppar vatten på med hjälp av ett handdukspapper som hon blött upp. 

Barnen får var sitt papper att måla på och varsin pensel.  

Sekvens 8 - Måla 

Barnen börja genast doppa penslarna i färgkakorna och det yngre barnet Tom 

stoppar sedan penseln i munnen. Anja är genast där och tar bort penseln från 

munnen, hon vänder sig mot Tom och förklarar att man ska använda penseln på 

pappret. Hon för Toms hand med penseln mot färgkakan och visar hur man gör. 

Johanna och Simon får hjälp med praktiska saker som på fyllning av vatten i 

färgkakorna. Johanna gör upprepade försök att fånga Anjas uppmärksamhet 

genom att peka på olika bilder som finns i rummet. Hon tilldelas en kort 

uppmärksamhet och en liten bekräftelse på att Anja ser vad hon pekar på. Vi 

upplever det som att Johanna avslutar målningen då hon inte inspireras av själva 

aktiviteten målning. När Johanna lägger ifrån sig penseln på bordet är Anja 

snabbt där för att fråga om Johanna vill avsluta målningen. Johanna tar då upp 

penseln igen. När Anja byter färg mellan Johanna och Tom fyller hon på vatten 

på färgkakorna men missar att fylla på den röda färgen som Johanna fick. Anja 

frågar åter om hon vill sluta måla. Johanna tar upp penseln men målar inte. När 

Anja fyller på vatten i Simons färgkakor pekar Johanna på sin röda färg, Anja 

ser inte Johannas gest om önskemålet att få mer vatten på sin röda färg. Åter 

igen ställer Anja frågan: 
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Anja: - vill du inte måla mer Johanna? .. vill du inte måla mer?.... vill du inte måla mera? 

 Johanna: - Ja [[Johanna vrider sig på stolen och svarar]]   

Anja: - ta upp penseln och börja måla. [[ tittar snabbt upp på Johanna innan hon återvänder 

sitt fokus till Tom]] 

Johanna: [Johanna tar upp penseln och börjar dra med den på pappret]  

Anja: - vill du inte måla mer nu Johanna? Nej men vet du va då plockar vi av dig 

målarrocken. [går mot Johanna] 

Johanna: [Johanna skakar på huvudet].. 

Johanna plockar snabbt upp penseln igen. 

Anja: - du ska måla?[[ Vänder sig om och går tillbaka till Tom]] 

I den här filmsekvensen upplever vi att pedagogen riktar sin uppmärksamhet mot Tom och 

vad han gör. I interaktionen med Tom framträder pedagogen som vägledande och stöttande i 

hur Tom ska hantera penseln och färgen. Detta sker genom både handling och språklig 

interaktion. När Simon eller Johanna får uppmärksamhet förstår vi att det endast är i samband 

med att fylla på vatten på färgkakorna eller för kortare bekräftelser av vad de säger till Anja. 

Vi tolkar det som gestaltas mellan barnen och pedagogen Anja att hennes handlande och 

bemötande inte ger tillräckliga förutsättningar för en språklig kommunikation med de två 

äldre barnen. Johanna gör tappra försök till att få uppmärksamhet för sin aktivitet men får hela 

tiden frågan om hon målat färdigt. Det framgår enligt vår uppfattning att pedagogen har ett 

större fokus på aktiviteten målning än att vara i interaktion med barnen. Pedagogen riktar 

främst sin uppmärksamhet mot att Johanna och Simon ska vara aktiva och prestera genom 

handlingen, att måla med penseln. När Johanna i första läget lägger ifrån sig penseln och 

iakttar vad som händer runt bordet, så uppmärksammar Anja det och frågar henne om hon inte 

vill måla mer. Denna situation uppstår fler gånger under observationen. Alla försök till 

samspel som Johanna tar till menar vi på att de inte blir sedda av Anja, så när Johanna efter 

flera avbrott i aktiviteten blir missförstådd ger hon upp och lämnar rummet. Anja samtalar 

inte med Tom särskilt mycket men hennes handlingar är riktade mot vad Tom gör. Likt den 

situation som vi studerade ovan kan vi koppla in den språkliga interaktionens frånvaro och 

pedagogen missar tillfället att ta tillvara på vardagliga situationer som utgångspunkt för dialog 

och samtal. Smidt (2010) menar att pedagogen måste planera för att kunna använda ett 
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meningsfullt språkbruk där vardagsbegrepp utvecklas. Vidare menar Smidt att pedagogen 

måste lyssna och ta barnens initiativ seriöst och vidareutveckla dem i en språklig interaktion. 

Pedagogen behöver stötta och föra barnet vidare utan att bryta barnets intentioner med 

aktiviteten. Vi ser och tolkar i denna aktivitet hur pedagogen återkommande avvisar Johannas 

försök till en språklig interaktion och att detta tillslut gör att Johanna lämnar aktiviteten. 

Calderon (2006) påvisar att det är viktigt att den vuxne utgår från barnets tankar och lyssnar 

på deras intressen. I den här sekvensen visar pedagogen Anja mer riktad uppmärksamhet till 

Tom, som är yngst av de barn som målar. Det som framträder för oss i sekvensen är att de två 

äldre barnen Johanna och Simon inte får tillräckligt av Anjas uppmärksamhet, vilket i sin tur 

leder till att något samtal dem emellan uteblir. 
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6. Analys och diskussion 
 

 I den här analysen vill vi belysa vårt empiriska material ur ett sociokulturellt perspektiv. 

Analysen är även grundad på hur det interkulturella perspektivet samt begreppet 

identitetsskapande fungerar vidare som ett analytiskt raster i de diskussioner som förs. 

Följande avsnitt behandlar diskussioner som har sin utgångspunkt i studiens frågeställningar. 

6.1. Synliggörandet av flerspråkighet 
 

Syftet med studien är att undersöka hur flerspråkighet i förskolan synliggörs och därmed 

belysa vilka villkor och förutsättningar som ges för flerspråkiga barn att använda och utveckla 

språket. Det som först blir föremål för en analys är förskolans fysiska miljö och vad den 

genom sina artefakter och verktyg förmedlar för sociokulturellt uttryck. De artefakter eller 

redskap som finns på förskolan har som Säljö (1999) menar, en speciell betydelse eftersom de 

symboliserar resurser över fysiska och språkliga tillgångar. Dessa resurser används för att 

förstå och kunna delta i den miljö vi befinner oss i. Den fysiska miljön på 

småbarnsavdelningen kännetecknas främst av en hemlik miljö med inslag av skolrelaterade 

pedagogiska artefakter. Att den svenska förskolans miljö har hemmet som förebild visar även 

Anne-Marie Markströms (2007) studie, där inredning och möblemang t.ex. består av mjuka 

soffor, gardiner och prydnadssaker. Likt studiens förskola återfinns samma karaktär på 

inredningen som Markström beskriver. 

 I sökandet efter artefakter som synliggör barnens språkliga mångfald i förskolans miljö så 

finner vi planschen med ordlistan över några olika språk, samt den stora världskartan som 

sitter i hallen. Dessa två artefakter betraktas i vår studie som symboler för ett synliggörande 

av den språkliga mångfalden som finns på förskolan. Böckerna och de pedagogiska 

artefakterna så som pussel och spel är på svenska, samt informationen till föräldrarna som 

finns på anslagstavlan i kapprummet. Föräldrarna har möjligheten att låna hem böcker på 

modersmålet om de önskar, vilket framkom under vårt samtal med en av pedagogerna. Det 

inger signaler om att modersmålet betraktas som föräldrarnas uppgift att sköta i hemmet. 

Däremot visar pedagogen Saras insikt om att barnen uppskattar att bli lästa för på sitt 

modersmål, indikationer om att det är något som förskolan vill kunna erbjuda och tillgodose.  

Men att det krävs flerspråkiga pedagoger är just förutsättningen, vilket framträder i samtalet 

mellan en av författarna till studien och Sara, ”men förut kom en vikarie som kunde arabiska, 
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och när hon läste för barnen på arabiska tyckte dom det var jätteroligt och häftigt”.  Utifrån 

citatet kan vi skönja att flerspråkighet som resurs i barns lärande och språkprocesser är av 

pedagogen betraktat som betydelsefullt. Men att den förutsättningen inte ges frekvent. Det 

härleder vi till Vygotskij (1999 m fl.) som lyfter fram betydelsen av pedagogens roll som 

skapande av förutsättningar för vilken kunskap som medieras och hur den synliggörs. 

Eftersom det finns flerspråkiga pedagoger på förskolan menar vi att den förutsättningen inte 

tillvaratas då pedagogerna inte använder sig av den. 

 Flerspråkiga pedagoger behövs i flerspråkiga miljöer, men samtidigt är villkoren att den 

sociala miljö i förskolan, genom de normer och värderingar vilket präglar verksamheten 

främjar att flerspråkiga pedagoger blir resurser i det pedagogiska arbetet. Här riktas ljuset på 

de språkfokuserade aktiviteterna i vårt empiriska material. 

I de språkfokuserade aktiviteterna som beskrivits ovan är de gemensamma karaktärsdragen i 

aktiviteterna enligt oss en fråga-svar dialog som präglar kommunikationen. Denna fråga- svar 

dialog liknas vid Gibbons (2010) resonemang kring samtal som bygger på kontrollfrågor, 

vilket betyder att pedagogen ställer frågor till barnet som pedagogen själv kan svaret på. I 

kommunikationen som pedagogen Anna har med Ali i sekvens 3 – Lilla snigel används 

trolldegsfiguren snigeln som verktyg för att leda Ali fram till det rätta ordet på snigeln. För att 

betrakta den situationen ur ett sociokulturellt perspektiv på språk och lärande framträder 

betydelsen av språkets medierande funktion (Säljö 2000). Genom att Ali söker Annas 

uppmärksamhet och samtidigt visar handens rörelse riktad mot lerfiguren snigeln, så kan Ali 

förmedla sin kunskap och erfarenhet av visan Lilla snigel, akta dig.  Ali har svenska som 

andraspråk och behärskar inte än alla de svenska ord som används på förskolan så får han 

använda de uttryck som han har erfarenhet av. Ali visar upp sin förståelse genom använda sin 

hand som fysiskt ersättning för det verbala språket. Detta tolkas i vår analys som en handling 

att vilja samspela med Anna. Språket som medierande funktion, betyder som Säljö (2000) 

menar att kunna förmedla sina idéer och tankar för att innebörden och betydelsen skall kunna 

delas med andra. Anna visar upp att hon förstår honom genom att säga ” vad heter han som 

skall akta sig?”. Men sedan vill hon att Ali ska säga snigel och inte akta dig. Fokus för 

interaktionen är trolldegsfigurerna som är de verktyg som förväntas genom Annas upprepande 

frågor till Ali ge honom det rätta svaret. Likt den andra språkfokuserade aktiviteten där sked, 

gaffel och kniv används som verktyg och redskap för att lära in det svenska språket liknar 

dessa sekvenser det som Carlsson & Bagga- Gupta (2006) ser i språkförskolorna. Nämligen 

att olika fysiska verktyg som används i samlingar, lekar och fruktstunder har som syfte att 
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”ge” det svenska språket till barnen. När Mustafa använder sitt modersmål som svar i 

språkövningen gällande gaffeln, svarar pedagogen med att ”jag förstod att du svarade på 

kurdiska men då vet jag ju inte om det är rätt, vad heter det på svenska då?”. Den här 

språkövningen får igenom pedagogens uttalande en tydlig fokusering på enspråkighet. I likhet 

med Carlsson & Bagga-Guptas(2006) studie som visar att enspråkigheten blir rådande genom 

att enbart det svenska språket används och inga kopplingar förekommer till de flertal språk 

som utgör barnens primära språk. Det gemensamma för våra observationer där aktiviteten 

utgör interaktionen mellan pedagog och barn, är att det svenska språket står i fokus för 

kommunikationen. Den sekvens som skiljer sig från övriga observationer (se sekvens 1 

Faristo) är när pedagogen Britt använder det somaliska ordet för vänta- faristo, vilket leder till 

att pojken direkt visar upp att han förstod instruktionen. 

6.2. Kommunikationsförhållanden 
 

Utifrån vår analys kan vi skönja fyra olika kommunikationsförhållanden som framträder i 

interaktionen mellan pedagog och barn. De fyra olika kommunikationsförhållandena är; 

kommunikation baserad på den närmaste utvecklingszonen, fråga- svar dialog, 

kommunikation som ligger under den närmaste utvecklingszonen och kommunikation baserat 

på en för avancerad språknivå. I två av sekvenserna använder pedagogen språket som 

stöttande genom att hon möter barnen på deras aktuella utvecklingszon, men hon leder dem 

även vidare genom att utmana dem till deras närmaste utvecklingszon. De 

kommunikationsförhållanden som enligt vår mening gestaltas vid de språkfokuserade 

aktiviteterna samt vid de organiserade aktiviteterna präglas av en fråga- svar kommunikation. 

Det innebär att pedagogen överlag har det största talutrymmet och använder frågor vid 

kommunikationen med barnen. Den tredje kommunikationsformen kännetecknas av att 

pedagogen använder en språklig nivå som är för låg jämförande med barnets ålder, d.v.s. ett 

språkbruk som inte utmanar eller är anpassat efter barnets aktuella nivå.  Den fjärde 

kommunikationsformen är när pedagogen använder ett för avancerat språkbruk, vilket betyder 

att pedagogen använder svenska ord och begrepp som inte barnet kan relatera till eller inte 

själv kan använda än. Språket som pedagogen använder tenderar till att vara för avancerat och 

ligger då för långt bort i barnets utvecklingszon. 
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 Med det sociokulturella perspektivets syn på språkets betydelse, framträder enligt oss 

förskolans fokusering på det svenska språket som den norm att tänka, handla och som det sätt 

att förstå omvärlden på. Eftersom de språkliga uttrycken innehåller som Säljö (2000) menar, 

värderingar och antaganden som får innebörd i den språkliga interaktionen samt även formar 

vårt sätt att tänka. Det framstår som väsentligt och på sin plats att lyfta fram vilka möjligheter 

förskolan har att ge utrymme för olika sätt att tänka, vara och agera på eftersom språket utgör 

länken mellan individens tänkande, interaktion och kulturen. Genom ett begränsat utrymme 

gällande användandet av flera språk och inte enbart det svenska språket, leder denna aspekt 

till resonemanget som Bergstedt & Lorentz (2006) lyfter fram som villkoren för skapandet av 

individens ”möjliga identiteter”. Identitetsskapandet sker i relationer och i samspelet mellan 

individer, grupper och samhällen. I relationerna tilldelas likheter och skillnader olika 

meningar och innebörder som bidrar till processen av det egna identitetsskapandet och till 

andras (Bergstedt och Lorentz 2006). Med den teoretiska utgångspunkten att språket är 

medkonstruktör till identiteten är vår tolkning att det finns ett begränsat utrymme för 

utvecklandet av en flerspråkig identitet på förskolan.  

 En aspekt av det interkulturella förhållningssättet som lyfts fram i förskolans språkplan, är att 

barnen får positiv respons på sin flerspråkighet som en resurs för den egna 

kunskapsutvecklingen. Den situation som talar för att barnet får en positiv respons på sin 

flerspråkighet är i sekvens 1 Faristo, när pedagogen använder barnets modersmål för att 

förstärka innebörden av sin instruktion. Vi gör tolkningen att även om hon bara använder ett 

ord på barnets modersmål så förtydligar pedagogen det svenska språket genom att använda 

kroppsspråket. Genom att pedagogen är lyhörd för barnets bakgrund och kunskaper enligt 

Skans (2012), så förhåller sig pedagogen på ett medvetet plan och på så sätt skapas 

möjligheter för ett lärande. Pedagogen ger i denna situation barnet goda möjligheter att förstå 

och kunna delta i situationen genom att hon anpassar sitt kroppsspråk med rörelser samtidigt 

som hon benämner begreppen på ett tydligt sätt. Omgivningens attityder kring flerspråkighet 

är avgörande för att barnet skall motiveras till att lära sig ett nytt språk (Lindberg 2002 mfl). 

Med vårt empiriska resultat framträder enligt vår mening olikheter i attityderna hos 

pedagogerna. När vi jämför pedagogens bemötande gentemot barnet i sekvens 1 Faristo med 

hur pedagogen bemöter barnet i sekvens 4 Gaffeln. I sekvens 1 bekräftar pedagogen barnets 

modersmål genom att använda ordet faristo, vilket vi tolkar som bidragande till ett positivt 

identitetsskapande. I jämförelse med sekvens 4 Gaffeln där pedagogen avfärdar barnets svar 

på modersmålet genom att uttrycka ”Jag förstod att du svarade på kurdiska men då vet jag ju 
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inte om det är rätt”. Pedagogens attityd i denna sekvens menar vi ger ett uttryck för en 

reducerad syn på språktillägnande som i sin tur begränsar utrymmet för en flerspråkig 

identitet. 

 

6.3.  Lärandemöjligheter 
 

Med det sociokulturella perspektivets syn på lärande så menar vi att lärandet sker hela tiden i 

relationella processer och där erfarenheterna av att delta i praktiken alltid innebär någon form 

av lärande. Vi är medvetna om att vi inte kan redogöra för alla lärandemöjligheter eftersom 

lärandet är en process som är pågående och det finns inga situationer som är helt utan 

lärandeaspekter. Vi har dock tittat på lärandemöjligheter som blir synliga för oss och som är 

länkade till hur den språkliga kommunikationen gestaltas i våra observationer. 

 Utifrån vår tolkning av legobygget (sekvens 2 - lego) ser vi hur pedagogen Britt arbetar med 

att tydligt använda och framhäva de svenska orden och begreppen som naturligt används för 

att kunna kommunicera kring delar av huset i legobygget. Vår tolkning är att hon visar en 

förförståelse för vad barnen kan och hur de kan gå vidare i sina kunskaper. Genom att 

använda sig av leken som utgångspunkt för ett samspel, skapas en språklig nivå som ligger 

inom deras så kallade närmaste utvecklingszon (Vygotskij 1999). Vi ser att barnen i 

observationen är delaktiga även om de inte verbalt använder sig av språket, de interagerar 

genom att lyssna och titta på det som sker. Det framträder i filmsekvensen enligt vår mening 

att Britt använder sig av leksituationen som gestaltas som meningsfull och rolig för barnen. 

Samtidigt som de är med och påverkar lekens riktning, genom att de hela tiden kan uttrycka 

sina egna önskningar av hur byggandet ska gå till.  

När vi jämför med sekvens 7 - älgen, använder pedagogen Minna ett röstläge som liknar de 

sätt som vuxna talar till bebisar i kommunikationen med Sonita. Sonita har två hemspråk 

varav ett är svenska. Det framstår för oss som att Minna använder ett språkbruk som ligger 

under Sonitas närmaste utvecklingszon. Här använder vi Vygotskijs (1999) resonemang om 

att pedagogen behöver se den sociala miljön som medskapare till kunskap. Vår tolkning är att 

pedagogen inte tar tillvara på den aktuella situationen som hon har att samtala med Sonita, 

eftersom aktiviteten är observerad under cirka en halv timma och ingen dialog förekommer. 

Vi menar här att denna situation skulle kunna erbjuda Sonita större lärandemöjligheter om den 
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språkliga kommunikationen hade varit aktiv, samt innehållit en dialog med begrepp och 

resonemang som naturligt används kring en sådan här praktisk aktivitet. 

I de sekvenser där samtalet mellan pedagog och barn uteblir på grund av att barnet inte förstår 

vad som kommuniceras och inte kan säga det på svenska, blir barnets möjligheter att göra sig 

förstådd begränsade. I både sekvens 3 - Lilla snigel och sekvens 8 - målningen använder 

pedagogen språket enligt vår uppfattning, på en nivå som inte är den närmaste 

utvecklingszonen utan i en zon som tenderar till att vara för långt bort. I sekvens 3- Lilla 

snigel vill Pedagogen Anna att Ali ska använda rätt benämning på snigeln, vilket han inte kan, 

och i sekvens 8 - målning gör pedagogen Anja upprepande försök till att få Johanna att svara 

på frågan om hon inte vill måla mera. När pedagogen använder ett för avancerat språkbruk 

minskas barnens möjligheter att kunna svara och då uteblir de samtal som kännetecknas av 

turtagning mellan samtalspartnerna. Vi menar här att när barnens möjligheter att 

kommunicera begränsas bidrar det även till mindre lärandemöjligheter med fokus på 

språkutvecklingen. 

 

6.4. Slutsatser 

 

Denna studie visar hur den vardagliga kommunikationen mellan pedagog och barn kan se ut 

på en flerspråkig förskola. På ett kort och sammanfattande vis besvaras här studiens 

frågeställningar. 

 Vilka villkor och förutsättningar skapas i den vardagliga interaktionen mellan pedagog 

och barn gällande möjligheten att använda alla sina språk? 

Möjligheten för barnen att använda sina modersmål är beroende av hur pedagogen förhåller 

sig till flerspråkighet. Utifrån våra observationer ser vi endast ett tillfälle då modersmål 

används mellan pedagog och barn. De villkor som framträder utifrån vår analys är att 

pedagogen måste ha intresset och viljan att inhämta kunskaper om barnet och dess 

modersmål. De bidragande förutsättningarna som ger barnen möjligheten att använda sina 

språk är även att pedagogen har allmän kunskap om andraspråksutveckling. 

 Hur använder pedagogen språket för att skapa kommunikation med barnen? 
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I vår analys av observationerna urskildes fyra olika kommunikationsmönster; kommunikation 

baserad på den närmaste utvecklingszonen, fråga- svar dialog, kommunikation som ligger 

under den närmaste utvecklingszonen och kommunikation baserat på en för avancerad 

språknivå. 

 

 

 Hur synliggörs den språkliga mångfalden i interaktionen mellan barn och pedagog, 

och vilka lärandemöjligheter skapas i den situerade kontexten? 

Hur den språkliga mångfalden synliggörs i interaktionen mellan barn och pedagog inbegriper 

om och på vilket sätt barnens modersmål används och görs synligt i kommunikationen. Vi 

finner i våra observationer ett tillfälle där barnets modersmål används. Modersmålet använder 

pedagogen för att förstärka och förtydliga instruktionen som är riktat till pojken.  

 Ett exempel på de lärandemöjligheter som framträder i vårt material, är att barnen kan som i 

sekvens 1- Legobygget få öva och lära in aktuella ord och begrepp som är relevanta i det 

naturliga sammanhanget. De svenska orden och begreppen kan konkret relateras till 

legobygget och de olika delarna. Situationen ger enligt vår mening en gestaltning av samspel i 

kommunikation mellan pedagog och barn, vilket synliggörs genom att barnen med hjälp av 

pedagogen blir delaktiga i bygget och påverkar på så vis även lekens riktning. 

  

6.5. Metoddiskussion  
 

I vår studie valde vi att använda oss av filmkameran och fältanteckningar i våra observationer 

på förskolan. Denna metod anser vi var mest lämplig eftersom vi ville se hur barnens 

flerspråkighet synliggörs i praktiken, samt hur kommunikationen ser ut mellan pedagog och 

barn. Denna studie väljer vi att kalla för etnografiskt inspirerad, eftersom vi anser att en 

renodlad etnografisk studie innebär att forskaren spenderar en länge tid på fältet i en större 

utsträckning än vad vi har gjort. En etnograf anser vi inte är lika begränsad till att endast 

studera enskilda aspekter och situationer i det fält som forskaren studerar. Vi är dock 

medvetna om att det kan uppfattas som att vi är för vaga i vår forskningsansats.  Först 

funderade vi även på att göra informella intervjuer med pedagogerna och rektorn för att få ta 

del av hur de resonerar kring att arbeta med flerspråkiga barn. Men eftersom vi i ett tidigt 



 
 

45 

skede av uppsatsen fick kontakt med studiens förskola, vi ville komma dit så fort som möjligt 

och sätta igång. Vi märkte snabbt att vi behövde skärpa vårt fokus och begränsa oss i 

insamlandet av empiriskt material. Vi bestämde oss därför att endast använda oss av 

observationer eftersom vi var ute efter att ”fånga” verksamheten i praktiken och se vad som 

äger rum och inte det som sägs äga rum. Fördelen med metoden är att vi med filmkameran 

kunde fånga ett innehållsrikt material på ett enkelt sätt utan större förberedelser om man 

jämför med förberedelser inför en intervju. Det var även enklare att filma än att skriva 

fältanteckningar eftersom man hinner inte skriva ned allt som händer, med filmning kunde vi 

fånga både röster och kroppsrörelser. Vi funderade länge över vilka situationer vi skulle filma, 

vid vilka tillfällen kunde vi observera för att få material till vår analys. När vi träder in i fältet 

blir vi först överrumplade av allt som pågår och händer på förskolan. Vi tyckte allt var 

intressant och vår forskningsblick såg alla möjliga tänkbara aspekter att studera. Först hade vi 

idéer om att titta på när barnen interagerar med varandra utan pedagog men vi insåg snart att 

det var svårt för oss eftersom de små barnen inte alltid använder det verbala språket, samt att 

barnen själva rör sig fort runt i leken och det är svårt att höra vad de säger till varandra. Men 

efter första besöket bestämde vi oss för att endast fokusera på situationer där pedagoger är i 

direkt interaktion med ett eller flera barn. Nackdelen med metoden anser vi är att det krävs 

mycket ansträngning i att hitta rätt fokus vid observationen, så att man inte riskerar att slösa 

tid på att filma allt som händer på fältet och som man då inte kan använda för att svara på 

studiens forskningsfrågor. Det man observerar måste vara relevant för syftet och frågorna. En 

annan nackdel är även att filmningen kan upplevas som känslig för de som skall observeras 

och detta bidrar till att de som blir filmade inte alltid kanske handlar som de brukar. Det som 

förvånade oss var hur snabbt vi vande oss vid att filma, det kändes mer olustigt att skriva då 

det kunde upplevas som att man observerar för att granska deras arbetssätt.  

 

6.6. Resultatets betydelse för förskollärprofessionen 
 

Som blivande förskollärare har denna studie om flerspråkighet i förskolan gett oss en inblick i 

varför och på vilket sätt förskolan behöver ha ett interkulturellt perspektiv. Hur vi som 

förskollärare förhåller oss till mångfald och flerspråkighet i förskolan, har betydelse för vad 

som synliggörs i verksamheten. Att skapa miljöer med goda lärandeförutsättningar för alla 

barn i förskolan utifrån deras kulturella och språkliga erfarenheter är uppdrag som vi måste 
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hantera i vår yrkesroll. När vi som pedagoger är medvetna om vad flerspråkighet och lärande 

kan innebära i förskolan, anser vi att det kan bidra till en reflekterande hållning i vårt 

yrkesutövande. Det framstår som centralt för oss att kunna reflektera över sitt eget och 

arbetslagets arbetsätt för att utveckla verksamheten, samt att för att säkra arbetet med att 

tillgodo se alla barns behov. Efter att ha skrivit denna c-uppsats blir det tydligt för oss vilken 

betydelse vi som pedagoger har i arbetet med barnen. Hur vi bemöter och förhåller oss till 

barnen får effekter för vilken kommunikation som uppstår. Eftersom kommunikationen har en 

avgörande betydelse för hur och vad som lyfts fram och av vilka är det viktigt att se till att 

barnens perspektiv får synliggöras, och då är förutsättningen att låta fler än ett språk ta plats i 

förskolan. Denna studie visar att förskollärare behöver mer kunskaper om hur barn tillägnar 

sig två eller flera språk, för att få syn på de potentialer till lärande och språkutveckling som 

förskoleverksamheten erbjuder. 

6.7. Förslag på fortsatt forskning 
 Utifrån våra slutsatser vore det mycket intressant att fortsätta att studera flerspråkighet i 

förskolan och då med fokus på pedagogens uppfattningar och erfarenheter kring ämnet, samt 

hur och på vilket sätt pedagoger själva uppfattar sin roll i flerspråkiga barns språkutveckling.  

Vi hoppas att ni som läsare har fått nya insikter om flerspråkighet i förskolan, och att vår 

studie har bidragit med kunskaper som förskollärare har nytta av i det pedagogiska arbetet.  
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Bilagor 
 

Bilaga 1 

Hej! 

Vi heter Linnea och Stina, och är två studenter som utbildar oss till förskollärare och läser på Örebro 

Universitet. Vi ska skriva en c-uppsats och vill studera ditt barns förskola. För att kunna skriva vår 

uppsats vill vi observera genom att filma barnen under leksituationer och skriva anteckningar. Det är 

bara vi som kommer att titta på filmerna och de förstörs direkt efter att uppsatsen är klar.                    

 

Vi behöver erat godkännande! 

 

Kryssa i svaret: 

JA       mitt barn får bli filmat och observerat. 

JA       mitt barn får endast bli  observerat 

Nej      mitt barn får inte bli filmat och observerat. 

 

 

Underskrift:  
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Bilaga 2 

 

Ahlan! 

 

Magaceena waa Linnea iyo Stina, waxaan nahay laba arday oo dhigata jaamacada Örebro waxaan 

baranaa xannaanada caruurta. Waxaan rabnaa inaan darasno oo curis ka qorno xannanada uu 

ilmahaaga tago. Si waxa aan qoreyno uu u noqdo wax tayo leh waxaan rabnaa inaan qaab filim ah u 

sameyno daraasaadkeena, waxaan filim ka qaadeynaa ilmaha inta ay ku jiraan barnaamijka 

xannaanada iyo cayaaraha, ka dibna qoraalo yar ayaan ka sameyneynaa. Anaga keliya ayaa 

daawaneyno filimka markii hawsha ay dhamaatana waa tirtireynaa. 

 

Waxaan u baahanahay oggolaashahaaga! 

 

Jawaabta kugu haboon iskutalaab saar: 

 

 

Haa ilmaheyga waa la sawiri karaa oo lala socon karaa. 

 

Haa ilmaheyga waa lala socon karaa oo keliya 

 

Maya ilmaheyga mana la sawiri karo mana lala socon karo 

 

 

 

 

 

Saxiixa waalidka 

 

 


