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Sammanfattning 

Den här uppsatsen bygger på en intervjustudie med åtta pedagoger som arbetar i förskolor i 
mångkulturella bostadsområden. Pedagogerna har intervjuats om hur de uppfattar sitt arbete med 
språkutvecklingen i svenska för förskolebarn med ett annat modersmål än svenska. Syftet med 
studien är att undersöka pedagogernas uppfattningar om arbetet med språkutveckling i svenska så 
som det bedrivs i de aktuella förskolorna. Studien har även ett praktiknära delsyfte som är att lyfta 
fram vad pedagogerna definierar som framgångsfaktorer samt visa på möjligheter till utveckling av 
arbetet. Studien genomförs med en etnografiskt inspirerad ansats och intervjuerna analyseras, 
diskuteras och problematiseras utifrån ett interkulturellt pedagogiskt perspektiv. Resultatet visar en 
samstämmighet i pedagogernas intervjusvar och det framgår att de alla ser språkarbetet i ett 
helhetsperspektiv, där språket är något som genomsyrar hela verksamheten. Tidigare forskning 
visar däremot på positiva resultat av speciella riktade språkutvecklingsinsatser och jag argumenterar 
för en verksamhet där ett helhetsperspektiv inte utesluter möjligheten till mer riktade 
språkutvecklingsinsatser. De framgångsfaktorer som pedagogerna tar upp är till exempel 
högläsning och att använda sig av konkret material. Jag problematiserar dessa framgångsfaktorer ur 
ett interkulturellt perspektiv och diskuterar, utifrån tidigare forskning, möjligheten att översätta 
dessa till särskilt gynnsamma praktiker i förskolan. Jag avslutar med att konstatera att arbetet med 
studien till viss del har förändrat min egen syn på arbetet med språkutveckling i svenska som 
andraspråk i förskolan. 

Nyckelord 

• Förskola 

• Flerspråkighet 
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• Språkutveckling 
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Inledning 

I förskolan läggs grunden för barns och elevers möjligheter till måluppfyllelse i skolan. Goda 
kunskaper i svenska språket är nödvändiga för skolframgången och vi som pedagoger är 
betydelsefulla för barns språkutveckling. Skolan är ett populärt samtalsämne både i media och i mer 
privata sammanhang. Alla har en åsikt om skolan och problemen som kan ses i dagens skola dryftas 
gärna. Ett av dessa samtalsämnen är de svenska resultaten i PISA-undersökningar. Christian 
Lundahl beskriver hur sjunkande PISA-resultat har använts i politiken för att motivera olika 
reformer. Detta kallas för ”politics of crises” (Lundahl, 2014, s. 22). Det kan sägas att politiken, 
med hjälp av media, målar upp bilden av en kris för att sedan ha möjlighet att ta Sverige ur den. 
Som exempel på det tar Lundahl (2014, s. 22-23) valåret 2010, då orden skola och kris blev allt 
vanligare i samma kontext. Om det är en kris eller inte ska inte jag bedöma men jag kan konstatera 
att det finns en oro för den svenska skolans resultat och bristande måluppfyllelse. 

Om resultaten hos elever, till exempel i PISA-undersökningar, ska kunna påverkas måste man som 
pedagog fundera över hur undervisningen ska gå till. Detta behöver börjas tidigt, långt tidigare än 
när eleverna går i årskurs nio. I läroplanen för förskolan, Lpfö98, slås det fast att grunden till det 
livslånga lärandet läggs i förskolan (Skolverket, 2010, s. 5). Det ingår i förskolans uppdrag att 
”lägga grunden till att barnen på sikt kan tillägna sig de kunskaper som utgör den gemensamma 
referensram som alla i samhället behöver” (Skolverket, 2010, s. 6f). För att kunna tillägna sig dessa 
kunskaper krävs att barnen kan språket som kunskaperna lärs ut på då ”språk och lärande hänger 
oupplösligt samman” (Ibid). I förskolan måste därför ett fokus ligga på att utveckla barnens språk 
för att göra dem redo för de kommande (minst) 9-12 åren i skolan.  

För barn med ett annat modersmål än svenska blir detta mer betydelsefullt än för andra barn. De 
kanske inte möter svenska på så många andra ställen än i förskolan och deras tid där blir avgörande 
för språkutvecklingen. Tiden i förskolan behöver därmed fyllas med så mycket språkutveckling 
som det går för att alla barn ska kunna börja skolan med så jämlika förutsättningar som möjligt. 
Trots en genomgående god kvalitet i förskolorna skiljer det sig mycket mellan grupper och mellan 
individer i hur språket utvecklas. Den här uppsatsen är ett försök att, med hjälp av åtta pedagogers 
erfarenheter och kunskap, bidra till att jämna ut de förutsättningarna.  

Syfte 

I denna studie intervjuas åtta pedagoger om hur de ser på sitt arbete med språkutvecklingen i 
svenska för förskolebarn med ett annat modersmål än svenska. Mitt huvudsyfte är att undersöka 
pedagogernas uppfattningar om arbetet med språkutveckling i svenska så som det bedrivs i de 
aktuella förskolorna. Jag har inspirerats av tillämpad forskning och min studie har därför även ett 
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framåtsyftande och mer praktiknära delsyfte som är att lyfta fram vad pedagogerna definierar som 
framgångsfaktorer samt visa på möjligheter till utveckling av arbetet 

Frågeställningar 

Mina forskningsfrågor är 

• Hur uppfattar pedagogerna det språkutvecklande arbetet i förskolan, för barn med ett annat 
modersmål än svenska?  

• Vad anser pedagogerna själva som centrala framgångsfaktorer och/eller hinder i arbetet 
med barnens språkutveckling i svenska i förskolan?  

Centrala begrepp 

Den här uppsatsen innehåller några centrala begrepp som jag börjar med att definiera: 
framgångsfaktorer, svenska som andraspråk och barn med ett annat modersmål än svenska.  

Det är svårt att hitta en definition av begreppet framgångsfaktorer, trots att det har blivit ett ganska 
vanligt begrepp. I Svenska Akademins ordbok finns en definition av ordet framgång som ett ”’godt’ 
resultat, lycklig utgång; succé; seger” (Svenska Akademin, 2015). Enligt National Encyklopedin är 
framgång ett ”gott resultat av (målinriktad) verksamhet särsk. yrkesmässig” (National 
Encyklopedin). Det är också den definitionen jag kommer att använda mig av; framgång som ett 
gott resultat av en målinriktad insats. Framgångsfaktorer blir här alltså sådana faktorer som bidrar 
till att arbetet med svenska som andraspråk i förskolan ger ett gott resultat. Vad är då ett gott 
resultat? Det är, som alltid, en bedömningsfråga. Gott kan ses som ett kontinuum snarare än en 
bestämd position, ett kontinuum där ett resultat kan vara mer eller mindre gott, mer eller mindre 
bra. Ett särskilt gott resultat skulle kunna vara att barnen lär sig ett, för sin ålder, korrekt svenskt 
språkbruk innan de lämnar förskolan för att börja i förskoleklass. Att de kommer i nivå med 
jämnåriga som har svenska som modersmål med andra ord.  

1982 började beteckningen svenska som andraspråk användas i det svenska utbildningsväsendet i 
parallell till det engelska begreppet ’second language learning’ (Tingbjörn, 2004, s. 749). Begreppet 
är dock inte helt självklart. För många av barnen med ett annat modersmål än svenska är inte 
svenska det andra språket utan kanske det tredje eller till och med det fjärde, om det talas flera 
språk i hemmet. Det kan också vara så att barn som är födda i Sverige lär sig både sitt modersmål 
och det svenska språket närmast simultant. Det finns helt enkelt en stor variation mellan enskilda 
individer och deras förhållande till det svenska språket. Begreppet andraspråk används inom 
forskningen när det talas om ett språk som lärs in efter modersmålet och är majoritetsspråk i det 



  
  

3  

samhälle där man lever. I Sverige blir det språket svenska. Ellinor Skaremyr hänvisar till 
Hyltenstam och skriver att ”begreppet andraspråk beskrivs vara när invandrare lär sig det svenska 
språket i Sverige och att språket lärs in mer eller mindre omedvetet, informellt, i den miljö̈ där 
svenska fungerar som huvudsakligt kommunikationsspråk” (Skaremyr, 2014, s. 19-20). I den 
svenska förskolan är svenska det huvudsakliga kommunikationsspråket. Svenska som andraspråk är 
inte ett ämne i förskolan som det är i skolan. I praktiken är det dock många barn i den svenska 
förskolan som har just svenska som sitt andraspråk. Jag använder i den här uppsatsen begreppet 
svenska som andraspråk när jag benämner det majoritetsspråk de barn i Sverige som inte har 
svenska som sitt modersmål får lära sig. 

Även termen barn med ett annat modersmål än svenska används i uppsatsen. Den termen använder 
jag för att beteckna de barn som är i behov av att lära sig svenska som andraspråk. Men modersmål 
är heller inget självklart begrepp. Ett barns primära språk behöver inte vara detsamma som 
moderns, även om det ofta är så. Modersmål och förstaspråk brukar dock ofta användas som 
synonymer (Wedin, 2011, s. 48). ”Modersmål (förstaspråk) refererar till det språk som barnet lär 
sig först och som används i hemmet och ett andraspråk till det språk som barn lär sig och använder 
utanför hemmet, exempelvis i förskolan” (Kultti, 2012, s. 42). Även om Anne Kulttis definition 
innebär en förenkling då barnen kan ha två eller flera modersmål, ha ett annat modersmål än sina 
föräldrar och användningen av modersmålet på intet sätt behöver begränsas till hemmet, så kan den 
fylla sin funktion här. Jag betecknar, precis som Kultti gör, det eller de språk som barnet lär sig av 
sina föräldrar som barnets modersmål i den här uppsatsen. 
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Interkulturell pedagogik 

Min utgångspunkt i den här uppsatsen är interkulturell. Jag har analyserat intervjuutskrifterna ur ett 
interkulturellt pedagogiskt perspektiv. Innan vi kan gå vidare behöver vi därför titta lite närmare på 
begreppet interkulturell pedagogik. 

Vad är då interkulturellt? Interkultur är rent etymologiskt en sammansättning av orden inter och 
kultur och ”avser processer där människor med olika språk och kulturer kommunicerar och 
interagerar med varandra” (National Encyklopedin). Ofta används orden mångkulturell och 
interkulturell synonymt. En närmare läsning lyfter dock fram en skillnad mellan dem. Johannes 
Lunneblad sammanfattar skillnaden med att ”mångkulturell kan läsas som om ’mång’ är en 
kvantitativ beskrivning, medan ’inter’ i interkulturell brukar ange en handling, en interaktion eller 
en beskrivning av en interkulturell handling” (Lunneblad, 2013, s. 26). Skillnaden mellan 
begreppen rör sig alltså om huruvida en kommunikation och/eller interaktion förutsätts. Men det 
kan också ses som en skillnad mellan kvantitet och kvalitet där begreppet mångkulturell innebär att 
flera kulturer helt enkelt existerar parallellt, utan att egentligen behöva blandas och interagera med 
varandra. Interkulturell å sin sida är när två, eller flera, kulturer möts och en interaktion sker. Båda 
kulturerna påverkas av varandra, utan att någon av dem nödvändigtvis behöver förlora sin särart. 
Hans Lorentz benämner skillnaden som den mellan tillstånd och handling (Lorentz, 2013, s. 54). Ett 
annat sätt att uttrycka det på är att interkulturalitet förutsätter mångkulturalitet men att 
mångkulturalitet inte förutsätter interkulturalitet. Ett samhälle kan vara mångkulturellt utan att vara 
interkulturellt, då flera kulturer kan leva sida vid sida utan något större utbyte sinsemellan. Men ett 
interkulturellt samhälle måste, per definition, innehålla flera kulturer som kan interagera med 
varandra. Begreppet mångkulturell behöver med andra ord inte ha någon värderande innebörd utan 
kan helt enkelt vara en beskrivning av hur ett samhälle ser ut (Lunneblad, 2013, s. 11). 
Interkulturell däremot har en värdeladdning, en kvalitativ syn på kulturmöten. ”Ömsesidig respekt, 
tolerans, jämlikhet och social rättvisa är bland de etiska värden som ofta förekommer som mål för 
ett interkulturellt syn- och arbetssätt i uppfostran och utbildning” (Lahdenperä, 2004, s. 15). 

Sverige, som så många andra länder, blir idag ett mer och mer mångkulturellt samhälle. Det blir 
därför betydelsefullt att kunna kommunicera och interagera med personer som har en annan 
kulturell, etnisk eller religiös bakgrund än ens egen (Lorentz, 2013, s. 57). Att arbeta interkulturellt 
i en pedagogisk verksamhet kräver en medvetenhet om sin egen kulturella och etniska bakgrund 
(Lahdenperä, 2004, s. 25). Man behöver som pedagog vara öppen för mångkulturen i samhället och 
hur den återspeglas i förskolan. Ett interkulturellt pedagogiskt perspektiv strävar efter att öka 
kulturförståelsen och kulturkompetensen hos barnen (Lorentz, 2013, s. 58).  

Pirjo Lahdenperä (2004, s.13) betraktar termen interkulturell pedagogik som ett samlingsbegrepp 
som innefattar interkulturell kommunikation, interkulturell undervisning, interkulturellt lärande, 
mångkulturell skolutveckling och interkulturell pedagogisk forskning. ”Ett interkulturellt 
förhållningssätt innebär då att inta en pedagogisk hållning, där barns språkliga och kulturella 
tillhörighet tas tillvara, vilket leder till ett gränsöverskridande samspel” (Skolinspektionen 2012, 
s.41). I den här uppsatsen är det främst ett interkulturellt lärande och en interkulturell 
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kommunikation som står i centrum när jag använder begreppet interkulturell pedagogik och fokus 
ligger på det interkulturella förhållningssättet inom den pedagogiska verksamhet som förskolan 
utgör. Att se flerspråkigheten och det flerkulturella som en resurs är ett sätt att se på samhälle, 
förskolan och skolan ur en interkulturell pedagogisk synvinkel. 

 

 



  
  

6  

Tidigare forskning 

Nedan redogörs för en liten del av all den forskning som finns om språkutveckling på andraspråket 
för barn i förskoleåldern. Kapitlet inleds med en beskrivning av själva sökprocessen. Därefter 
presenteras utvalda artiklar och avhandlingar utifrån sju olika teman: språkinlärningsprogram, ökat 
ordförråd via högläsning, multimediaförstärkt högläsning, artefakter och konkret material, 
helhetsperspektiv, föräldrasamarbete och språknivå. Dessa teman har framkommit vid 
forskningsgenomgången och överensstämmer till viss del, men inte helt, med de teman som 
återfinns i resultatdelen av denna uppsats. 

Litteratursökning 

Jag har sökt efter tidigare forskning via tre databaser, ERIC (ebesco), NB-ECEC samt DIVA. Jag 
har valt att enbart fokusera på vetenskapliga artiklar och avhandlingar i mina sökningar. Som några 
av de första urvalskriterierna har jag använt ’peer-reviewed’ och att texten inte får vara äldre än från 
år 2000. I ett andra urval läste jag rubriker och sammanfattningar. På så sätt har jag efter urval hittat 
åtta artiklar, varav en från Sverige, samt tre avhandlingar, varav två från Sverige och en från Norge.  

Utbudet av artiklar och avhandlingar inom andraspråksforskning är stort. När sökningen smalnar av 
och riktas mot förskolan finns det färre, men fortfarande ganska många artiklar. Det finns få studier 
som lyfter fram pedagogernas syn på arbetet med svenska som andraspråk i förskolan, men desto 
fler som fokuserar på hur själva arbetet går till, eller bör gå till. Gunhild Alstad Tomter (2013) är en 
av de som, precis som jag, har fokuserat på pedagogernas syn på arbetet med flerspråkiga barns 
språkutveckling i förskolan. I hennes fallstudie av tre pedagoger som arbetar med barn som är 
andraspråksinlärare har hon observerat och intervjuat pedagogerna med fokus på pedagogernas 
arbetssätt. Även Mila Schwartz, Aura Mor-Sommerfeld och Mark Leikin (2010) lyfter fram 
pedagogernas perspektiv, i deras fall i en etnografisk fallstudie av två pedagoger som arbetar med 
hebreiska som andraspråk för barn med ryska som modersmål i tvåspråkiga förskolor i Israel. 
Anders Skans (2011) kommer också in på pedagogernas perspektiv. Han har observerat och 
intervjuat pedagoger och barn i tre- till fyraårsåldern i en fallstudie av en mångkulturell 
förskolegrupp i Malmö. Andra studier som jag tar upp här fokuserar bland annat på olika typer av 
särlösningar, interventioner och modeller för att maximera språkutvecklingen hos flerspråkiga barn. 

Kultti (2012, s. 78) skriver att förskoleverksamheten i Norden skiljer sig från övriga världen genom 
sitt tydligt barncentrerade fokus. Kanske kan det hävdas att den internationella forskningen därmed 
skulle sakna relevans för svenska förhållanden. Jag kan dock se att även om själva 
förskoleverksamheten ser olika ut i olika länder så kan sätten på vilka barns språkutveckling går till 
appliceras även i den svenska förskolan. Vi behöver inte förlora vår särart för att lära oss av andra. 
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De studier som jag tar upp här kommer från ett flertal olika länder, främst i Europa. Skillnaden 
mellan svenska förhållanden och de i andra länder innebär också en fundering på hur de olika 
verksamheterna ska benämnas i den fortsatta delen av uppsatsen. Jag har valt att översätta de 
verksamheter som i den engelskspråkiga litteraturen benämns som preschool och kindergarten, 
samt det norska ordet barnehagen till det svenska ordet förskola. Jag är dock medveten om att detta 
innebär en förenkling, då verksamheterna kan skilja sig väldigt mycket åt mellan olika länder.  

Språkinlärningsprogram 

Som jag nämnt i inledningen väcker negativa PISA-resultat debatter och krav på åtgärder i Sverige. 
Så är det även i Tyskland och säkerligen i många andra länder. Barbara Gasteiger-Klicpera, Werner 
Knapp, Dietmut Kucharz, Alfred Schabmann och Barbara Maria Schmidt (2009, s. 1) har studerat 
de program som startades i de flesta städer i Tyskland, för att öka förskolebarnens språkkunskaper, 
efter de negativa PISA-resultaten 2001. De har gjort en stor utvärderingsstudie där 864 barn, i 
genomsnitt fem år gamla, i programmet och 294 i kontrollgruppen testades. Ett av de största 
programmen: ”Sag’ mal was – Language skills training for pre-school children” (Gasteiger-
Klicpera et.al., 2009, s. 1f) fokuserade främst, men inte enbart, på barn från etniska minoriteter. 
Övningarna i programmet skedde i mindre grupper (sex till tolv barn) under ett förskoleår. Barnen 
som deltog i grupperna var barn som hade svårt med språkinlärningen av olika anledningar. 
Pedagogerna som ledde grupperna var kvalificerade och hade fått en kort utbildning innan 
programmet startade. Gemensamt för grupperna var att de arbetade avskilt från ordinarie 
verksamhet och med ett intensivt fokus på språkträning men det exakta pedagogiska innehållet i 
arbetet varierade och berodde på den enskilda pedagogen (Gasteiger-Klicpera et.al. 2009, s. 1-2).  

I sin studie kunde Gasteiger-Klicpera et.al. konstatera att barnen i programmets språkkunskaper 
ökade över tid, men att den största ökningen av barnens kunskaper skedde hos de barn som var 
yngre samt de barn som hade en lägre språklig ingångsnivå. Av detta drar de slutsatsen att det är av 
vikt att börja det språkutvecklande arbetet tidigt (2009, s. 11). Det fanns också en skillnad mellan 
de barn som var med i den första träningsomgången och de som var med i den andra, ett år senare. 
Detta förklarar Gasteiger-Klicpera et.al. med att förhållandena var mer flexibla i omgång två, 
pedagogerna hade mer erfarenhet och praktisk kunskap av att arbeta språkutvecklande med barnen 
samt att grupperna var mindre och barnen yngre. Det fanns också, under den andra 
träningsomgången, en möjlighet att dela upp gruppen i ännu mindre enheter, vilket ökade 
möjligheten till individualisering (Gasteiger-Klicpera et.al.) 2009, s. 12). 

Julie E. Dockrell, Morag Stuart och Diane Kings (2010) interventions studie Talking Time visade 
sig ha en positiv effekt på några språkliga aspekter hos barn som lärde sig engelska som andraspråk. 
I den interventionen ingick 142 fyraåringar från ett låginkomstområde i London. Talking time 
byggde på tre olika delar. En del innebar att barnen fick dramatisera olika teman kring de nyckelord 
som hade valts ut. Det kunde vara såväl substantiv som verb och adjektiv. Den andra delen innebar 
strukturerade bokdiskussioner där fokus låg på bokens bilder och att koppla dessa till barnens egna 
erfarenheter. I den tredje delen fick barnen beskriva och diskutera händelser utifrån fotografier av 
deras vardag (Dockrell et.al., 2010, s. 500). Den positiva effekten gällde både det passiva och det 
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aktiva ordförrådet samt i tester av förmågan att repetera meningar (Dockrell et.al., 2010, s. 507f). 
De skriver att barn som har det svårt med språkutvecklingen måste få ett väl avpassat stöd både för 
att utveckla språket men också för att få positiv uppmärksamhet från lärare och andra barn. Därför 
är det oerhört centralt att barnen får en god kvalitet på undervisningen (Dockrell et.al., 2010, s. 
510). 

Reidun Carlsson och Sangeeta Bagga-Gupta (2006) har genom observationer och intervjuer 
studerat speciella språkförskolor som fungerar som särlösningar för barn som behöver extra träning 
i det svenska språket. Förskolorna utvecklades med det specifika syftet att lära minoritetsspråksbarn 
majoritetsspråket. Dessa språkförskolor ger dock inte så stora möjligheter till barn-barn samtal 
(Carlsson et.al., 2006, s. 208). Framför allt ger de inte så stora möjligheter till samtal mellan barn 
med svenska som modersmål och barn med ett annat modersmål än svenska. Samlingarna i 
språkförskolan får en tydligt monologisk karaktär. De blir vuxenstyrda, barnens medverkan 
begränsas ofta till att svara på frågor och en stor del av talutrymmet tillfaller de vuxna (Carlsson 
et.al., 2006, s. 194). 

Modersmålets påverkan på andraspråksutvecklingen 

Att modersmålet är betydelsefullt tycks det råda en viss enighet om. ZelihaYazıcı , Binnur Genc 
Ílter, & Philip Glover skriver att modersmålet har en central roll såväl i ett barns sociala och 
personliga utveckling som i undervisning och andraspråksinlärning (2010, s. 259). De har i en 
interventionsstudie studerat hur barn med turkiska som modersmål i tre olika europeiska länder 
utvecklade modersmålet och sedan satt det i relation till modersmålsutvecklingen för turkiska barn i 
Turkiet. Schwartz et.al. lyfter fram att literacy1 i modersmålet stärker barnens lingvistiska och 
kognitiva utveckling (2010, s. 189). En god kunskap i modersmålet är med andra ord betydelsefullt 
inte bara för utvecklingen av andraspråket utan även för barnets individskapande. De skriver vidare 
att tvåspråkiga barn kan ha en större språklig medvetenhet och ha lättare för att reflektera och 
resonera kring språkets komplicerade natur än enspråkiga jämnåriga (Schwartz et.al., 2010, s. 200). 
Enligt Schwartz et.al. (2010, s. 188) visar en longitudinell studie av Bruck och Genesee att 
tvåspråkighet skapar en förmåga, att jämföra och analysera språkets strukturella aspekter, som är 
mer utvecklad än hos enspråkiga barn. Men det är inte alltid lätt att lyckas stödja barnens 
modersmålsutveckling i en enspråkig förskola. Om ingen i personalen kan barnens modersmål blir 
det svårt att hjälpa barnen att kunna uttrycka sig på båda språken (Skans, 2011, s. 63). Pedagogerna 
i Skans (2011) undersökning kan flera av barnens modersmål, men inte alla. Alstad Tomter skriver 
att modersmålsstöd i liten grad erbjuds till minoritetsspråkiga barn i Norge och att det är i ganska 
liten utsträckning som pedagogerna kan de flerspråkiga barnens modersmål (2013, s. 15). 

I Malmö där Skans (2011) gjort sin undersökning finns dock möjligheten till modersmålsstöd i 
form av en modersmålstränare som kommer till förskolan, en gång i veckan. Det kan vara ett sätt att 

                                                      
1 Literacy är ett begrepp som lite förenklat kan översättas med läskunnighet. Det handlar om att ha 
tillgång till mer än det talade språket och rör i första hand skriftspråket, men kan breddas till att även 
gälla t.ex. bilder.  
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stödja de barn som inte har någon pedagog på förskolan som talar barnets modersmål, men det blir 
en begränsad stöttning. Risken är också att kopplingen mellan modersmålet och förskolans vardag 
begränsas.  

Det är naturligtvis en stor organisatorisk svårighet att tillgodose alla barns [behov av] 
modersmålsstöd. Det finns kanske inte ens modersmålstränare att tillgå i alla språk. Alla barns 
likvärdiga möjlighet att med stöd i sitt modersmål få känna tillhörighet och skapa mening 
begränsas av dessa faktorer på organisationsnivå (Skans, 2011, s. 129f).  

I förskolan i Skans (2011) undersökning arbetar de flerspråkiga pedagogerna med att ha tvärgrupper 
där de läser för barnen på deras respektive modersmål. Även här brister det i likvärdigheten. Det 
blir bara de barn som har pedagoger på förskolan med samma modersmål som de själva som 
gynnas och de andra blir utan det extra stöd som det innebär att få lyssna till högläsning på sitt 
modersmål. Föräldrarna uppmuntras även att läsa för barnen på deras modersmål och på så sätt kan 
barnen få höra samma bok både på svenska och på sitt modersmål (Skans, 2011, s. 68). Att 
pedagogerna använder sina respektive modersmål kan ändå, ur ett annat perspektiv, vara värdefullt 
även för de barn som inte förstår det språket. Det blir ett sätt att visa barnen att alla språk, och inte 
bara svenskan, är accepterade på förskolan. Ytterligare ett sätt att göra det kan vara när 
pedagogerna lär sig enstaka ord på barnens modersmål (Skans, 2011, s. 91f).  

En av pedagogerna som Alstad Tomter studerat kan inte de flerspråkiga barnens modersmål men 
har ändå lyckats skapa rum för flerspråkigheten på förskolan. Hon lyfter fram de flerspråkiga 
resurser hon har såväl som barnens språkliga resurser och synliggör dem (Alstad Tomter, 2013, s. 
261). I Kulttis etnografiskt inspirerade observationsstudie finner hon dock inte samma stöd för 
flerspråkigheten. Hon ser en risk med att svenskan som normspråk kan bli ett sätt att marginalisera 
de andra språken (Kultti, 2012, s. 178). Även Carlsson et.al. saknar stöd för flerspråkighet i sitt 
material: ”Flerspråkighet osynliggörs av olika skäl och detta är problematiskt utifrån ett vidare 
perspektiv på lärande” (Carlsson et.al., 2006, s. 207). 

”In a bilingual context, the mother tongue plays a key role in a child’s social and personal 
development, in education and in second-language learning.” skriver Yazıcı et.al. (2010, s. 259). 
Modersmålet är alltså centralt inte bara för andraspråksinlärningen utan även för den sociala 
utvecklingen. Skans lyfter fram ett exempel där en pedagog använder både bilder och modersmålet 
för att hjälpa ett barn att uttrycka sig. Innehållet i det barnet berättar blir i det fallet mer 
betydelsefullt än att han berättar det på svenska (Skans, 2011, s. 82). Vikten av att kunna uttrycka 
sig, kunna bidra och känna sig duktig får inte tappas bort i fokus på att barnet ska lära sig ett 
andraspråk. 

Yazıcı et.al. konstaterar att förskoleundervisning i modersmålet kan höja inte bara nivån på 
andraspråket utan även leda till en ömsesidig respekt och social utveckling. ”There is a complex 
relationship between mother-tongue development, children’s self-esteem, educational opportunities 
and second-language learning” (Yazıcı et.al., 2010, s. 259). Barn som redan har ett rikt ordförråd på 
modersmålet lär sig lättare andraspråket och har lättare att lära sig läsa och skriva (Yazıcı et.al., 
2010, s. 261). 

I de språkförskolor som Carlsson et.al. har studerat har det funnits ytterst få böcker med karaktärer 
med utländsk bakgrund och/eller som varit på andra språk (Carlsson et.al., 2006, s. 199). Men deras 
undersökning är gjord redan 2006 och utbudet av mångkulturella karaktärer i barnböcker samt 
böcker på flera språk har ökat i såväl bibliotek som hos bokhandlare sedan dess. 
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Yazıcı et.al. (2010, s. 265) hävdar att förskolan som instutition bara stödjer utvecklingen av 
andraspråket och Carlsson et.al. konstaterar detsamma. De skriver att trots att tvåspråkighet är 
något som betonas i styrdokumenten så finns det ”inga tecken på att intentionerna med 
tvåspråkighet genomförts någonstans i Vårstad.” (Carlsson et.al., 2006, s. 204) 

Pedagogerna i Alstad Tomters undersökning önskar förskolor där andelen andraspråkstalande barn 
inte är alltför stor. De ser en nytta med att barnen har jämnåriga språkmodeller med 
majoritetsspråket som sitt modersmål. Det kan vara en stor fördel för barnen (Alstad Tomter, 2013, 
s. 272). Om så inte är fallet behöver pedagogerna ha de kunskaper som krävs för att de ska kunna 
agera både språkliga förebilder och språklärare (Alstad Tomter, 2013, s. 275). 

Ökat ordförråd via högläsning 

Hur ska man som pedagog då gå tillväga för att öka barnens språkkunskaper i undervisningsspråket 
och därmed bättra på deras förutsättningar för att lyckas i skolan? En väg kan vara genom 
högläsning. Att använda högläsning för att öka barnens ordförråd är enligt Rebecca Silverman och 
Sara Hines (2009, s. 311) den mest beforskade och mest använda metoden för att öka barns 
ordförråd. Själva har de gjort en interventionsstudie där de jämförde hur ordkunskapen utvecklades 
för barn med engelska som första- respektive andraspråk genom multimediaförstärkt högläsning. 
Elissavet Chlapana och Eufemia Tafa (2014) fokuserar på hur sagoböcker kan användas för att 
hjälpa barnen att utveckla ett rikare ordförråd på sitt andraspråk. De fokuserar på utvecklandet av 
ett rikt ordförråd i sin interventionsstudie. Studien utfördes i naturliga sammanhang med 87 fyra- 
till sexåringar med grekiska som andraspråk. De konstaterar att tekniker som att definiera orden, ge 
orden synonymer samt att dramatisera orden med gester och minspel starkt bidrar till att öka 
barnens ordförrådsinlärning (1620f).  

Kultti skriver att sagostunden kan erbjuda möjligheter till utveckling av både språkliga och sociala 
kunskaper, men för att sagoläsningen ska vara utvecklande krävs en interaktion mellan barnen och 
pedagogen, mellan olika barn och mellan barnen och boken: ”Pekande på bilder, språkliga 
benämningar och kommentarer samt upprepning av sina egna och andras handlingar med 
utgångspunkt i bilderböcker blir resurser för deltagandet” (Kultti, 2012, s. 166). Att lyfta fram och 
använda det lärande elementet i vardagliga aktiviteter, som till exempel sagoläsning är enligt Kultti 
(2012, s. 166) det som är utmärkande för, den svenska, förskolans pedagogiska verksamhet.  

Även Skans lyfter fram högläsningen som något som gynnar andraspråksutvecklingen. Han skriver 
att kommunikationen kring bokläsandet är avgörande och att själva sagostunden bör vara noggrant 
planerad. Det är av vikt att valet av böcker är genomtänkt för att uppnå bästa möjliga 
språkutveckling hos barnen (Skans, 2011, s. 34). Pedagogerna i Skans undersökning ser också 
läsningen som central. De använder stöd i form av tecken och konkreta föremål som kan illustrera 
sagan och tar hjälp av sina språkkunskaper för att förklara för barnen (Skans, 2011, s. 83f). Det blir 
ett fokus på sagans innehåll, inte på samtalet runt sagan. Det är först när barnen själva får använda 
bilderna och föremålen efter högläsningen som samtal uppstår, och genom samtalet 
språkutvecklingen (Skans, 2011, s. 92). 
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Chlapana et.al. (2014) har gjort en undersökning där de provat två olika tekniker för att stärka det 
passiva ordförrådet genom högläsning. I den första gruppen fick barnen enkla förklaringar till orden 
i takt med att de dök upp i texten och meningen lästes om med en synonym istället för det aktuella 
ordet. I grupp två fick barnen dels själva upprepa orden, dels svara på öppna frågor om dem samt 
delta i olika övningar som till exempel att formulera meningar kring orden. De konstaterade att den 
andra metoden var den effektivaste. Barnen som fick ett mer interaktivt inlärningsstöd lärde sig fler 
ord än de som fick ett direkt stöd och de i kontrollgruppen som bara fick boken uppläst (Chlapana 
et.al., 2014, s. 1632). Av detta drar de slutsatsen att det inte räcker med att bara förklara de svåra 
orden i texten utan att det även behövs tekniker som leder till en djupare bearbetning och inlärning 
av ordens innebörder (Chlapana et.al., 2014, s. 1635).  

Det kan vara problematiskt att hitta rätt nivå på högläsningsböcker för andraspråksbarnen. De 
behöver ofta böcker på en högre innehållslig nivå än vad de klarar av rent språkligt. Det får varken 
vara för svårt eller för enkelt och konkret för att en utveckling ska ske (Alstad Tomter, 2013, s. 
150).  

Multimediaförstärkt högläsning 

Ett sätt att ytterligare öka ordinlärningen via högläsning kan vara att använda multimedia. 
Silverman et.al. (2009) har undersökt hur multimediaanvändning i språkutvecklingssyfte påverkar 
ordförrådet hos barn med engelska som modersmål respektive barn med engelska som andraspråk. 
De refererar till en tidigare studie där en grupp barn fått se pedagogiska tv-program i hemmet. De 
som såg de pedagogiska tv-programmen ökade sitt passiva ordförråd jämfört med kontrollgruppen 
(Silverman et.al., 2009, s. 306). I deras egen studie har de jämfört två grupper barn. En grupp som 
fått lyssna till högläsning och sedan sett en kort video, som tar upp samma ord och begrepp som i 
texten och en grupp barn som enbart fått lyssna till boken (Silverman et.al., 2009).  

Marian Verhallen och Adriana Bus konstaterar att åldersadekvata böcker kan vara svåra att förstå 
för invandrarbarn från låginkomstfamiljer och just därför blir det extra betydelsefullt med videostöd 
för den gruppen (Verhallen et.al., 2010, s. 59). De har gjort en interventionsstudie med femåringar 
som har holländska som andraspråk. Det var en longitudinell studie som över en period på två år 
följde barn från låginkomsthushåll i Nederländerna. I sin undersökning kommer de fram till att 
böcker med videostöd gör mer nytta för unga andraspråksinlärares aktiva ordförråd än vad böcker 
med statiska bilder gör. Både videoformatet och det statiska formatet ledde till ordinlärning, men 
inlärningen av det aktiva ordförrådet och de språkliga kunskaperna var större med videoformatet. 
De kunde dock se att det passiva ordförrådet ökade lika mycket med båda metoderna. Detta tolkar 
Verhallen et.al. som att det är lättare att öka det passiva ordförrådet än det aktiva (2010, s. 58). De 
räknar sedan på det hela och kommer fram till att om varje bok tar ca 5 min att läsa så skulle två 
datatillfällen på totalt ungefär 40-45min per vecka leda till 12 nya ord per vecka. Det skulle bli 
ungefär 600 nya ord på ett år (Verhallen et.al., 2010, s. 59).  
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Artefakter och konkret material 

Pedagogerna kan hjälpa barnen och ge dem ökade möjligheter att förstå ord och begrepp genom att 
stödja dem både med ord på modersmålet och med gester och konkreta objekt. En ökad förståelse 
leder i sin tur till en ökad inlärning: 

Genom att barnen får stöd i vad begreppen tandborste eller potta är så blir det mer än bara ett 
ord. Detta är extra tydligt när riktiga föremål som finns på förskolan används och inte bara 
bilder. Då får barnen möjlighet att leka med dessa, vilket kan stimulera användandet av begrepp 
och språk (Skans, 2011, s. 86).  

Carlsson et.al. (2006) har studerat arbetet på de speciella språkförskolor, för barn med ett annat 
modersmål än svenska, som tidigare fanns även i den kommun där jag har gjort min studie. De 
skriver om hur en dag i en sådan verksamhet kunde te sig. I de gemensamma aktiviteterna användes 
fysiska artefakter för att fungera som en bro till det talade språket. ”Utmärkande för dessa 
aktiviteter kan sägas vara en fokusering på träning av svenska med stöd av konkreta objekt, och 
bilder som förvaras i färgglada påsar och lådor” (Carlsson et.al., 2006, s. 206). 

I Schwartz et.al. (2010) undersökning förklarar en av pedagogerna hur hon brukar konkretisera 
orden för barnen. Hon tar med sig föremål eller bilder till barngruppen för att illustrera det aktuella 
ordet. När barnen till exempel skulle lära sig ordet grapefrukt tog hon med sig en grapefrukt till 
förskolan. Barnen fick lukta och smaka. De fick lära sig ord som till exempel söt, sur och bitter, gul, 
stor och liten på hebreiska. De kunde redan begreppen på sitt modersmål, men för att lära dem på 
andraspråket behövdes en konkretisering eller dramatisering (Schwartz et.al., 2010, s. 198). 

Att använda gester och föremål är bra, men får inte överdrivas om inte barnens språkförståelse är 
väldigt svag eller om barnet saknar förutsättningar att förstå i den specifika situationen (Alstad 
Tomter, 2013, s. 129). ”Vissa lekmaterial inbjuder till aktiviteter som inte förutsätter verbalt språk” 
anser Kultti (2012, s. 88). Det blir därför betydelsefullt att se över vilket material som finns i 
förskolan och hur detta används. Allt behöver granskas ur ett språkutvecklande perspektiv. 

Kultti kommer i sin studie fram till att det är centralt att uppmärksamma och använda flera olika 
kommunikationssätt i arbetet (Kultti, 2012, s. 180). Skans konstaterar att teckenstöd används i 
planerade och organiserade aktiviteter och att det kan fungera som ett stöd i barnens 
kommunikation och inlärning. Pedagogerna i hans undersökning betonar också teckenstödet som 
något betydelsefullt. I samlingarna använder sig dessa pedagoger ofta av språkstöd, teckenstöd och 
konkreta föremål såväl som pedagoger som kan stödja barnen på deras modersmål (Skans, 2011, s. 
71, 75).  

Förskolebarnen som ska lära ett andraspråk behöver vuxna som anpassar sitt språk till en nivå 
som bara är något över barnets. De bör använda gester, miner och andra uttryck för att stödja 
det talade språket (Skans, 2011, s. 35). 
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Helhetsperspektiv 

Det är vanligt att språkutvecklingen ses som något okomplicerat och att barnen i förskolan bara 
anses behöva kunna ett begränsat ordförråd (Alstad Tomter, 2013, s. 269). Men även om 
språkutvecklingen ofta är okomplicerad så kan det ibland behövas extra insatser. Dockrell et.al. 
(2010, s. 499) menar att språkutvecklingen i ett helhetsperspektiv kan stärkas ytterligare genom att 
pedagoger talar med barnen på ett särskilt sätt. Det kan vara till exempel genom att pedagogerna 
utvidgar barnens yttranden, ställer öppna frågor och upprepar det de sagt på ett korrekt sätt.  

Kultti skriver att alla situationer är betydelsefulla när det gäller barns möjligheter till 
kommunikation (Kultti, 2012, s. 177). Möjligheterna till kommunikation å sin sida är centrala för 
barnens språkutveckling. Kultti menar också att förskolan utmärker sig genom en pedagogisering 
av vardagliga aktiviteter (Kultti, 2012, s. 76). Det kan vara när pedagogerna använder aktiviteter 
som till exempel lek, matsituation och blöjbyten som tillfällen för att arbeta med barnens 
utveckling. Med andra ord, när samtalet, i till exempel en matsituation, utmärks av en 
språkutvecklande karaktär. 
Språkinlärningssituationen i förskolan är inte styrd som i skolan men inte heller helt informell som i 
hemmiljön. Det är kombinationen av de båda som gör förskolan speciell (Alstad Tomter, 2013, s. 
247). Både informella och formella språkinlärningssituationer kan behövas för att barnens 
kunskapsspråk såväl som vardagsspråk ska utvecklas optimalt. Detta blir centralt inför skolstarten: 
”Språkförståelse är avgörande för förståelsen av innehållet i undervisningen eftersom innehållet är 
uttryckt i språk” (Skans, 2011, s. 38). 

Pedagogerna i Alstad Tomters undersökning lyfter fram att den största inlärningen sker i de 
vardagliga aktiviteterna i förskolan. Allt det som sker i förskolan är möjliga 
språkutvecklingssituationer. ”Rigmor mener at barn lærer mer i løpet av en barnehagedag enn det 
de kan gjøre i en slik språktreningsøkt” (Alstad Tomter, 2013, s. 205). För att de vardagliga 
aktiviteterna ska fylla en språkutvecklande funktion använder sig pedagogerna av olika tekniker 
som till exempel upprepningar och utvidgningar av barnens yttranden (Alstad Tomter, 2013, s. 
254). 

Skans ställer sig tveksam till en verksamhet som enbart fokuserar på språkinlärning. Han ser en risk 
med att barnens innehållsliga lärande kan hämmas om allt fokus läggs på språket. Istället 
förespråkar han att språkutvecklingen kopplas till ett annat ämnesmässigt innehåll. ”Om istället 
olika ämnen eller teman är svaret på vad-frågan skulle hur-frågan kunna vara språk, det vill säga att 
barnen ska lära sig ett bestämt innehåll genom språket” (Skans, 2011, s. 64f). Ett ensidigt fokus på 
språk skulle kunna leda till en kategorisering av barn utifrån deras kunskaper i målspråket. Då blir 
inte flerspråkigheten betraktad som en resurs utan snarare som ett problem (Skans, 2011, s. 64f). 

I Skans intervjuer med pedagoger beskriver de smågruppsaktiviteter som ett betydelsefullt inslag 
även om de inte tar tillvara de språkutvecklande möjligheterna i situationerna. Syftet med 
smågruppsaktiviteterna anser de istället är att skapa trygghet för och en god kontakt med barnen, 
situationerna ger möjligheter till en annan närhet. Arbetet där blir dock ofta fokuserat på 
slutprodukten mer än på processen (Skans, 2011, ss. 95,107). 
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Föräldrasamarbete 

Skans tar upp vikten av ett gott föräldrasamarbete för barnens skull. Det är betydelsefullt med goda 
relationer mellan pedagoger och föräldrar då de påverkar även relationerna mellan pedagoger och 
barn (2011, s. 68). Alla pedagogerna i Skans undersökning betonar att de har ett gott 
föräldrasamarbete och lägger stor vikt vid det. De strävar efter att involvera föräldrarna i 
verksamheten. De vill också att föräldrarna ska känna sig välkomna i förskolan. ”Pedagogerna tar 
ofta hjälp av föräldrarna för att öka inslagen av respektive barns språk i skrift på förskolan” (Skans, 
2011, s. 67). Betoningen av ett gott föräldrasamarbete är vanligt i Sverige, men även Yazıcı et.al. 
lyfter fram att skolor/förskolor och föräldrar borde stödja varandra i utvecklandet av de flerspråkiga 
barnens kunskaper (Yazıcı et.al., 2010, s. 266). Nödvändigt för att uppnå detta är att lyssna till alla 
berörda parter. Föräldrarna bär på en värdefull kunskap om sitt språk, sin kultur och sin bakgrund 
som förskolan kan ha nytta av. Föräldrarna ska ses som kompetenta och deras synsätt ska 
respekteras. Att pedagogerna är medvetna om sin egen kulturella bakgrund är också av vikt i mötet 
med de som har en annan kulturell erfarenhet:  

En etnocentrisk hållning till familjerna utgår från att brister och avvikelser från det normala ska 
kompenseras. En komplementär hållning innebär däremot att skolan är ett komplement till 
föräldrarnas uppfostran som de har ansvaret för (Skans, 2011, s. 43).  

Pedagogerna betonar vikten av att skapa trygghet både för barnen och för deras föräldrar i förskolan 
(Skans, 2011, s. 113). Det de lyfter fram som centralt är just tryggheten, språkutvecklingen och en 
god föräldrakontakt (Skans, 2011, s. 62). 

Språknivå 

Barnen behöver lära sig en stor mängd ord på undervisningsspråket för att klara av de texter de 
kommer att möta i skolan (Silverman et.al., 2009, s. 305). Barn som har ett annat modersmål än 
majoritetsspråket löper stor risk att börja skolan med ett begränsat ordförråd och därmed riskera att 
få läs- och skrivsvårigheter (Verhallen et.al., 2010, s. 54; Dockrell et.al., 2010, s. 497). 

Även andra forskare har sett kopplingen mellan språkkunskaper hos barn och senare skolresultat. 
Det finns ett behov av insatser i tidig ålder för att barnen ska lyckas i skolan senare i livet. Barn 
behöver kunna en stor mängd ord för att kunna förstå och använda de texter de kommer att möta 
längre upp i skolsystemet (Silverman et.al., 2009, s. 305). De som lär sig engelska som andraspråk 
riskerar att ha begränsade muntliga kunskaper i engelska vilket kommer att påverka senare 
skolframgång (Dockrell et.al., 2010, s. 497).  

Dockrell et.al. anser att i förskolan finns möjligheten till tidig språklig träning, men att förskolor 
ofta missar att använda den möjligheten att erbjuda barnen goda språkinlärningssituationer 
(Dockrell et.al., 2010, s. 498). Arbetet med barnens andraspråksinlärning blir lätt synonymt med att 
lära in konkreta begrepp. Detta kan ses som ett problem då barnen kommer att behöva även 
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abstrakta begrepp. Det krävs reflektion kring vilka ord man som pedagog arbetar med och inte 
minst hur man arbetar med dem (Alstad Tomter, 2013, s. 268). 

I norska förskolor används tester och kartläggning av barnens språkkunskaper i större grad än vad 
som görs i Sverige idag. Alstad Tomter citerar det norska kunskapsdepartementet och skriver att 
målet med kartläggningen är att ”oppdage barn som trenger ekstra språkstimulering tidlig og å 
kunne tilby dem tilrettelagte språkstimuleringstiltak” (i Alstad Tomter, 2013, s. 5). Värderingen av 
barnens språkkunskaper får en stor roll i pedagogernas arbete och det är något som lyfts fram som 
betydelsefullt i den norska debatten, från såväl fackmässigt som politiskt håll. En av pedagogerna i 
Alstad Tomters studie väljer dock att avstå från sådana kartläggningar. Hon ser inget värde i 
testerna och känner sig tveksam till om den formen av kartläggning passar ihop med den 
språkinlärningsmiljö som hon vill skapa i förskolan (Alstad Tomter, 2013, s. 270). Samtidigt lyfter 
pedagogerna i hennes undersökning fram att skolan ofta efterfrågar deras kunskap om enskilda 
barns språkutveckling och att de känner att de inte har kunskap nog i hur de bäst ska kunna 
förbereda barnen inför skolstarten (Alstad Tomter, 2013, s. 272). 
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Metodologi, metod och material 

I det här kapitlet tas val av bland annat metodologiskt forskningsperspektiv, undersökningsmetod, 
material och analysmetod upp. Dessa val diskuteras vidare under metoddiskussionen i den senare 
delen av denna uppsats. Deltagarna i studien presenteras också här lite kort för att ge en bakgrund 
till det som framkommit vid intervjuerna. 

Etnografi 

Etnografi är såväl en metod och teknik för datainsamling som en metodologi och ett analytiskt 
förhållningssätt. Thomas Johansson (2009, s.22) sträcker sig till och med så långt som att kalla det 
en livsstil. En etnografisk syn på forskningsprocessen har fått följa mig i den här studien och såväl 
metodologi som insamlandet av data har inspirerats av det etnografiska förhållningssättet.  

Inom etnografin anses det att världen vi lever i är en uppfattad värld (Kullberg, 2004, s.62). Med 
det menas att världen är sådan vi uppfattar den och att var och en uppfattar världen på kvalitativt 
skilda sätt. Målet för etnografen är då att förstå människor och deras livsvärldar ur ett insides-, eller 
emic- som etnografen kallar det, perspektiv (Fetterman, 2004). Det som är gemensamt för 
etnografins alla olika metoder är att etnografen använder sig själv som instrument (Fetterman, 
2004). Det blir då viktigt att som etnograf vara medveten om sin egen utgångspunkt, sin egen 
förkunskap och sina egna fördomar, att vara reflexiv med andra ord. Alla har förutfattade meningar 
och etnografen försöker skydda sig mot de mest uppenbara genom att vara tydlig med att de finns 
där (Fetterman, 2004). Samtidigt är en god förförståelse en bra grund för etnografen att stå på när 
han eller hon kontinuerligt analyserar sina data (Kullberg, 2004, s.70). 
 
En etnografisk studie bygger oftast på fältarbete, att etnografen tillbringar tid på fältet och gör 
deltagande observationer och studien är traditionellt sett longitudinell (Kullberg, 2004, s.15). För att 
få tillträde till fältet vänder sig etnografen till så kallade gate keepers eller grindvakter. Det är 
nyckelpersoner för det aktuella fältet som kan släppa in etnografen och bana väg för studien. 
Etnografens huvudmetod är deltagande observation men även andra metoder som till exempel 
djupintervjuer och informella intervjuer används. Den etnografiske forskaren fångar ”människors 
erfarenheter genom människornas uttryckssätt” (Kullberg, 2004, s.12).  
 
Min studie kan inte göra anspråk på att vara en etnografisk studie då den varken är longitudinell 
eller inbegriper någon form av observationer. Studien har dock inspirerats av det etnografiska 
förhållningssättet till forskningsprocessen. Genom att använda mig av djupintervjuer har jag försökt 
att fånga pedagogernas uppfattningar om den pedagogiska kultur de arbetar inom. 
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Tillämpad forskning 

Tillämpad forskning syftar till att förstå hur ett särskilt problem, som oftast är begränsat till en 
specifik tid och plats samt till vissa specifika förhållanden, ska handskas med och gärna lösas. I 
grundforskning (basic research) däremot är målet att förstå ett fenomen och kunna generalisera den 
förståelsen över gränser som tid och rum (Patton, 2002, s. 217). Tillämpad forskning har alltså ett 
mer direkt, praktiskt fokus på att hitta lösningar och nya angreppssätt till problem, emedan 
grundforskningen vill lägga en sten till kunskapsberget utan att, lite tillspetsat, bry sig om vad den 
stenen kommer att användas till. För att låta mig inspireras av tillämpad forskning måste jag därför 
först och främst se en brist, ett problem som jag kan söka en lösning till. Syftet fokuserar på barns 
andraspråksutveckling men andraspråksutvecklingen behöver inte alls vara problematiskt i sig och 
för enskilda barn är den ofta inte det. Däremot finns där en utvecklingspotential. Den 
utvecklingspotentialen har fått motivera en studie inspirerad av tillämpad forskning, möjligheten att 
främja arbetet med svenska som andraspråk i förskolan.  

Att låta sig inspireras av tillämpad forskning kan dock vara problematiskt. I mitt fall är studien inte 
bara praktiknära i allmän bemärkelse utan dessutom nära min egen praktik som förskollärare i ett 
område med många barn som har ett annat modersmål än svenska. Jag har gjort min studie inom ett 
fält som jag är väl bekant med och har stött på respondenter som jag är bekant med sedan tidigare. 
Detta väcker frågor om reflexivitet, om hur min förförståelse påverkar min studie. Martyn 
Denscombe (1998, s. 99) skriver att ”de betydelser vi som forskare tillskriver saker som inträffar 
och det språk vi använder för att beskriva dem är en produkt av vår egen kultur, vår sociala 
bakgrund och våra personliga erfarenheter”. Med andra ord är det omöjligt att förhålla sig 
fullständigt objektivt till sitt undersökningsområde. Ändå kan inte kravet på objektivitet helt 
släppas. Även om total objektivitet är omöjlig måste forskaren sträva efter ett så objektivt 
förhållningssätt som möjligt. Genom att göra det ökas studiens tillförlitlighet. Detta innebär dock 
inte att min studie nödvändigtvis skulle ha blivit bättre, mer tillförlitlig, om jag hade haft mindre 
förförståelse inom området. Förförståelsen kan även ses som en fördel då den kan ge en djupare 
förståelse för respondenternas livsvärld och en annan ram att tolka empirin inom. Dessutom kan 
respondenterna vara mer benägna att dela med sig av sina erfarenheter till någon som, så att säga, 
talar samma språk. Ytterst handlar det om balans, att ha en balans mellan strävan efter objektivitet 
och att utnyttja förförståelsens positiva effekter.  

Semistrukturerade intervjuer 

Jag har använt mig av kvalitativa intervjuer för att skapa empirin till min studie. Jag väljer att 
använda ordet skapa för att betona att jag inte samlar in de olika intervjupersonernas färdiga 
uttalanden i intervjuerna utan att empirin är något som skapas just där i intervjusituationen och i 
interaktionen mellan den intervjuade och intervjuaren (se t.ex. Kvale, 1997). Ordet intervju betyder 
rent etymologiskt ”mellan två synpunkter” (Kvale, 1997, s. 9) och det är just där empirin hamnar, 
mellan den intervjuade och intervjuaren. Därför kan den kvalitativa intervjun aldrig erhålla objektiv 
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kunskap i absolut mening. Detta är, enligt Steinar Kvale inte en svaghet utan en av styrkorna hos 
intervjusamtalet (1997, s. 14). Intervjun kan ”fånga en mängd olika personers uppfattningar om ett 
ämne och ge en bild av en mångfaldig och kontroversiell mänsklig värld” (ibid). Michael Quinn 
Patton skriver: ”If participant observation means ’walk a mile in my shoes’, in depth interviewing 
means ’walk a mile in my head’” (2002, s. 416f). Närmare en annan människas uppfattningar än så 
är svårt att nå. Citatet från Patton gör det också tydligt att etiska dilemman kan komma att väckas 
inom intervjuundersökningar. Människor som intervjuas kan dessutom ofta berätta saker som de 
egentligen inte hade tänkt berätta (Patton, 2002, s. 406).  

Enligt Carol Warren (2004) kan intervjun vara ett ovärderligt redskap för att förstå hur människor 
konstruerar sina liv och sociala världar. Utan den förståelsen är det omöjligt att få till bra tillämpad 
forskning (ibid). Målet kan inte nås utan en förståelse för människors liv, och kvalitativa intervjuer 
kan ge oss möjligheten att nå en sådan förståelse. Jag ville använda mig av pedagogernas 
erfarenheter och uppfattningar och vilka var då bättre lämpade att ge insyn i dessa om inte 
pedagogerna själva. Det finns mycket kunskap i förskolan redan idag och den behöver vi som 
pedagoger dela med oss av. Summan av kunskapen blir då mer än de enskilda delarna.  

”Ju spontanare intervjuproceduren är, desto större blir sannolikheten för att man erhåller spontana, 
livliga och oväntade svar från intervjupersonens sida” skriver Kvale (1997, s. 121). Desto mindre 
strukturerad intervjun är desto mer fylliga blir svaren med andra ord. Då jag har strävat efter fylliga 
svar blev det av vikt med en inte alltför strukturerad intervjuguide och med frågor som inbjöd till 
berättande och beskrivande svar. Jag valde därför att använda mig av en semistrukturerad 
intervjuform.  

Patton räknar upp tre olika typer av intervjuer och vilken typ av intervju som ska göras påverkar hur 
intervjuguiden ska se ut. En helt informell intervju utan några förutbestämda frågor kan väljas, det 
vill säga mer som ett samtal eller så kan en allmän intervjuguide göras där olika 
intervjuområden/teman identifieras, utifrån dessa teman kommer frågorna sedan att utgå. Det går 
också att välja en intervju med färdiga, men öppna, frågor (Patton, 2002, s. 342). Att, med Pattons 
ord, använda sig av en allmän intervjuguide är det som Kvale (1997) kallar för en semistrukturerad 
intervjuform. 

Vid en semistrukturerad intervju utgår intervjuaren från en lista med temaområden som ska tas upp 
och frågor som ska besvaras. Fokus ligger dock på att låta den intervjuade själv berätta om de 
aktuella temaområdena. Intervjuaren är beredd att vara flexibel och låta den intervjuade utveckla 
sina idéer ganska fritt (Denscombe, 1998, s. 234f). 

Tillvägagångssätt 

Min semistrukturerade intervjuform gav mig en allmänt hållen intervjuguide. I den satte jag upp 
övergripande teman utifrån forskningsfrågorna. Dessa teman var: språkarbetet just nu, 
framgångsfaktorer, förskoleutopi samt erfarenhet och utbildning. Som stöd för minnet skrev jag 
även upp förslag till följdfrågor, men var vid intervjuerna noga med att försöka hålla frågorna vida 
och öppna. Pedagogerna som jag intervjuade fick temaområdena samt en kort förklaring av studiens 
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syfte via email i förväg för att kunna förbereda sig om de så önskade. Några av dem hade förberett 
sig noga och hade anteckningar med sig till vårt möte, andra hade ögnat igenom temaområdena lite 
snabbt och sen inte ägnat dem en tanke innan intervjutillfället.  

Urval  

Det finns många olika metoder för urval av informanter. I mitt fall rör det sig om intervjuobjekt, 
men det kan lika gärna gälla de som tillsänds en enkät eller vem som ska observeras i en fältstudie. 
Ett sätt att välja informanter är att fokusera på speciella, utmärkande fall. Jag har valt att intervjua 
pedagoger som förskolecheferna bedömt som särskilt skickliga i arbetet med barn med ett annat 
modersmål än svenska. Detta kan ses som ett exempel på ”extreem sampling”, eftersom jag valt ut 
de bästa. Samtidigt kan det också tolkas som en form av ”intensity sampling”. Intensity sampling 
innebär att undersökningsobjekt väljs ut utifrån hur mycket information de besitter (Patton, 2002, s. 
234). Här behöver det visserligen inte vara de bästa fallen utan bara de innehållsrikaste, men de 
pedagoger som förskolecheferna har valt ut som skickliga bör per definition ha mycket kunskap 
inom området och därmed vara innehållsrika informanter.  

Jag har valt att genomföra min studie i en medelstor mellansvensk stad och där fokuserat på 
bostadsområden med en hög andel invånare med utländsk bakgrund. Min urvalsprocess blev ett 
flerstegsurval där jag först valde ut de bostadsområden där antalet invånare med utländsk 
bakgrund2 översteg 50 % år 2014, enligt kommunens egen statistik (hämtad från den aktuella 
kommunens hemsida). Att jag valde att dra gränsen vid 50 % berodde på att jag ville fokusera på 
områden där majoriteten av förskolebarnen hade ett annat modersmål än svenska. Att antalet 
invånare med utländsk bakgrund är över 50 % måste dock inte per definition innebära att andelen 
barn i förskolan också är det, men det ger ändå en stark indikation på att det kan vara så. I den 
aktuella staden finns sex sådana bostadsområden. 

När jag hade valt ut bostadsområdena använde jag mig av kommunens hemsida för att ta reda på 
vilka förskolechefer som var verksamma i dessa områden. Detta steg i urvalsprocessen gav mig 
namnen på 11 förskolechefer som jag valde att ta kontakt med. Av dessa 11 var det en som valde att 
inte delta i studien då dennes förskolor låg i utkanten av området och hade en majoritet av barn från 
angränsande, mer monokulturella, områden. En förskolechef lyckades jag heller inte nå vare sig på 
telefon eller email. Vilket gav mig nio olika förskolechefer från sex olika bostadsområden. Jag 
kontaktade förskolecheferna för att dels få deras godkännande, dels be dem ange en pedagog som 
de ansåg vara särskilt skicklig i arbetet med språkutveckling i en mångkulturell förskola och 
därmed lämplig att intervjua. Förskolecheferna gjorde ett subjektivt urval och gav mig namn på 
pedagoger som jag sedan kontaktade för att be om en intervju. I två fall gavs jag två olika namn av 
förskolecheferna och då valde jag att i första hand kontakta den vars namn nämndes först. Alla nio 
tackade först ja till att delta i studien men en av pedagogerna valde senare att dra sig ur med 
hänvisning till arbetssituationen. Detta resulterade i att åtta intervjuer genomfördes med pedagoger 
från alla sex bostadsområden. Dessa åtta kan ses som resultatet av ”extreme sampling” då dessa 

                                                      
2 En person med utländsk bakgrund definieras i den citerade källan som en person som antingen själv 
är född i utlandet eller har två utrikes födda föräldrar. 
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åtta, enligt sina förskolechefer, är särskilt skickliga i arbetet med svenska som andraspråk i 
förskolan.  

Intervjusituationen 

Jag genomförde alla intervjuerna på pedagogernas arbetsplatser vid en tidpunkt som de själva 
valde. Det var planerat att intervjuerna skulle ske under en tvåveckorsperiod, men på grund av 
sjukdom drog det ut till tre veckor. Intervjuerna skedde utanför barngrupp i personalrum, på kontor 
eller i liknande lokaler. Vid ett fåtal tillfällen blev vi avbrutna av kollegor, men i det stora hela 
genomfördes intervjuerna i lugna och ostörda miljöer. Flera av pedagogerna kände sig inledningsvis 
besvärade av att intervjuerna skulle spelas in, men ingen motsatte sig inspelningen. Jag upplevde 
dock att pedagogerna ganska snabbt glömde inspelningssituationen, slappnade av och pratade på 
utan att låta sig besväras av den. Alla pedagogerna ställde generöst upp och delade med sig av sina 
erfarenheter, några av dem utanför sin arbetstid. Mitt intryck var dock att de flesta av pedagogerna 
uppskattade möjligheten att få berätta om sitt arbete och sin syn på det och flera av dem berättade 
om intervjuns temaområden utan att jag behövde komma med särskilt många följdfrågor för att 
driva intervjun framåt. Vid några intervjuer fick jag ställa lite fler följdfrågor och vara en mer aktiv 
deltagare för att få svar på mina frågor, men behöll hela tiden den öppna frågestilen. Detta bidrog 
till att intervjuerna varierade i längd mellan lite under en halvtimme till strax över en timme.  

Etiska överväganden 

Hur ska då etikfrågorna handskas med i en intervjuundersökning? Det är alltid en balansgång, ett 
övervägande mellan forskningens positiva effekter och dess negativa som måste göras 
(Vetenskapsrådet, 2011, s. 30). Även om studien inte faller under etikprövningslagen är det centralt 
att ta etisk hänsyn, särskilt om ämnet kan tänkas vara känsligt.  

Kvale räknar upp tre etiska riktlinjer: informerat samtycke, konfidentialitet och konsekvenser (1997, 
s. 107). Den första punkten, informerat samtycke, handlar om att intervjupersonerna får godkänna 
att deras svar används i den aktuella studien. Att samtycket måste vara informerat innebär att de 
måste ha en möjlighet att förstå vad de egentligen säger ja till. De behöver en viss 
förhandsinformation om studien och om hur deras intervjuutsagor kommer att hanteras. Den 
förhandsinformationen fick de intervjuade i min studie dels vid vårt telefonsamtal, när intervjuerna 
bokades in, dels genom det email med temaområden som de fick sig tillsänt innan intervjun. 
Konfidentialitet är att intervjupersonernas identiteter ska hållas hemliga och inte framträda för 
någon annan än forskaren. Mina intervjupersoners identiteter avslöjas inte i studien då jag tagit bort 
namn på personer och områden och ersatt dem med fingerade namn. Det framgår inte heller vilka 
pedagoger från vilka förskolor som deltagit i studien. Men även om det är vanligt att forskare lovar 
att ingen utanför forskningsgruppen någonsin får ta del av råmaterialet är det egentligen inte ett 
löfte som forskare har rätt att ge. Tystnadsplikten slår inte ut svensk lagstiftning och 
anmälningsplikten väger tyngre (Vetenskapsrådet, 2011, s. 68f). I en uppsats gäller detta även att 
examinatorn kan kräva att få ta del av råmaterialet om några oklarheter föreligger. Med 
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konsekvenser menas helt enkelt att det är av vikt att överväga vilka konsekvenser ett deltagande i 
studien kan få för enskilda personer. En studie som kan leda till negativa konsekvenser för 
informanterna bör helst inte genomföras. Min studies okontroversiella karaktär samt 
respondenternas anonymitet gör att studien rimligtvis inte bör skapa några negativa konsekvenser 
för deltagarna.  

Deltagarna i studien 

Nedan presenterar jag kortfattat pedagogerna och de förskolor där de arbetar för att på så sätt 
skapas en bakgrund att förstå deras svar gentemot.   

Yvonne  

Yvonne arbetar som förskollärare på en två-avdelningsförskola i bostadsområdet Bergsgården. Hon 
arbetar på en 3-5 års avdelning där de har 21 barn inskrivna och tre ordinarie personal på heltid. 
Utöver det har de en resurspedagog på deltid som arbetar mot hela barngruppen. Av barnen är det 
fyra till fem stycken som har svenska som modersmål i övrigt finns det på avdelningen barn med ett 
tiotal olika modersmål. Yvonne är ganska ny i området och lyfter själv fram sin brist på erfarenhet, 
samtidigt visar hon ett stort intresse och engagemang för arbetet med flerspråkiga barn. Hon går 
just nu en vidareutbildning med fokus på flerspråkighet.  

Margareta 

Margareta arbetar precis som Yvonne som förskollärare i bostadsområdet Bergsgården, men på en 
annan, lite större, förskola. På hennes avdelning är det 21 barn inskrivna i tre till fem års ålder där 
alla har svenska som andraspråk. På avdelningen arbetar tre pedagoger heltid. Margareta strävar 
efter att arbeta Reggio Emilia inspirerat men känner att de gemensamt på avdelningen är lite sämre 
på det nu jämfört med hur det var när hon började på förskolan. Hon har arbetat i 
förskoleverksamhet i snart 30 år och har arbetat både i mångkulturella och mer monokulturella 
områden. Hon har även tidigare arbetat på andra förskolor i området Bergsgården.  
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Kerstin 

Kerstin arbetar som förskollärare på en förskola i bostadsområdet Skogsbacken. Hon har lång 
erfarenhet av att arbeta i ett mångkulturellt område och har arbetat i just det här området nästan hela 
sitt snart 40 år yrkesverksamma liv. När hon började arbeta i området kunde det dock inte beskrivas 
som mångkulturellt, det är en utveckling som har skett genom åren. Hon arbetar på en liten förskola 
med två avdelningar och är själv placerad på småbarnsavdelningen. På avdelningen finns 15 barn 
med fem olika språk. Inget av barnen har svenska som modersmål. På avdelningen arbetar fyra 
ordinarie pedagoger på sammanlagt 325 %.  

Lena 

Lena arbetar även hon som förskollärare på en liten förskola i bostadsområdet Skogsbacken, dock 
inte samma förskola som Kerstin. På förskolan går 28 barn varav fyra är i behov av särskilt stöd. 
Det arbetar åtta pedagoger på olika procents tjänst på förskolan. Barnen har hemvister där de 
hänger sina kläder, äter mat och vilar men annars arbetar de tillsammans i hela huset som en enda 
stor avdelning. Det finns ett fåtal barn med svenska som modersmål på förskolan och av dem är det 
några som har två modersmål av vilka svenska är det ena. Lena har arbetat i Skogsbacken i sex år. 

Elin 

Elin arbetar som förskollärare på en förskola i området Blomsterlunden. På hennes avdelning går de 
allra yngsta barnen, de mellan ett och tre år. I barngruppen finns i dagsläget 16 barn varav ett barn 
är i behov av en extra resurs vilket leder till att det finns 4,0 tjänst på avdelningen i nuläget fördelat 
på fem pedagoger. Grundbemanningen är dock 3,0. Just nu är Elin ensam ordinarie personal då 
hennes två ordinarie kollegor är sjukskrivna. På avdelningen finns ett barn med svenska som 
modersmål, övriga barn har ett eller två andra modersmål än svenska. Elin har arbetat i olika typer 
av pedagogisk verksamhet, men enbart i mångkulturella bostadsområden.  

Helena 

Helena är utbildad förskollärare men har senare vidareutbildat sig till specialpedagog. Hon arbetar 
nu som specialpedagog i bostadsområdet Mossberga. Helena är kopplad både till förskolor med en 
majoritet av barn med svenska som modersmål och till förskolor med en övervägande andel barn 
med ett annat modersmål än svenska. Helena är ganska ny i området och har valt att vidareutbilda 
sig inom flerspråkighet för att öka sina kunskaper. Hennes kontor är beläget på en mångkulturell 
förskola.  
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Anna 

Anna arbetar som förskollärare på en Reggio Emilia-inspirerad förskola i området Äppellunden. På 
Annas avdelning finns 21 barn som alla är mellan fem och sex år gamla. Av dem har majoriteten ett 
annat modersmål än svenska, dessutom finns det några barn som har svenska samt ett annat språk 
som modersmål. På avdelningen arbetar tre pedagoger heltid. Anna har svenska som modersmål 
men hennes två kollegor är båda tvåspråkiga. Anna är relativt nyexaminerad och har arbetat i fem 
år. Hon har arbetat i området och på den aktuella förskolan i tre år, tidigare har hon arbetat i mer 
monokulturella bostadsområden.  

Barbro 

Barbro arbetar som förskollärare i området Solberga. På Barbros förskola är det ombyggnation på 
gång vilket leder till att verksamheten är organiserad på ett annat sätt än vanligt. Just nu finns det 
två åldersblandade avdelningar på förskolan. I vanliga fall arbetar hon på en småbarnsavdelning 
med 15 barn och 3,0 i tjänst. Nu är det 23 barn på avdelningen och fem pedagoger, vilket Barbro 
kan tycka är för mycket. Fördelningen mellan barn med svenska som modersmål och de med ett 
annat modersmål än svenska är ungefär 50 %.  

Sammanfattning av deltagarna i studien 

När jag kontaktade förskolecheferna och bad om deras “bästa” pedagoger specificerade jag aldrig 
om det var förskollärare, barnskötare eller någon annan yrkesgrupp i förskolan jag ville komma i 
kontakt med utan använde rätt och slätt ordet pedagoger. Trots detta valde alla utom en av 
förskolecheferna att lyfta fram förskollärare som sina skickligaste pedagoger. En av 
förskolecheferna lyfte fram Helena som visserligen har en förskollärarutbildning i botten men som 
vidareutbildat sig till specialpedagog. Av förskollärarna är det två som arbetar i åldersblandade 
grupper, två som arbetar med barn i åldrarna ett till tre, två som arbetar med barn i åldrarna tre till 
fem samt en som arbetar i en åldershomogen grupp med de äldsta barnen i förskolan. Även detta 
berodde på förskolechefernas val av pedagoger. Pedagogerna har olika lång erfarenhet av arbete i 
förskolan i allmänhet och av arbete i mångkulturella bostadsområden i synnerhet. Barngruppernas 
storlek varierade och likaså personaltätheten. En orsak till detta är att en förskola har barn i behov 
av särskilt stöd och en annan tillfälligt har en annan organisation än vanligt. De två rena 
småbarnsavdelningarna hade 15 respektive 16 barn och de tre avdelningarna med enbart större barn 
hade alla 21 barn inskrivna.  
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Bearbetning av material 

Jag spelade in alla intervjuer och transkriberade dem sedan. Min första transkribering fick bli ett 
råmaterial där tvekningar, omtagningar och upprepningar fick vara kvar. Jag skrev in skratt inom 
hakparenteser där sådant förekom och markerade emfas med fetstil. Under arbetet med 
transkriptionerna fokuserade jag sedan på innehållet och plockade bort omtagningar, upprepningar, 
tvekningar och samtalsuppehållande yttranden som ”mm”, ”ähm”, ”aa” med flera. Orden fick en 
skriftspråklig form och skiljetecken lades till för att öka läsbarheten. Jag bytte även ut namn på 
personer och bostadsområden för att säkerställa respondenternas anonymitet. 

Analysförfarande  

Meningskoncentrering 

Meningskoncentrering innebär att det irrelevanta, i förhållande till syftet, skalas bort och 
informationen koncentreras i väsentliga innebörder (Kvale, 1997, s. 177). Det kan jämföras med att 
reducera en sås. Det överflödiga kokar bort och kvar blir en mer koncentrerad, fylligare och 
smakrikare blandning. Genom att använda sig av meningskoncentrering kan det som, enligt 
forskaren, är det centrala i en eller flera intervjuer lyftas fram och belysas. De koncentrerade 
enheterna kan sedan användas för att till exempel göra jämförelser och kategoriseringar. 
Meningskoncentrering är en form av innehållsanalys där fokuset ligger på innehållet i det sagda och 
inte på till exempel den språkliga formen. Innehållsanalys är en fristående metod och kan användas 
oberoende av teoretiskt perspektiv. Innehållsanalys har sitt ursprung i kvantitativa metoder men 
används numera både kvantitativt och kvalitativt (Julien, 2008).  

När transkriberingen var klar satte jag mig ned och gick igenom intervju för intervju. Jag gjorde en 
meningskoncentrering genom att jag skrev stödord och små kommentarer i marginalen för att 
markera det väsentliga i olika passager. När alla intervjuer hade gåtts igenom började ett mönster 
framträda. Vissa åsikter och tankar hade ett flertal av pedagogerna gemensamt andra var det kanske 
bara en eller två som hade uttryckt men de kändes ändå relevanta för min analys. Här 
utkristalliserade sig ett antal temaområden: ett helhetsperspektiv på språkinlärning, 
språkutvecklande material och metoder, föräldrasamarbete och trygghet, att bedöma språknivå, 
arbete i smågrupper samt institutionella ramar. Dessa temaområden fick bli stommen till analysen, 
vilket ledde mig till en ny genomläsning och en meningskategorisering. Nu gick jag igenom 
transkriptionerna och identifierade passager som hörde till de olika temaområdena. Dessa 
temaområden presenteras i resultatdelen av denna uppsats. Sist gick jag tillbaka och läste igenom de 
olika temaområdena igen och gjorde en ytterligare analys ur ett interkulturellt pedagogiskt 
perspektiv.  
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Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 

Lotte Rienecker och Peter Stray Jørgensen skriver att allt vetenskapligt skrivande är en form av 
argumenterande, forskaren försöker att övertyga andra inom samma fält att resultaten är trovärdiga 
(2008, s. 16). Ett annat begrepp för trovärdigheten är reliabilitet. En studies reliabilitet är beroende 
av om olika forskare kan antas nå samma resultat med samma undersökningsmetod. Men det kan 
också röra sig om ifall samma forskare skulle nå samma resultat om undersökningen genomförts 
igen. Vid en intervjustudie skapas alltid empirin i ett samspel mellan intervjuaren och den 
intervjuade (Kvale, 1997). Ur det perspektivet kan man aldrig nå exakt samma svar vid två olika 
tillfällen, men man kan efter analys komma fram till ett liknande resultat. Ett sätt att öka 
reliabiliteten är dock att vara öppen med sin egen påverkan på resultaten. Hur undersökningen 
genomförs beror på forskaren. Hur resultaten dokumenteras och analyseras, hur texten är uppbyggd, 
hur resultaten presenteras, allt är påverkansbart. Forskarens rena närvaro kan påverka 
undersökningsområdet så att det naturliga händelseförloppet ändras (Patton 2002, s. 42). Att vara 
medveten om sin egen roll i undersökningen är att vara reflexiv. Reflexivitet handlar om att 
fortlöpande fundera över vad jag vet och hur jag vet det (Patton 2002, s. 64). Ett reflexivt 
förhållningssätt ökar studiens reliabilitet eftersom läsaren själv har möjligheten att bilda sig en 
uppfattning om studiens tillförlitlighet. 

Begreppet validitet har sitt ursprung inom den kvantitativa forskningen men används numera även 
inom kvalitativ forskning (Thornberg & Fejes, 2009). Validitet handlar om ifall studien verkligen 
undersöker det som den var tänkt att undersöka, om undersökningsmetod, urval och analysmetod 
visar sig vara lämpade att använda för att besvara syfte och forskningsfrågor. Kvale kallar 
reliabilitet, validitet och generaliserbarhet för vetenskapens heliga treenighet (1997, s. 207). Det är 
de som är grunden för att bedöma en studies kvalitet.  

Frågan om generaliserbarhet dyker upp i de flesta undersökningar, men har en större tyngd vid 
kvantitativa studier. Även kvalitativa studier bör dock ha ett visst mått av generaliserbarhet. Då 
talas det ofta om analytisk generaliserbarhet. Det är när en välöverlagd bedömning görs huruvida 
studiens resultat kan peka på vad som kommer att ske i en annan situation med lika förutsättningar 
(Kvale, 1997, s. 210). Ett sätt att nå en analytisk generaliserbarhet är också att konstatera att 
forskningsresultaten stämmer överens med valda teorier och tidigare forskning. 
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Resultat 

Ur intervjusvaren har följande sex huvudteman lyfts fram:  

• Ett helhetsperspektiv på språkinlärning 

• Språkutvecklande material och metoder 

• Föräldrasamarbete och trygghet  

• Att bedöma språknivå   

• Arbete i smågrupper 

• Institutionella ramar 

Pedagogernas uppfattningar om dessa teman och deras underrubriker presenteras här nedan. Dessa 
uppfattningar diskuteras och problematiseras ur en interkulturell pedagogiskt perspektiv i 
diskussionskapitlet.  

Ett helhetsperspektiv på språkinlärning 

I intervjuerna talar alla pedagogerna om att språkarbetet inte kan plockas ut och isoleras utan är en 
del i allt det som görs i förskolan. Det språkutvecklande arbetssättet ska genomsyra hela 
verksamheten. Barbro säger att: ”jag tycker liksom det är en del av dagen […] det är inget speciellt 
att jobba med språket.”  

Kerstin och Lena menar att man som pedagog kan ta tillvara rutinsituationer som till exempel 
blöjbyten som tillfällen för samtal med barnen, vilket i sin tur leder till språkutveckling. 

Du får med så mycket språkutveckling i det, tillsammans med barnen. Du får möjlighet till 
enskilda möten […] och du kan prata om höger och vänster fot. Du kan prata om höger och 
vänster ben. Du kan prata om byxben, du kan prata om hur mycket som helst bara i en sån 
situation (Lena). 

När språkarbetet är något som genomsyrar hela verksamheten blir det också betydelsefullt hur man 
som pedagog pratar med barnen.  ”Man försöker diskutera i arbetsgruppen; […] När pratar vi med 
barnen? Hur pratar vi med barnen?” säger Elin. Hon berättar vidare om hur hon gör när hon pratar 
med barnen. ”Väldigt mycket bekräfta vad de gör, alltså sätta ord på vad de gör, sätta ord på vad de 
använder” (Elin). 

Yvonne lyfter fram vikten av att pedagogerna använder ett rikt och mångfacetterat språk för att 
hjälpa barnen att utveckla detsamma. ”Ska man kunna prata lite mer än bara det här konkreta så 
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måste man ju ha ord för det. Vi tänker att vi målar språk lite mer, att man använder adjektiv” säger 
Yvonne. 

Gemensamma upplevelser och erfarenheter 

Barbro betonar hur betydelsefullt det är att barnen själva får uppleva saker för att de ska kunna 
förstå innebörden i olika begrepp. Barnen behöver ”någonting att hänga upp språket på” säger hon. 
Hon fortsätter med ett exempel om en pojke som varit vid havet och fiskat krabbor på semestern. 
Hon berättar att ett annat barn i gruppen aldrig hade badat vare sig i havet eller i en sjö. Barbro tror 
att det påverkar ordinlärningen för barnen, om de kan koppla ordet till en upplevelse eller en känsla.  

Det är det här jag menar med att det tar längre tid för de barnen att liksom vidga sitt språk och 
få mer upplevelser av saker och ting som barnen pratar om. Det är ganska snävt. Man är i 
Solberga, man lever hela sitt liv här och man är med släkten och med familjen och man kanske 
inte har bil, man åker inte någonstans. Man kanske åker buss någonstans, och så det jämfört 
med barnen som upptäcker hela världen och får en massa [intryck] (Barbro). 

Elin tror också att barnen behöver kunna ”hänga upp” orden på något för att få en förståelse och 
därigenom en språkutveckling. Elin har, tillsammans med sina kollegor, funderat kring detta inför 
årets julpyssel. 

Nu ska vi till exempel starta ett julpyssel. Och då blir det såhär: julpyssel, ja vad har barnen att 
hänga upp det här på? De är ett och två år, de allra flesta lever inte i den svenska kulturen utan 
de har andra kulturer. Så nu väljer vi att utgå från sången: i ett hus vid skogens slut, och jobbar 
utifrån tomten och haren, och huset och jägaren, och huset står i en skog, och så börjar vi 
julpyssla utifrån den sagan (Elin). 

Språkutvecklande material och metoder 

Pedagogerna talar om att de använder konkret material för att tydliggöra orden för barnen. Det kan 
handla om bilder eller figurer som används i sångpåsar eller vid sagoberättning i samlingarna. Även 
de leksaker, spel och pussel som finns på förskolan kan användas som en grund för språkinlärning. 
”Man försöker vara tydlig och kanske använda mycket konkret material. […] Vi har sångpåsar och 
vi har andra flanosagor och ja, mycket sånt material som vi plockar fram under våra samlingar” 
berättar Barbro. 

Yvonne har hittat en variant av sångkort på internet, med många små bilder till varje sång, som hon 
använder för att konkretisera sångerna i samlingen. ”Vi har sångkort som är väldigt bra utifrån att 
de förklarar lite vad sången handlar om. Lite som ett händelsekort” beskriver Yvonne. 

På Annas förskola använder de fotografier eller filmsnuttar på barnenen och det de varit med om. 
Fotografierna och filmerna blir sedan grunden till samtal och reflektion tillsammans med barnen.  
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Barnen är med och reflekterar kring olika saker. Och då kan man jobba mycket med bild eller 
med film. Att de är med och reflekterar och tänker tillbaka på det, det de har gjort eller varit 
med om tidigare. För då blir det också väldigt tydligt för barnen. De har ju upplevt det här 
själva, och då kanske det är lättare att kunna prata om det. Sen är man ju med och kanske 
hjälper till och sätter ord på saker (Anna).  

Material innefattar även de leksaker som barnen leker med. Vilka leksaker finns i förskolan och är 
det leksaker som barn och föräldrar är bekanta med? ”Det finns ju inte så hemskt mycket leksaker 
här som kanske är typiska för Iran. Alltså där finns det också att göra tror jag, just det här 
interkulturella förhållningssättet behöver utvecklas” säger Helena. 

Barbro tycker det är kombinationen av olika material som tydliggör orden för barnen. Det är till 
exempel de leksaker, spel och pussel, bilder och gosedjur som finns i förskolan som pedagogerna 
benämner tillsammans med barnen, vilket i sin tur leder till ordinlärning. 

Kombinationen av allt det materialet som vi har i vår vardag, att man tänker språket med det 
man gör. När man köper in pussel eller man köper in spel så tänker man ju ändå att man får ett 
brett spektra med bilder och bas liksom, så att de får en massa ord överhuvudtaget. […] Man 
har olika material, hundar i form av gosedjur och så har man hundar i form av bilder och så. 
Man får mycket input från många olika håll liksom (Barbro). 

Högläsning 

Några av pedagogerna talar om vikten av högläsning för att utveckla barnens språk. Margareta 
berättar om en föreläsning hon varit på där just högläsningen betonats. ”Man ska ha hört tusen 
böcker innan man var fyra år. Sen kan det vara samma bok du läser. Men så du läser många, många 
gånger” (Margareta). 

På några av förskolorna har de läsvila, för de barn som inte behöver sova, efter maten. Margaretas 
förskola är en av dem. ”Sen har vi vilor, då har vi en sovvila och två läsvilor. Då är barnen 
uppdelade i vilken språkförståelse [de har], om man kan lyssna på lite längre sagor och lite kortare” 
(Margareta).  

Men på Barbros och Yvonnes förskolor har de slutat med läsvilan för tillfället och försöker istället 
få till spontan läsning under dagen.  

Vi har ju haft läsvila efter maten också, så här traditionellt, vilket egentligen inte ger någonting, 
för man måste ha ut sina raster. Och det är liksom det att läsa för nio barn, där en kanske har 
svenska som modersmål. Kan vi hitta barnen, var de befinner sig, i den kontexten? Det går ju 
inte alls liksom. Nej så det har känts som om det har varit lite mer förvaring på något sätt, 
tyvärr (Yvonne). 

Några av pedagogerna kommenterar att de inte läser lika mycket böcker just nu som de tycker att de 
har gjort tidigare, och kanske som de skulle önska att de gjorde. Yttre omständigheter som 
arbetssituationen med krävande barngrupper eller personalsammansättningen såväl som barnens 
intresse har spelat in. 

Nu har vi varit sämre på att läsa mycket böcker. En period läste vi enormt mycket böcker. […] 
Det har inte varit så mycket spontant läsande som man skulle önska, att barnen själva skulle 
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komma med boken och vilja läsa eller det att man erbjuder en saga, för böckerna tycker jag ju 
är en jätteviktig del i språkarbetet (Barbro). 

AKK som språkstöd  

Lena använder AKK i arbetet med barnen. AKK står för alternativ och kompletterande 
kommunikation och innebär att pedagogen stödjer och hjälper barnen i deras kommunikation på 
olika sätt. Det kan till exempel vara genom att använda tecken ur teckenspråket (tecken som stöd 
eller TAKK) som komplement till det talade språket. Det kan också vara bilder som används för att 
barn som ännu inte har tillgång till det talade språket ska kunna peka och uttrycka sig den vägen. 
AKK används alltid i kombination med talat språk och är alltså inget eget språk så som till exempel 
teckenspråket är. Även om barnen i behov av särskilt stöd är de som har störst behov av det är AKK 
något de använder med alla barn på Lenas förskola. ”Vi använder tecken och bilder för att så många 
som möjligt ska kunna kommunicera på olika sätt” berättar Lena. Även Helena och Elin pratar om 
AKK och tar upp vikten av att tänka på många olika sätt för att få igång språket. ”Vi jobbar 
tillsammans med föräldrarna och introducerar några tecken i veckan. Ett substantiv och ett verb. 
För att också ha fler sätt att få igång språket” (Helena). Men ibland räcker det inte med tecken och 
då tar de till bildkommunikation. Det kan vara små bilder på en nyckelring eller större bildkartor. 
Elin använder sig av AKK i sin barngrupp även fast där inte finns några barn i behov av särskilt 
stöd. Hon ser det som ett stöd för alla barnen. ”Där kan man gå in för att stödja upp och visa att nu 
är det samling vi ska ha. Då tecknar jag. Jag säger och jag visar. […] det blir en stor skillnad för 
dem” (Elin).  

Föräldrasamarbete och trygghet 

Flera av pedagogerna lyfter fram vikten av ett gott föräldrasamarbete och då särskilt när det gäller 
barnens modersmål. ”Vi måste samarbeta och ta tillvara på dem som de resurser de är för sina barns 
språk” (Helena). Men det kan vara svårt att nå fram till alla föräldrar och väcka intresset för 
pedagogiken i förskolan och inte bara för omsorgen. Det är något som pedagogerna får jobba 
mycket med när det gäller vissa föräldrar, med andra går det lättare. ”Att de ska ställa frågor, inte 
bara om hur de har ätit, sovit och bajsat, utan vi försöker att få dem att vara mer intresserade av 
lärandet och vara delaktiga i det” (Barbro). Samarbetet kring språket handlar mycket om att 
pedagogerna uppmanar föräldrarna att prata sitt modersmål tillsammans med barnen. Elin och 
Helena försöker också stödja föräldrarna i hur de ska prata med sina barn för att det ska bli så 
språkutvecklande som möjligt. Det räcker inte med att använda modersmålet hemma om 
föräldrarna inte pratar med barnen utan bara över deras huvuden. Det behövs samtal med barnen för 
att de ska utveckla sitt modersmål på ett bra sätt. ”Prata hemspråk hemma. Lek med barnen. Sätt 
ord på det ni gör. Men prata hemspråk för det är det som är ert känslospråk” (Elin).  
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Trygghet som grund för språkutveckling 

Några av pedagogerna talar om hur centralt det är med en grundtrygghet för att utvecklingen ska gå 
framåt. Språk lärs, precis som annat, lättast in om barnet känner sig tryggt. Om ”man ska lära sig 
språk behöver man även stödja jaget, självkänslan och utgå ifrån den” säger Lena.  

Elin ser en skillnad i utvecklingen hos de barn som känner den här grundtryggheten och de som är 
lite osäkrare. ”De barn som man tycker utvecklas väldigt lätt är ju ofta väldigt trygga redan från 
start” säger Elin. Hon förklarar: ”du måste ha en trygg bas att stå på. Har du inte en trygg bas att stå 
på så kan du inte ta nästa kliv överhuvudtaget.”  

Helena berättar om ett barn som kommit till en av hennes förskolor från ett annat mångkulturellt 
bostadsområde och som var mycket otrygg när han först kom. Hon beskriver hur de först fick jobba 
med att bygga upp tryggheten och sen utvecklades språket. ”Idag pratar han meningar, han pratar 
utifrån situationen. Han kan vara med i ett samtal och turas om, samspelet med kompisar fungerar 
och han har gjort en jätteutveckling gällande sitt språk (Helena). 

Att bedöma språknivå 

När jag frågar pedagogerna vilken nivå de vill att barnen ska nå, vad de har för förväntningar eller 
vad de strävar mot har de flesta svårt att ge ett tydligt svar. De har också svårt att ange vad en 
normal språkutveckling i svenska som andraspråk skulle vara. Det tycks vara lika svårt att ange vad 
en normal språknivå, vid en viss ålder, för ett barn med svenska som modersmål är.  De svar jag får 
är antingen ganska svävande eller så är förväntningarna lågt ställda. 

Vi strävar efter att alla barn ska få med sig så mycket som möjligt av svenska språket som de 
kan utifrån den utvecklingspotential de har. […] Att de får med sig så mycket som möjligt när 
de börjar skolan. Det är ju målet (Lena). 

Flera av pedagogerna talar om målet som att barnen ska kunna uttrycka sig på svenska, kunna följa 
med och uttrycka sig i leken. Att de ska klara av det sociala samspelet med hjälp av språket. ”Att 
man kan hänga med i samtal och man kan hänga med i lekar. Att man har språk så att man hänger 
med i dem.” säger Anna. Det är också detta som hon definierar som en normal språkutveckling. 
”Att man förstår, alltså förståelse. Att man förstår vad man säger, och man kan uttrycka vad man 
själv vill, det tänker jag.” Margareta betonar att takten ett barn utvecklas i är olika för varje barn 
och att det inte finns något som egentligen kan bedömas som normalt.  

Man får ju aldrig ha något rätt och fel, men man har ändå i bakhuvudet. Du måste ha med dig i 
ryggraden vad som en normal, låt säga treåring, vad den ska kunna och behärskar och en 
fyraåring och så vidare. Men sen är det ju så otroligt individuellt (Margareta). 

Kerstin har en lite tydligare bild av vad ett barn bör kunna vid en viss ålder. ”Inne på vår avdelning 
där har vi en pojke som är tre år och där upplever jag att han har en normal [språkutveckling], där 
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hör jag bisatser och jag hör liksom att han böjer och allting det här.” Hon tycker ändå att frågan är 
svårt att svara på. Hon tror att de tappar fokus på vad ett svenskt barn brukar kunna vid en viss 
ålder. Förväntningarna blir annorlunda när de inte har några barn med svenska som modersmål på 
förskolan. ”Men vi tappar nog modellerna här ute i [Skogsbacken]” (Kerstin). 

Yvonne och Helena tar båda upp att goda språkkunskaper är av vikt inför barnets skolstart. De 
behöver behärska undervisningsspråket för att kunna tillägna sig ämneskunskaperna.  

Just det här språket som du behöver för att kunna lära dig saker på. […] Det kan ta upp till åtta 
år. Då känner man att, då är det ju ännu mer viktigt att man kommer igång fort. Och att det 
måste vara lite svårt, kan jag tänka mig, också att komma in i skolan. Och kanske ha det här 
liksom grundspråket men sen kanske man inte riktigt har den här förståelsen för de här 
specifika orden, vad de står för. Och att det då kan bli ganska svårt när man börjar med lite mer 
abstrakta ämnen och så. När man måste förstå orden för att komma vidare (Yvonne). 

Helena har märkt att många pedagoger inte riktigt vet vilka förväntningar och vilket mål de ska ha i 
barnens språkutveckling. Hon ser det som en risk då det är så mycket kunskaper som barnen 
behöver ha med sig när de går över till förskoleklass.  

Det är det här som är viktigast, att vi ser att det vi gör leder framåt […] det är inte bara att jobba 
på, vi måste veta att vi kommer i mål också, tänker jag. […] Vi måste ha koll på vad barnen får 
med sig och vad de bör vara klara med när förskoleklassen startar igång, att då bör ganska 
mycket sitta (Helena).  

Språktester i förskolan 

Flera av pedagogerna tar också upp att de tidigare har testat barnens språkkunskap med hjälp av 
olika tester men att de nu har slutat med det. Nu försöker de istället lyssna in barnen i vardagen och 
få en uppfattning om hur de ligger till. Yvonne säger ”vi ska ju heller inte liksom bedöma barn.” 
Barbro menar att det som tidigare kontrollerades med tester nu har blivit till en internaliserad 
kunskap, till något som hålls i minnet när de lyssnar till barnen. 

Vi har ju haft, om man backar tillbaka, det här med TRAS språkutvecklingsprogrammet.  Att 
man skulle kolla av prepositionerna och färgerna och en och ett och allt vad det nu är i de här 
olika grupperna. Och det är klart att man har ju det i bakhuvudet och har ett hum om, men vi 
testar ju inte längre så man försöker ju liksom att ändå få in det i vardagen, ändå försöka få lite 
hum om färger och antalsuppfattning och allt vad det nu är (Barbro). 

För att kunna avgöra hur långt barnen har nått, behöver man som pedagog veta var de startar. På 
Margaretas förskola observerar de barnen i början av en ny termin för att se hur gruppen ligger till 
kunskaps- och språkmässigt. Hon berättar att de startat upp den senaste höstterminen med många 
nya barn. ”Då börjar vi alltid med att observera barnen.  Och sen hade vi inskolningssamtal. Tidiga 
inskolningssamtal, med föräldrarna” (Margareta). 

Helena berättar om de vägledningsgrupper de har i Mossberga. Där har pedagogerna bland annat 
diskuterat inskolning och hur de kan få en inblick i vad barnen har med sig när de börjar i 
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förskolan. Vi ”försöker göra lite såna här anamneser3 så att vi får koll på i vilken omfattning barnen 
möter svenska språket och sitt modersmål från start” (Helena). 

Arbete i smågrupper 

Flera av pedagogerna pratar också om vikten av att dela in barnen i mindre grupper. ”Då kommer 
alla till tals. Man vågar prata mer när man är i en lite mindre grupp” säger Margareta. På Lenas 
förskola delar de in barnen i grupper utifrån barnens kunskapsnivå. ”Vi har väl fyra grupper tror 
jag, som är indelade utifrån barnens behov och ålder […] och där är ju också utmaningar utifrån 
vad man ligger på, vilken nivå” (Lena). Även Helena tycker att det är av vikt att dela upp sig i 
mindre grupper. Hon betonar också vikten av att använda allt tillgängligt utrymme när man som 
pedagoger delar upp barngruppen och inte låta sig begränsas av lokalerna.  

När jag menar uppdelning av grupper så tänker jag att utemiljön är också en miljö att använda 
som jag tycker att man räknar bort lite för ofta. Så när jag pratar uppdelning med mina 
pedagoger då vill jag att de tänker utemiljö också (Helena). 

Yvonne anser att det är i de mindre grupperna och i samtalen som den största språkutvecklingen 
sker. ”Det är ju där det händer, tror jag, oavsett om det är mellan två barn eller om det är mellan 
någon pedagog och ett barn, eller några, men fortfarande så är det ju det här lilla sammanhanget i 
princip” (Yvonne). 

Institutionella ramar 

Modersmålsstöd 

Några av pedagogerna talar om dilemmat med att de som pedagoger ska stödja barnen i deras 
modersmålsutveckling trots att de inte kan barnens modersmål. Yvonne har funderat en del kring 
det här och saknar möjligheten för barnen att få träffa en modersmålslärare i förskolan.   

Vi har pratat en del om just det som står i läroplanen, att barnen ska få hjälp i att utveckla sitt 
modersmål, det finns ju inte här. […] Vi kollade på någon, om det var ett utdrag ur skollagen, 

                                                      
3 Anamnes är ett ord Helena lånat från sjukvården. Där används ordet synonymt med sjukdomshistoria 
och betecknar patientens egen beskrivning av sjukdomsförloppet. I det här fallet blir det istället 
föräldrarnas beskrivning av barnets språkutveckling. 



  
  

33  

där det handlade just om förskolan och modersmålsstöd […] och [vår] kommun har ju bara 
struntat i det och det är ju också helt absurt att någon kan göra så överhuvudtaget (Yvonne). 

Helena berättar om hur modersmålsstödet kan se ut i en annan kommun. Hon har blivit inspirerad 
av den kommunens sätt att tänka nytt efter en föreläsning hon varit på. Hon berättar att den 
kommunen släppt den, som de kände, ouppnåeliga ambitionen att kunna erbjuda alla barn möten 
med pedagoger som talar deras modersmål. Detta oavsett om det gällde ordinarie personal eller 
modersmålslärare. Istället hade de börjat jobba mycket med Ipad.  

[De] använder tekniken för att stötta barns modersmål. Och de hade jättefiffiga grejer där de 
kunde tala in olika ord på olika språk, och ladda upp i en app. […] Och sen kunde barnen gå 
runt och ta en bild på till exempel lampa och då pratade Ipaden. Då talade [den] om vad det 
hette på olika språk (Helena). 

Att ha fler flerspråkiga kollegor kommer högt upp på många av pedagogernas önskelistor. Men, det 
är skickligheten som pedagog som har störst betydelse, oavsett språkkunskaper.  

Bra pedagoger som gärna kan mycket språk. Men i grund och botten så måste du ha med dig ett 
bra förhållningssätt. Du måste vara en bra pedagog för att kunna använda dina kunskaper, sen 
spelar det ingen roll om du kan tala tio språk eller om du kan två språk egentligen (Margareta). 

I brist på flerspråkiga kollegor försöker Kerstin att stödja barnens modersmål genom att själv lära 
sig lite ord från barnens språk. Det blir ett sätt, inte bara att kommunicera med barnen men också att 
lyfta barnens, och föräldrarnas, modersmål och visa att det har en roll i förskolan. 

Det jag i alla fall försöker att göra, det är att jag försöker fånga upp ord ifrån somaliska, 
arabiska och så. För det har jag märkt att det liksom, i arbetssättet med barnen och med 
föräldrarna, att det är betydelsefullt. Men jag skulle vilja kunna till exempel somaliska 
(Kerstin). 

Lokaler för språkutveckling 

Många av pedagogerna är nöjda med sina lokaler ur språkutvecklingssynpunkt även om de ibland 
är riktigt slitna. De framhåller, just med tanke på språkutvecklingen, vikten av många små rum att 
kunna dela upp sig i hellre än ett fåtal stora öppna rum. ”Det här är ju en gammal förskola. De är ju 
i regel bättre än de här nyare, tycker jag. Som oftast är det större rum och mindre med smårum i [de 
nya förskolorna]” säger Helena.  

Även Kerstin betonar vikten av många små rum i lokalerna. I hennes lokaler har de dessutom 
möjlighet att öppna upp mellan två av rummen så att de bildar ett enda stort rum, vilket möjliggör 
en större flexibilitet. Hon ser också att det finns fördelar med att arbeta på en lite mindre förskola.  

Jag tycker om de här lokalerna. Jag är nog inte så jättepigg på de nya stora lokalerna. Det är 
fint, men jag upplever att det finns andra nackdelar.[…] Jag tycker om när du kan öppna upp 
emellan. Jag tycker om de små enheterna. Jag förstår ju den ekonomiska vinningen på större 
enheter, men här kan du lära känna alla barn (Kerstin). 
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Elin och Margareta ser det inte som att det är lokalerna som är avgörande. Det handlar om hur 
lokalerna används och om hur verksamheten organiseras i dem. Hur pedagogerna möblerar, skapar 
rum i rummen och mötesplatser där samtal kan uppstå.  

Det handlar jättemycket om hur jag som pedagog tänker, hur jag delar in barnen i mindre 
grupper. Det är väldigt organisatoriskt. Jag har nämligen jobbat i betydligt sämre lokaler än där 
jag jobbar nu, men allt handlar om organisation. Hur villig är jag som pedagog att se till att 
skapa miljöer som fungerar? Alltså hur tänker jag när vi bygger en miljö? Var finns det 
mötesplatser? Vad finns det att mötas runt omkring? Det måste finnas någonting som barnen 
kan rikta sitt fokus på för att samspel ska uppstå, och uppstår samspel kommer också 
kommunikation att uppstå barnen emellan (Elin). 

Barngruppens storlek 

Pedagogernas barngrupper varierar i storlek och sammansättning. Storbarnsavdelningarna ligger på 
20-21 barn, småbarnsavdelningarna på 15-16 barn, i båda fall med ungefär 3,0 tjänst i grunden. Det 
finns två pedagoger i studien som arbetar i åldersblandade grupper och där är det 23 barn på fem 
pedagoger, tillfälligt, och 28 barn (varav några i behov av särskilt stöd) på åtta pedagoger. Antalet 
språk i grupperna varierar mellan fem och tolv.  

Många av pedagogerna uttrycker en önskan om minskade barngrupper. Några lyfter fram att arbetet 
i ett mångkulturellt område innebär andra behov när det gäller gruppstorleken, att vikten av mindre 
grupper blir större där. ”Det är för tuffa grupper, för stora grupper på det här området […] vi ska ha 
rätt förutsättningar så att det blir likvärdigt och det innebär mindre grupper” (Helena). Elin tycker 
att grupper på 12 barn i åldern ett till tre skulle vara en lagom gruppstorlek. ”Skulle jag bara gå ner 
till 12 barn skulle det göra en fantastisk skillnad” (Elin). Yvonne som arbetar på en 
storbarnsavdelning tycker att 18 barn kunde vara lagom många i gruppen. 

Jag kan tänka mig att kanske 18 barn är väl lite mer rimligt. För man kan tycka att det inte är så 
stor skillnad, men det är ju stor skillnad om man tänker relationerna för barnen. […] Nu tror jag 
att vi skulle vinna enormt på det. Jag ser ju de här barnen som vi har, som har lite problem, som 
är lite utåtagerande och som inte riktigt fungerar i den här stora gruppen.  Och sen de här loven, 
som de barnen också oftast är här. När det kanske är 10-12 barn, så finns det inga problem. Då 
finns inte det här. Och då känner man liksom att då handlar ju det om gruppstorleken. Och att 
det säkert är många barn som inte skulle behöva ha extra resurser (Yvonne). 
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Metoddiskussion 

”Det avgörande för bra forskning är att de val man gör är förnuftiga och att de är explicit uttryckta i 
forskningsrapporten” skriver Martyn Denscombe (1998, s. 21). Att ett val är det rätta, det 
förnuftiga, är alltid svårt att veta innan man sett vart det leder. Det finns heller ingen objektiv 
sanning som kan skilja de förnuftiga valen från de oförnuftiga. I det här kapitlet diskuteras om 
valen som gjorts i denna studie varit förnuftiga. 
 
Ämnet för min studie skulle mycket väl ha kunnat utforskas med observationer och med en 
etnografiskt inspirerad ansats hade det kanske varit att föredra. Då skulle fokus istället ligga på hur 
pedagogerna faktiskt arbetar och inte, som nu, på hur de uppfattar det språkutvecklande arbetet. Ett 
intressant perspektiv skulle även kunna vara att kombinera observationer med intervjuer och se 
både hur arbetet faktiskt utförs och hur pedagogerna tror att de arbetar och kanske framförallt hur 
de vill arbeta. Med ett sådant tillvägagångssätt skulle det gå att jämföra verkligheten, så som den 
observeras, med hur pedagogerna själva uppfattar arbetet och också se hur yttre omständigheter 
som till exempel institutionella ramar hindrar eller möjliggör för pedagogerna att arbeta så som de 
vill arbeta. För att kunna se om någon språkutveckling verkligen sker med de arbetsmetoder som 
används skulle det dock krävas en longitudinell studie som löper över åtminstone en termin, gärna 
mer. Det skulle vara intressant att observera flera olika förskolegrupper med olika arbetssätt under 
en längre period och se hur språkutvecklingen hos barnen ser ut över tid. De pedagoger som jag har 
intervjuat talar ganska samstämmigt om sitt arbete, men kanske ser det konkreta arbetet inte lika 
samstämmigt ut. De skillnaderna skulle kunna kommas åt med observationer. Här är det dock tiden 
som har satt sina begränsningar. För att en observationsstudie skulle komma till sin rätt krävs en 
längre tidsperiod där det finns möjlighet att återkomma till gruppen vid ett flertal tillfällen för att se 
vilken utveckling som sker. Den tiden hade helt enkelt inte jag.  

Så som syftet med uppsatsen är formulerat är dock observation mer eller mindre uteslutet som 
metod. Då det är uppfattningar om arbetet med språkutvecklingen som ska studeras är det 
pedagogerna själva som besitter den största kunskapen. Därmed är det också rimligt att anta att 
studien har en god validitet, då undersökningsmetoden är väl lämpad att undersöka det som anges i 
syftet. Reliabiliteten är dock en svårare fråga. I en intervjusituation kommer aldrig exakt samma 
resultat att nås två gånger av olika intervjuare eller ens av samma intervjuare vid olika tillfällen.  
Resultatet påverkas av intervjusituationen och av både intervjuaren och den intervjuade. Detta 
gäller även för min studie. Som ett sätt att öka studiens reliabilitet har jag valt att bifoga 
intervjuguide och informationsbrev i slutet av denna uppsats.  

Då jag själv arbetar som pedagog i förskolan i ett mångkulturellt bostadsområde har jag en stor 
förförståelse inom området. Det har både varit positivt och negativt vid genomförandet av den här 
studien. Det positiva är att jag har haft lättare att förstå och analysera pedagogernas uttalanden då 
jag redan är insatt i ämnet de talar om. Det har också underlättat vid intervjuerna att kunna tala med 
pedagogerna så att säga på pedagogernas vis. Men min förförståelse har också inneburit en risk att 
för mycket blir outtalat och underförstått. Den intervjun där jag hade störst förförståelse blev också 
den kortaste. Det var även svårt att vid intervjusituationerna tvinga mig själv att ställa rent 
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uppenbara frågor enbart för att jag behövde höra svaret på dem direkt från pedagogerna själva. Min 
strävan har varit att lägga förförståelsen så mycket som möjligt åt sidan vid intervjutillfällena och 
analyserna av materialet. Vid diskussion och problematisering har jag dock använt mig av min 
förförståelse för att få ytterligare en dimension att diskutera resultaten i. 

När förförståelsen är stor blir det extra viktigt med ett reflexivt förhållningssätt, att vara öppen med 
sin egen förförståelse och möjliga påverkan på studien. Reflexiviteten, eller genomskinligheten, ger 
läsaren själv möjligheten att bedöma studiens reliabilitet. Något som dock kan anses stärka studiens 
reliabilitet är att mina intervjuresultat kan kopplas till liknande resultat i tidigare forskning. Det 
ökar även möjligheterna för generalisering av resultaten. Det begränsade urvalet leder naturligt nog 
till en lägre generaliserbarhet än hos en större studie. I en större studie skulle fler pedagoger kunna 
intervjuas, gärna i flera olika städer för att få ytterligare spridning. Kopplingen till tidigare 
forskning och den samstämmighet som råder mellan de åtta pedagogerna i studien kan dock 
motivera en viss analytisk generalisering trots det begränsade urvalet.  
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Diskussion  

Nedan kopplas resultaten i denna studie till tidigare forskning och diskuteras utifrån studiens syfte 
och forskningsfrågor. Underrubrikerna följer för tydlighetens skull de teman som presenterats i 
uppsatsens resultatdel. 

Ett helhetsperspektiv på språkutvecklingen 

Pedagogerna i min studie har alla ett helhetsperspektiv på andraspråksutvecklingen. De ser det som 
något som genomsyrar hela deras verksamhet, och som Barbro säger är det en del av dagen, inget 
som kan plockas ut och isoleras. Helhetsperspektivet visar sig även i forskningen på området. 
Pedagogerna i Alstad Tomters undersökning lyfter till exempel fram att den största inlärningen sker 
i de vardagliga aktiviteterna i förskolan. Allt det som sker i förskolan är möjliga 
språkutvecklingssituationer (2013, s. 205).   

De svenska och norska studier som jag tar upp i den här uppsatsen visar alla på ett 
helhetsperspektiv i språkinlärningen. Carlsson et.al. (2006) studerar visserligen en särlösning i form 
av speciella språkförskolor, men de lyfter fram vikten av vardagliga samtal mellan barnen som en 
faktor i språkutvecklingen. Det är intressant att se att de nordiska studierna tycks ha en sådan 
samstämmighet kring språkinlärning i ett helhetsperspektiv medan de internationella studierna, till 
största delen, fokuserar på speciella riktade insatser för att stärka barnens språkutveckling. En orsak 
till det skulle kunna vara att förskoleverksamheten i norden skiljer sig så pass mycket från liknande 
verksamheter i övriga världen (Kultti, 2012, s. 78).  

Att se på språkutvecklingen ur ett helhetsperspektiv är centralt för att utnyttja all tid som barnen är i 
förskolan och ta tillvara på alla möjligheter till språkinlärningstillfällen. Men räcker det så? De 
pedagoger som jag har intervjuat visar på en helhetssyn som till viss del utesluter användandet av 
riktade språkutvecklande insatser. Där kan de kanske behöva tänka om. Att låta språkarbetet finnas 
med hela dagen och genomsyra verksamheten behöver inte innebära att pedagogerna inte också kan 
arbeta mer riktat med speciella språkstärkande insatser. Både informella och formella 
språkinlärningssituationer behövs (Alstad Tomter, 2013, s. 267). Pedagogerna i min studie tycks ha 
ett fokus på de informella aktiviteterna i förskolan, åtminstone när det gäller språkutvecklingen.  

I den internationella forskningen däremot ligger fokus mer på de formella aktiviteterna i förskolan. 
I de studier jag har läst har positiva effekter av speciella särlösningar kunnat påvisas (se t.ex. 
Gasteiger-Klicpera et.al., 2009; Dockrell et.al., 2010). Särlösningarna har sett olika ut, men 
gemensamt för dem har varit tillfällen då språkutvecklingen aktivt har fokuserats i arbetet. Då har 
de släppt helhetsperspektivet och riktat in sig på en specifik inlärningssituation med andra ord. 
Skans är tveksam till en verksamhet som enbart fokuserar på språkinlärning och glömmer det andra 
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innehållsliga lärandet. Han argumenterar för ett helhetsperspektiv där inlärningen av annat 
ämnesmässigt innehåll är i fokus och språket kommer så att säga av sig självt (Skans, 2011, s. 64f). 
Ur ett interkulturellt perspektiv skulle dessutom ett ensidigt fokus på språk kunna leda till en 
kategorisering av barn utifrån deras språkkunskaper. Då blir inte flerspråkigheten betraktad som en 
resurs utan snarare som ett problem (Skans, 2011, s. 64f). Annat ämnesmässigt innehåll får inte 
glömmas bort i förskolan men det behöver inte vara en konflikt här. Att ha ett helhetsperspektiv på 
språkinlärningen och att fokusera på många olika ämnesmässiga innehåll i förskolan utesluter inte 
att språk kan vara ett av dessa olika ämnen.  

Pedagogerna i min studie betonar vikten av att prata mycket med barnen och att prata på rätt sätt. 
Det handlar om att bekräfta det barnen säger och vad de gör, att sätta ord på vad de gör som Elin 
uttrycker det. Genom att pedagogerna utvidgar barnens yttranden, ställer öppna frågor och upprepar 
det barnen sagt på ett korrekt sätt stärks språkutvecklingen (Dockrell et.al., 2010, s. 499). Det blir 
också av vikt att inte använda ett alltför enkelt språk. Vill vi att barnen ska lära sig ett mer 
komplicerat och abstrakt språkbruk måste vi också använda det. Det svåra här blir att hitta rätt nivå 
för varje barn, att hela tiden lägga sig lite över deras språkliga nivå så att de lär sig något nytt, men 
ändå tillräckligt nära så att de förstår. Yvonne använder uttrycket att ”vi målar språk” vilket tydligt 
beskriver hur pedagogernas språkbruk måste bort från att enbart röra det konkreta, enkla och 
kortfattade till att få in mer beskrivningar, känslor och tankar. Det räcker inte med att säga att 
barnet ska lägga bollen i lådan, det måste också till adjektiv och adverb för att skapa ett mer 
beskrivande språk. Pedagogerna försöker istället bygga ut sina yttranden och säga lägg den röda 
bollen i den blåa lådan som står i hyllan framför fönstret. Det här blir ett konstlat sätt att tala som 
inte används i andra vardagliga situationer, men det är ett sätt att, i ett helhetsperspektiv, maximera 
den språkliga inputen för barnen som lär sig svenska som andraspråk i förskolan.  

Kerstin och Lena tar upp, hur de använder rutinsituationer som tillfällen till den här typen av 
språkutvecklande samtal med barnen. Kultti menar att det är en del av det som utmärker förskolan 
som verksamhet, pedagogiseringen av det som annars är vardagliga aktiviteter (2012, s. 76). Med 
det menar hon när aktiviteter som till exempel mat och lek medvetet används som tillfällen för 
utveckling. Men risken finns att samtalen i dessa situationer stannar vid samtal om det konkreta här 
och nu och aldrig tar sig vidare till ett mer abstrakt språkbruk och till att röra sådant som inte finns i 
förskolans egen verksamhet. 

Språkutvecklande material och metoder  

Högläsning 

En insats för att stödja språkutvecklingen kan vara att använda sig av berättande i olika former. Att 
i små grupper berätta sagor med eller utan böcker som stöd och med fysiska artefakter som kan 
illustrera orden i sagan är ett sätt som används av några av pedagogerna. Den praktiken kan stärkas 
ytterligare genom att välja sagor med omsorg, upprepa samma saga flera gånger och göra barnen 
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delaktiga i berättandet. Forskningen visar också att multimedia kan vara effektivt för att förstärka 
den ordinlärning som sker via bokläsandet (Silverman et.al., 2009; Verhallen et.al., 2010). Ipads 
och datorer får inte bara bli till spelmaskiner och tv och filmer får inte bara användas för att skapa 
en mysig stund som sprider ett lugn i barngruppen. Multimedia har stor potential att kunna 
användas i det språkutvecklande arbetet genom att förstärka de ord som lärs in via till exempel 
högläsning. Genom att tänka igenom val av film till fredagens mysstund och samordna det med 
böcker, berättelser och dramatiseringar av samma innehåll kan ordinlärningen förstärkas ytterligare.  

Det kan dock finnas flera risker med att högläsningsstunden begränsas till en läsvila efter maten. 
Dels finns det barn som kommer att missa lässtunden och de möjligheter till språkutveckling som 
den ger eftersom de behöver sova en stund efter maten, då läsvilan sker. Dels finns en tendens att 
läsvilan, av praktiska skäl, sker i alltför stora grupper och ett fokus på att barnen ska sitta still och 
lyssna tar överhanden. Det blir alltså centralt att fundera över vilket syfte högläsningen har. Ska 
högläsningen ha en språkutvecklande effekt behöver lästillfälle, val av bok och sättet den läses på 
vara föremål för reflektion. Läsningen bör ske i mindre grupper där barnen ges tillfälle att delta 
aktivt i berättelsen genom att komma med frågor och kommentarer till texten. Den bör också ske 
vid väl valda tidpunkter så att alla barn ges möjlighet att delta på lika villkor. Böckerna som väljs 
måste vara på rätt nivå språkligt och det språkliga temat bör tas upp även på andra sätt än vid 
läsningen. Ur ett interkulturellt perspektiv är det också betydelsefullt att alla barn kan hitta 
karaktärer att identifiera sig med i böckerna.  

Gemensamma upplevelser och erfarenheter 

Både Barbro och Elin talar om vikten av upplevelser och egna konkreta erfarenheter för att 
ordinlärningen ska fungera optimalt. Att några barn får möjlighet att resa till havet och att andra 
inte får det, som i Barbros exempel, är inget som pedagogerna i förskolan kan påverka. Det går 
dock att erbjuda barnen många upplevelser ändå. Det finns möjlighet att utforska närområdet och 
att ta bussen för att besöka något lite längre bort. Vissa upplevelser kan också lyftas in och upplevas 
i förskolan. Pedagogerna kan till exempel visa bilder och filmer och ta med lite snäckor och sand 
från solsemestern vid havet så att barnen får känna på och undersöka dem och på så sätt ha lättare 
att koppla ord som sand, hav och snäckor till något konkret. Det kan också innebära att ta med olika 
frukter eller maträtter till förskolan, låta barnen smaka och jämföra utseende, smak, lukt och 
konsistens (Schwartz et.al., 2010, s. 198).  

Elins sätt att fokusera julpysslet kring något som redan finns i barnens föreställningsvärld kan vara 
ett annat sätt att vidga barnens ordförråd. Julpysslet får en annan mening när det kopplas till något 
konkret och bygger vidare på det barnen redan kan. Risken finns dock att det stannar vid det barnen 
redan kan och att ordinlärningen på så sätt blir begränsad till redan bekanta ord. Det är noga att 
begreppsvärlden hela tiden vidgas steg för steg.  

Barn behöver mångfacetterade upplevelser och erfarenheter för att lära sig ett nyanserat språk, men 
alla barn upplever inte samma sak och alla barn får inte lika många olika upplevelser som kan 
stödja ett större ordförråd. Ur ett interkulturellt pedagogiskt perspektiv blir det återigen centralt med 
ömsesidigheten. Allas upplevelser måste ses som lika intressanta och ges samma utrymme i 
förskolan. Det är grunden för att kulturmöten ska kunna ske.  
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Konkret material 

Barn lär sig lättare ord om de har något konkret att koppla dem till. Upplevelser, men även konkret 
material som finns i förskolan fungerar som ett stöd för ordinlärningen. Det kan till exempel vara 
små figurer eller bilder som används vid sångsamlingar och sagoberättande eller till den klassiska 
flanellografen. Men även de leksaker och spel som finns i förskolan kan vara en grund för 
ordinlärning. Genom att det finns konkreta föremål som barnen kan leka med så lärs ord och 
begrepp lättare in. Allt lekmaterial inbjuder dock inte till samspel som förutsätter ett talat språk 
(Kultti, 2012, s. 88). Materialet i förskolorna, som till exempel leksaker, representerar dessutom 
oftast en svensk eller västerländsk kultur. Ur ett interkulturellt perspektiv kan det därför vara av 
vikt att fundera över vilket material som finns i förskolan och vad det materialet representerar. 
Vilket material som finns i förskolorna påverkas dock även av praktiska aspekter så som vilket 
utbud som finns hos återförsäljaren. Det blir en utmaning att finna, eller tillverka, rätt material. Men 
pedagogerna bör ändå, så gott det går, se till att alla barns upplevelser och erfarenheter 
representeras i förskolans vardag.  

På en av förskolorna använder de sig också av fotografier eller filmsnuttar på barnen och det de 
upplevt i förskolan som en grund för samtal och gemensam reflektion. Det kan vara ett bra sätt att 
gå tillbaka och förstärka den möjlighet till ordinlärning som skapats vid en utflykt eller aktivitet. 
Genom att gemensamt sätta ord på det barnen har upplevt får orden en konkret innebörd kopplad 
till en verklig händelse. Skans (2011, s. 86) hävdar dock att konkret material stimulerar inlärningen 
av ord och begrepp mer än bara bilder och vid de tillfällen det är möjligt kan det vara bra att även 
lyfta in konkret material för att illustrera barnens upplevelser. Det kan vara att ta med kottar och 
kvistar från skogen och låta dem finnas med som grund för samtal och benämningar. Men det kan 
också vara att plocka fram leksakskon efter ett besök på bondgården. Även internet och Youtube 
kan, med viss urskiljning, vara ett utmärkt sätt att se och benämna olika saker och händelser som 
det är svårt att låta barnen själva uppleva. Till exempel kan en video med vilda delfiner vara mer 
effektivt för att lära in ord som delfin, hav, hoppa, fisk med flera än vad foton och bilder i böcker 
är. 

Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) 

Några av pedagogerna i min studie använder sig av AKK i arbetet. Det är oftast i form av 
stödtecken, men även bilder används som stöd för förståelsen, och genom förståelsen kommer 
ordinlärningen. Genom att stödtecken används tillsammans med alla barn i gruppen blir det heller 
inget speciellt som pekar ut den som har ett större behov av stöd i språkutvecklingen än sina 
kamrater. Det är av vikt att uppmärksamma och använda flera olika kommunikationsformer för att 
alla barn ska få lika möjligheter att uttrycka sig i förskolan (Kultti, 2012, s. 180; Skans, 2011, s. 
35). Att få använda sig av olika sätt för kommunikation och uttryck är betydelsefullt för alla barn. 
Det behöver inte bara handla om att använda olika språkliga medel. Barnen behöver få uttrycka sig 
på många fler sätt, bland annat genom musik, dans, drama och skapande. Tecken som stöd är ett 
effektivt sätt att både stärka språkutvecklingen och att göra sig förstådd innan språkutvecklingen 
har kommit tillräckligt långt för att räcka som enda kommunikationsform.   
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Föräldrasamarbete och trygghet  

Pedagogerna i min studie lyfter fram vikten av ett gott samarbete mellan förskolan och hemmet. 
Förskolor och föräldrar borde stödja varandra i utvecklandet av de flerspråkiga barnens kunskaper 
(Yazıcı et.al., 2010, s. 266). För att uppnå ett gott samarbete är det nödvändigt att lyssna till och 
respektera alla berörda parter. Föräldrarna har en värdefull kunskap om sitt språk, sin kultur och sin 
bakgrund som förskolan kan ha nytta av. Ur ett interkulturellt perspektiv blir det också 
betydelsefullt att pedagogerna är medvetna om sin egen kulturella bakgrund i mötet med 
föräldrarna.  

Ett gott föräldrasamarbete är av vikt ur flera aspekter, inte minst för barnens känsla av trygghet i 
förskolan. Vikten av trygghet är inte något som tas upp i den internationella forskningen, men några 
av pedagogerna i min studie menar att trygghet är grunden till inlärning, av språk såväl som av 
annat. Pedagogerna i Skans studie betonar också trygghetens betydelse för inlärning (2011, s. 113). 
Grundtryggheten måste finnas där och barnen måste känna sig trygga i förskolan för att kunna ta in 
och lära sig nya saker. Här blir föräldrasamarbetet centralt. Föräldrarnas inställning till förskolan 
sprider sig till barnen och pedagogernas inställning till föräldrarna kan komma att påverka deras 
inställning till barnen (Skans, 2011, s. 68). Tryggheten är en bas för barnen att stå på och det finns 
flera olika faktorer som påverkar den förutom föräldrasamverkan. En alltför stor barngrupp kan till 
exempel leda till alltför många olika relationer för ett litet barn och kontinuitet bland personalen är 
en annan betydelsefull faktor. Det blir också betydelsefullt att pedagogerna stödjer barnet i 
utvecklingen av både det svenska språket och modersmålet, både den svenska kulturen och den 
kultur som representeras av familjen. Barnen måste få känna sig värdefulla och uppskattade i alla 
sidor av sina egna kulturella och språkliga identiteter. 

Att bedöma språknivå  

Goda kunskaper i det svenska språket blir centralt inför skolstarten, och det är under förskoletiden 
dessa kunskaper ska tillägnas. Att förstå språket är grunden till ämneskunskaper då innehållet i 
skolan uttrycks på svenska i böcker och på lektioner (Skans, 2011, s. 38). Här kan det vara 
problematiskt med alltför lågt ställda krav. Låga förväntningar leder lätt till låga resultat. 

Att det är betydelsefullt med goda språkkunskaper inför skolstarten är dock pedagogerna i min 
studie ense med forskningen om (Silverman et.al., 2009; Verhallen et.al., 2010; Dockrell et.al., 
2010). Ur ett interkulturellt perspektiv är detta extra betydelsefullt. Möjligheten till en likvärdig 
utbildning är helt beroende av möjligheten att tillgodogöra sig ämnesinnehållet i skolan, och detta 
sker, med vissa undantag, genom det svenska språket. Det blir relevant med goda språkkunskaper, 
även i modersmålet, inför skolstarten. Båda språken är av vikt för barnets fortsatta utveckling.  

Pedagogerna i min studie tycker att frågan om språknivå är svår. De kan inte svara klart på vilken 
språknivå de vill att barnen ska uppnå inför starten i förskoleklass. De kan inte heller ange vad en 
normal språkutveckling skulle vara, vare sig för ett barn med svenska som modersmål eller ett barn 
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med ett annat modersmål än svenska. Det de tycks överens om är dock att språkutvecklingen är 
individuell och att alla barn utvecklas i sin egen takt. Det verkar finnas en motvilja hos pedagogerna 
mot att definiera ett klart mål för språkutvecklingen. Det kan bero på att ordet normal snarast har 
blivit till ett fult ord hos pedagoger. Att alla barn är individer och har rätt att utvecklas i sin egen 
takt och på sin egen nivå behöver dock inte vara en motsats till att ha ett klart mål med barnens 
språkutveckling. Det är av vikt att veta vart man som pedagog strävar för att veta om målet nås och 
framförallt för att veta vad som behöver fokuseras lite extra på. Det gäller att identifiera en 
miniminivå. Vad barnen minst behöver kunna för att klara av sin fortsatta utbildning. Det handlar 
inte om att bedöma barnen och kategorisera i de som kan och de som inte kan utan det är helt enkelt 
en del av en arbetsmetod där de områden som språkarbetet behöver fokusera lite extra på 
identifieras.  

De mål jag får pedagogerna att definiera är dock väldigt lågt ställda. De handlar om att barnen ska 
kunna delta i leken och kunna uttrycka det de vill ha sagt. Det är en nivå som räcker gott i 
förskolan, men om fokus ligger på förskolan som en del i det livslånga lärandet blir det av vikt att 
barnen når en nivå där de är gott rustade inför arbetet i förskoleklass och efter det skolan. Ett sätt att 
komma fram till vilken nivå på språket man som pedagog i förskolan ska sätta upp som mål i 
arbetet kan vara ett tydligare samarbete med förskoleklass och skola. Pedagogerna där vet vad 
barnen behöver ha med sig för att klara undervisningen och de ser också vad som ofta fattas hos 
många barn. Risken finns dock att pedagogerna tappar bilden av hur långt ett barn med svenska 
som modersmål brukar nå när de arbetar i förskolor med enbart barn med ett annat modersmål än 
svenska.  

Inga av pedagogerna i min studie använder språktester för att testa barnens kunskaper. I Norge 
däremot testar de barnen regelbundet (Alstad Tomter, 2013, s. 5). Orsaken till att det inte används 
språktester i de här förskolorna kan vara en rädsla för att bedöma och kategorisera barn. Det måste 
dock inte vara allt eller inget. Pedagoger kan använda tester som ett diagnosverktyg för att se vad 
som behöver tränas mer på utan att testresultat sparas för framtiden och används för att kategorisera 
barn utifrån deras språkkunskap. I läroplanen framgår det att förskollärare ska ansvara för att 
barnens utveckling och lärande dokumenteras, analyseras och följs upp (Skolverket, 2010, s. 14). 
Genom tester och observationer kan förskolläraren också göra det. Ett problem här kan dock vara 
att de traditionella språktesterna, så som SIT och TRAS till exempel är utformade för barn med 
svenska som modersmål och inte är anpassade till flerspråkiga barn. Det blir bara kunskapen i det 
svenska språket som testas samtidigt som en större allmän språkkunskap kan missas. Ur ett 
interkulturellt perspektiv blir det betydelsefullt att inte enbart fokusera på barnens kunskaper i 
svenska utan att även se deras kunskaper i modersmålet. En förhoppning är att det kommer att 
utvecklas språktester som kan ges på flera olika språk för att få grepp om barnens språkutveckling i 
både modersmålet och svenska. 
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Institutionella ramar  

Lokaler 

Allt kan dock inte pedagogerna styra över, de har vissa institutionella ramar som de måste rätta sig 
efter. En av dessa ramar är lokalernas utformning. Pedagogerna i min studie önskar sig lokaler med 
många små rum, helst inte genomgångsrum, där samspel kan fortgå i mindre grupper. Trots det är 
de flesta nybyggda förskolor uppbyggda precis tvärtom, med färre men större rum som visserligen 
ger en bättre överblick men som samtidigt minskar möjligheten till ostörda samtal i mindre grupper 
och de språkutvecklande fördelar det ger. Många små rum blir också betydelsefullt när barngruppen 
delas upp och arbetet sker i mindre grupper. Om pedagogerna i min studie representerar en vidare 
spridd åsikt så väcks frågan om varför nybyggda lokaler ser ut så som de gör. Kanske saknas det 
input från de som faktiskt ska använda lokalerna: pedagogerna och barnen. En möjlig förklaring 
kan också vara att önskemålen för lokalernas utformning blir olika i olika områden, där 
barngrupperna ser olika ut. Behovet av fler mindre rum är kanske större i ett område där 
pedagogerna behöver arbeta extra mycket med barnens språkutveckling än i ett annat 
bostadsområde. Om det stämmer borde det kanske byggas olika typer av lokaler i olika 
bostadsområden.  

Modersmålsstöd 

Alla pedagoger i min studie är överens med forskningen (se t.ex. Yazıcı et.al., 2010, s. 259; 
Schwartz et.al., 2010, s. 189) om att barnens modersmål är betydelsefullt och i läroplanen för 
förskolan står att förskolan ska sträva efter att barn med ett annat modersmål än svenska inte bara 
utvecklar sin förmåga att kommunicera på svenska utan även på modersmålet (Skolverket, 2010, s. 
11).  Det finns dock ingen specificering av hur det ska gå till. I kommunen där studien genomförts 
finns inte tillgång till speciella modersmålsstödjare som det finns i till exempel Malmö (Skans, 
2011). I Norge är det dock få förskolebarn som erbjuds modersmålsstöd (Alstad Tomter, 2013, s. 
15).  I vissa förskolor finns flerspråkiga pedagoger som ibland har samma modersmål som barnen. 
När så är fallet kan de barnen få stöd i sin utveckling av modersmålet såväl som av svenskan. Men 
alla de andra barnen, som inte har någon pedagog som talar deras modersmål, blir utan detta stöd. 
Att arbeta med att stödja barnens utveckling i modersmålet genom modersmålsstödjare är dock inte 
en självklar modell. När modersmålsstödjaren kommer in i verksamheten vid enstaka tillfällen blir 
modersmålet marginaliserat och svenskan får företräde. Ur ett interkulturellt pedagogiskt perspektiv 
blir detta problematiskt då det sänder signaler om de olika språkens värde i förhållande till 
varandra. Det kan dock vara rimligt att anta att modersmålsstödjare i förskolan skulle ge en ökad 
positiv effekt för barnens modersmålsutveckling jämfört med den praktik som enligt pedagogerna 
råder idag. Majoriteten av pedagogerna i min studie stödjer barnens modersmål i stort sett enbart 
genom att uppmuntra föräldrarna att tala modersmål hemma om det inte slumpar sig så att någon 
pedagog talar barnets modersmål. 
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Pedagogerna kan dock även, oavsett tillgången på modersmålsstödjare, stödja barnen i deras 
modersmålsutveckling genom att visa att flerspråkighet är positivt, att uppmuntra föräldrar och barn 
i vikten av att ha ett levande modersmål. Modersmålsutvecklingen kan också stödjas av att som 
Kerstin, lära sig några ord på barnens olika modersmål. Det blir då inte bara barnen som ska lära sig 
svenska av pedagogen utan även pedagogen som får lära sig språk av barnen. Ur ett interkulturellt 
pedagogiskt perspektiv blir detta av vikt då maktbalansen mellan språken skiftas en aning. Det är då 
inte längre bara de som ska lära av oss, utan även vi som ska lära av dem. En ömsesidighet som 
öppnar för den respekt och nyfikenhet för varandras språk och kultur som är en grund för ett 
interkulturellt samhälle. Barnens glädje över att få vara den som lär ut kan också leda till en positiv 
spiral där de också får ett ännu större intresse för att lära in. 

Barngruppens storlek  

Pedagogerna tar också upp barngruppernas storlek som en faktor i arbetet med barnens 
språkutveckling. Det skulle göra en stor skillnad att minska gruppstorleken med några barn, anser 
de. Mindre grupper ökar möjligheterna för alla att komma till tals vilket i sin tur leder till 
språkutveckling. Fler tillfällen för samtal i mindre grupper ger ökade tillfällen att använda språket 
praktiskt och att på så sätt befästa ordförrådet. Dessutom tar kulturkrockar och svårigheter att göra 
sig förstådd mycket tid och kraft från det ämnesmässiga innehållet i förskolan. Det kan också vara 
rimligt att fundera över om likvärdighet innebär att barngrupperna är lika stora överallt. Kanske är 
det mer likvärdigt att gruppstorleken anpassas efter barngruppens sammansättning.  

Framgångsfaktorer 

Resultatet visar att de framgångsfaktorer som pedagogerna lyfter fram som centrala är att använda 
konkret material och låta materialet illustrera orden. De talar också om vikten av att läsa högt för 
barnen. Några av pedagogerna har organiserade läsvilor och andra talar om att de vill att läsningen 
ska ske på barnens initiativ. Men det finns en samstämmighet bland pedagogerna i att högläsning är 
en framgångsfaktor i arbetet med språkutveckling på svenska för barn med ett annat modersmål än 
svenska. Några av pedagogerna lyfter också fram trygghet som en framgångsfaktor och bristen på 
trygghet som ett potentiellt hinder. Att barnen känner sig trygga ser de pedagogerna som en 
grundläggande förutsättning för att språket ska kunna utvecklas. En annan framgångsfaktor som 
lyfts fram i materialet är att ha ett gott föräldrasamarbete.  Att arbeta i mindre grupper är en annan 
framgångsfaktor som de lyfter fram. Det handlar både om att dela upp barngruppen till mindre 
grupper när så är möjligt och att ha en, som de ser det, lagom stor barngrupp från början. De tar 
också upp vikten av att prata med barnen på rätt sätt, ur ett språkutvecklingsperspektiv.  
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Ett interkulturellt pedagogiskt perspektiv  

Nedan problematiseras och diskuteras pedagogernas uppfattningar om arbetet med språkutveckling 
i svenska i deras förskolor ur ett interkulturellt pedagogiskt perspektiv.  
 
En interkulturell läsning visar att pedagogerna anser att arbetet med det svenska språket ska föras in 
i alla delar av dagen och genomsyra hela verksamheten. Det blir kanske också en nödvändighet då 
svenska är det gemensamma språket i förskolan. Det finns dock en risk för att arbetet blir 
monokulturellt snarare än interkulturellt då flerspråkigheten reduceras till små punktinsatser och 
utvecklingen i det svenska språket dominerar i så hög grad. Samtidigt är språket en grund för att 
mötas och utan ett gemensamt språk sker inga möten. 

Att ha något att ”hänga upp” begreppen på, som Barbro säger, underlättar i ordinlärningen och 
barnen kan behöva mångfacetterade upplevelser för att skapa en mångfacetterad inlärning. Ur ett 
interkulturellt pedagogiskt perspektiv ser vi dock att barnen upplever massor av saker, varje dag. 
Både pojken som hade varit vid havet och pojken som stannat i Solberga hela sommaren hade 
upplevelser med sig tillbaka till förskolan. De upplevelserna kan de dela med varandra genom att 
berätta och visa, och det är i mötet mellan dessa olika upplevelser som inlärningen sker. 

Materialet i förskolan, oavsett om det är lekmaterial, skapande material eller ett mer vuxenstyrt 
material, som till exempel sångkort, representerar en oftast svensk eller i alla fall västerländsk 
kultur. Som Helena säger så finns det inte så mycket leksaker som är typiska för till exempel Iran i 
dessa förskolor. Detta kan till viss del på vilket utbud som finns på marknaden, men även på 
bristande kunskap hos personalen. Att materialet representerar det etniskt svenska kan tyckas 
självklart när det gäller svenska förskolor, belägna i Sverige, och om alla barn i förskolorna vore 
etniskt svenska vore det kanske det. Det är när en stor del, eller till och med en majoritet, av barnen 
har ett annat etniskt ursprung än det svenska som det kan bli problematiskt ur ett interkulturellt 
pedagogiskt perspektiv. Alla barns erfarenheter och upplevelser får då inte lika stor plats i 
förskolan. 

Högläsning kan också vara ett sätt att lyfta fram och visa på skillnader och likheter mellan olika 
kulturer. Det blir dock betydelsefullt att reflektera över vilka böcker man som pedagog väljer att 
läsa och hur dessa läses. Om ett interkulturellt pedagogiskt arbetssätt eftersträvas blir det centralt att 
det finns en bredd bland böckernas karaktärer och miljöer, att alla barn hittar någon karaktär eller 
plats att identifiera sig med. Böckerna ska dessutom vara på rätt nivå innehållsmässigt för barnens 
kognitiva utveckling och språkmässigt för deras språkliga utveckling. Ett sätt att göra en bok med 
lite svårare språklig nivå mer lättillgänglig är att låta barnen vara med och diskutera och berätta 
kring boken. För att ett interkulturellt lärande ska ske blir det av vikt att ge barnen tillfälle till 
reflektion och diskussion kring böckernas handling.  

Att använda AKK med alla barn i barngruppen, så som till exempel Lena gör, oavsett behov är ett 
sätt att inkludera och sudda ut skillnader mellan barnen. Ur ett interkulturellt pedagogiskt 
perspektiv får alla sätt att kommunicera ett godkännande. Det kan också hjälpa barn som inte talar 
samma språk att interagera med varandra. Pedagogernas försök att uppmuntra föräldrarna i att 
modersmålet är betydelsefullt för barnen kan också ses som en interkulturell strävan. Barnen 
behöver tillgång till båda sina språk, både modersmålet och andraspråket. Pedagogerna uttrycker 
också en önskan om att få föräldrarna mer involverade i förskoleverksamheten, vilket innebär att 
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det finns en potential till ett mer interkulturellt arbetssätt. Genom att använda sig av föräldrarnas 
kunskaper och erfarenheter kan pedagogerna stödja barnen i deras flerspråkiga utveckling och 
samtidigt skapa tillfällen för kulturmöten. Tryggheten är en betydelsefull bas för barnen att stå på. 
En trygghet i sin egen kulturella och språkliga identitet öppnar upp för en interaktion med andra 
kulturella och språkliga identiteter, och genom interaktion kan ett lärande och en utveckling ske. Ur 
ett interkulturellt perspektiv blir det därför centralt att stödja barnen i både det svenska språket och 
modersmålet, både den svenska kulturen och den kultur som representeras av familjen. Annorlunda 
uttryckt behöver pedagogerna finnas där och stödja barnen i deras utveckling som individer med en 
alldeles egen kulturell och språklig identitet.  

Att ta reda på var barnen befinner sig när de startar i förskolan kan vara ett sätt att ta reda på hur 
arbetet med barnens språkutveckling ska se ut för att göra största möjliga nytta. Traditionella 
språktester, som till exempel TRAS (Tidig Registrering Av Språkutveckling) eller SIT (Språkligt 
Impressivt Test), mäter oftast bara språkutvecklingen i svenska. Detta blir problematiskt ur ett 
interkulturellt pedagogiskt perspektiv då det kan vara betydelsefullt att veta var barnen befinner sig 
i utvecklingen av alla sina språk. Risken finns annars att pedagogerna bara ser till nivån i svenska 
språket och utgår från att barnets modersmål ligger på samma nivå. Ett barn kan ha en stor språklig 
kompetens i modersmålet trots att barnets språkutveckling i svenska ligger på en, för åldern, låg 
nivå. Att fråga föräldrarna om hur barnens språkliga utveckling har sett ut, att göra språkliga 
anamneser som Helena kallar det, kan vara ett sätt att kartlägga även hur kunskaperna i 
modersmålet ser ut.  

Yvonne och Helena lyfter fram att det är betydelsefullt med goda språkkunskaper inför skolstarten. 
I ett interkulturellt pedagogiskt perspektiv blir detta relevant inte bara för det svenska språket utan 
även för modersmålet. Båda språken är av vikt för barnets fortsatta utveckling. Modersmålet är 
centralt för barnens möjligheter att utvecklas flerspråkigt och interkulturellt. Att låta 
modersmålslärare komma ut i förskolorna för att stödja barnens språkutveckling är ett betydelsefullt 
sätt att stödja modersmålsutvecklingen på, men risken finns att det blir som isolerade punktinsatser 
och att modersmålet inte blir till en naturlig del i den vardagliga verksamheten. Flerspråkiga 
pedagoger i förskolan kan också vara ett sätt att öka förskolans interkulturella arbete. Att som 
Kerstin själv visa öppenhet och intresse för att lära sig lite av barnens modersmål är ett tredje sätt 
att arbeta interkulturellt pedagogiskt med modersmålet.  

Även ur ett interkulturellt perspektiv finns ett behov av lokaler med flera mindre rum. Många rum 
skapar större möjligheter för samtal och interaktion i mindre grupper. Detta skapar i sin tur större 
möjligheter för barn, språk och kulturer att mötas. När förskolan studeras ur ett interkulturellt 
pedagogiskt perspektiv blir det tydligt att även barngruppens storlek påverkar hur arbetet ser ut. 
Med många olika språk i barngruppen blir det många olika kulturmöten för barnen varje dag. Detta 
är en stor tillgång i ett interkulturellt lärande men det innebär också en ökad belastning för både 
barn och pedagoger. Som Helena föreslår kan likvärdiga förutsättningar innebära olika stora 
barngrupper i olika upptagningsområden. 

Summering  

Barnens modersmål är en utgångspunkt av stor vikt för ett interkulturellt pedagogiskt arbetssätt i 
förskolan och det blir en utmaning för pedagogerna att lyckas med sitt uppdrag, att stödja barnens 
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språkliga utveckling i modersmålet, när de själva inte talar det språket. När modersmålsstödjare inte 
finns att tillgå får föräldrar och flerspråkiga pedagoger hjälpa till att föra in barnens modersmål och 
kultur i förskolans vardag. Även pedagoger som är majoritetsspråkstalare kan lyfta fram barnens 
modersmål och kultur genom att visa intresse, nyfikenhet och en vilja att lära av barn och föräldrar. 
Att som Kerstin lära sig några ord på barnens modersmål är ett sätt att göra det. 

Arbete i mindre grupper ger ökade tillfällen till interaktion och samtal vilket leder till fler 
interkulturella möten. Detta kräver förutsättningar både lokalmässigt och i barngruppens storlek. 
Att i små grupper få lyssna till högläsning, diskutera, samtala och dela med sig av sina upplevelser 
och erfarenheter kan leda till ökad ordinlärning. Det blir dock centralt att fundera över vad syftet 
med läsningen är. Om syftet är att ett interkulturellt och språkligt lärande ska ske krävs ett 
genomtänkt val av böcker utifrån barnens kulturella och språkliga mångfald, så att alla barn i 
gruppen kan identifiera sig med någon av karaktärerna i de böcker som läses i förskolan. Böckerna 
måste även ligga på en lämplig nivå både innehållsmässigt och språkmässigt för att barnen ska 
kunna ta till sig såväl innehåll som form. Läsningen måste även prioriteras så till vida att den inte 
reduceras till att enbart bli en läsvila där huvudsyftet är att ge barnen en lugn stund efter maten. 
Barnens språkliga utveckling kan även stödjas på ett inkluderande sätt genom att använda AKK i 
form av teckenstöd och bilder.  

Ur ett interkulturellt perspektiv blir det av vikt att stödja barnen i deras kulturella och språkliga 
trygghet och att låta inte bara det svenska språket utan även flerspråkigheten genomsyra förskolans 
vardag. Det innebär bland annat att materialet i förskolan kan behöva ses över då det ofta är präglat 
av ett svenskt eller västerländskt perspektiv och inte öppnar upp för så många andra kulturella 
tolkningar. Det innebär också att pedagogerna behöver vara öppna för och intresserade av barnens 
olika kulturella och språkliga bakgrunder. Det blir betydelsefullt att alla barn blir representerade i 
materialet i förskolan och att alla kan hitta något att identifiera sig med. Om barnen känner sig 
betydelsefulla, värdefulla och inkluderade i förskolans verksamhet så byggs tryggheten upp mycket 
lättare. 

Det är betydelsefullt med goda språkkunskaper inför skolstarten i både svenska och modersmålet. 
Låga och oklara förväntningar på barnens språkutveckling kan öka risken för låga resultat och 
därmed sämre förutsättningar. Ett sätt att lättare kunna se vilka förväntningar man som pedagog kan 
ha på barnens språkutveckling och sätta upp mål för arbetet är att ta reda på var de befinner sig när 
de börjar i förskolan. Det kan ske på många olika sätt: genom observationer, genom språktester och 
genom samtal med föräldrarna. Att regelbundet observera barnen underlättar vid planeringen av det 
fortsatta arbetet, men framför allt hjälper det pedagogen att se vad varje barn behöver utveckla för 
färdigheter för att nå så långt som möjligt i sin språkutveckling. 

Att arbeta i smågrupper ger tillfällen inte bara för att träna det svenska språket utan även för att låta 
olika kulturer mötas och för att lyfta fram och utgå från barnens olika erfarenheter. Att alla får 
komma till tals, som Margareta uttrycker det, är en grund för interkulturellt pedagogiskt arbetssätt. 
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Avslutande kommentarer 

I detta kapitel görs några avslutande kommentarer om resultatet och hur det skulle kunna användas i 
den konkreta verksamheten i förskolan. Det är här den praktiknära delen av syftet kommer in. 
Slutligen delar jag med mig av hur arbetet med studien har kommit att påverka min egen 
uppfattning om arbetet med språkutveckling på andraspråket i förskolan och manar till fortsatt 
forskning i ämnet.  

Ovan har jag beskrivit hur åtta pedagoger i förskolan talar om arbetet med språkutveckling i 
svenska för barn med ett annat modersmål än svenska. Det finns en stor samstämmighet bland 
pedagogerna och alla tycks vara eniga om att se språkutvecklingen i ett helhetsperspektiv. Det de 
tar upp som framgångsfaktorer är framför allt att använda konkret material, att läsa högt för 
barnen, att barnen känner sig trygga, att ha ett gott föräldrasamarbete och att arbeta i mindre 
grupper. De tar också upp vikten av att prata med barnen på rätt sätt, ur ett 
språkutvecklingsperspektiv.  

Ur ett interkulturellt perspektiv kan dessa framgångsfaktorer dock vara något problematiska. Det 
krävs reflektion och medvetenhet om sin egen kulturella bakgrund för att kunna arbeta på ett 
interkulturellt pedagogiskt sätt. Pedagogerna behöver reflektera kring vilket material som används i 
förskolan, vilka böcker de läser, för vem de läser och varför de läser. Interkulturalitet handlar om 
möten, att låta olika kulturer och språk mötas och interagera med varandra. En intressant fråga att 
rannsaka sig själva med är huruvida den egna förskolan kan anses som interkulturell eller enbart 
mångkulturell.  

Att översätta pedagogernas framgångsfaktorer till praktiker som är gynnsamma för 
språkutvecklingen visade sig inte vara helt enkelt. Det kan dock vara rimligt att anta att alla de 
framgångsfaktorer de identifierade faktiskt är gynnsamma praktiker, men en del av dem behöver i 
linje med tidigare forskning viss modifikation för att bli så gynnsamma som möjligt. Högläsning är 
till exempel en gynnsam praktik för att öka barnens språkutveckling. Men det räcker inte med att 
bara ta en bok och sätta sig ned och läsa. För att maximera språkinlärningen krävs att boken väljs 
med omsorg, att läsgruppen är liten och att möjligheter till diskussion, samtal och gärna 
dramatisering kring boken ges. Dessutom är det bra om konkreta föremål finns som illustrerar 
orden i boken och genom att använda multimedia där orden återkommer kan ordinlärningen 
förstärkas ytterligare.   

När jag började arbetet med den här studien var jag själv en av de pedagoger som arbetade utifrån 
en helhetssyn på språkinlärningen som delvis uteslöt behovet av särlösningar och jag skulle nog ha 
identifierat ungefär samma framgångsfaktorer som pedagogerna i min studie har gjort. Under 
arbetet med studien har dock nya frågor väckts och jag har fått rannsaka mig själv och mitt eget 
arbetssätt flera gånger. Jag ser fortfarande vikten av att låta språkinlärningen genomsyra hela 
verksamheten och finnas med även i ett annat ämnesmässigt innehåll men jag tror inte längre att det 
räcker så. Jag tror att vi som pedagoger, att jag, behöver en större kunskap om vad barnen i 
förskolan kan och vad de behöver lära ytterligare inför förskoleklass. Och jag tror att vi behöver 
arbeta mer aktivt med språket och lägga ett medvetet fokus på ett område i taget, som till exempel 
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att använda bisatser. Förskolan ska inte innehålla språklektioner och förlora sin unika karaktär av 
lärande genom lek, men en ökad medvetenhet om var vi är och vart vi ska när det gäller barnens 
språkutveckling och ett mer aktivt fokus på att komma dit skulle nog göra de flesta förskolor gott. 

Framtida forskning skulle med fördel kunna ta upp det här ämnet och göra en djupare longitudinell 
studie som även involverar observationer. Det skulle också vara intressant med en 
interventionsstudie där någon typ av riktad insats i kombination med ett helhetsperspektiv på 
språkinlärningen skulle testas i svenska förhållanden. Här skulle tillämpad forskning verkligen 
kunna komma till sin rätt genom att först prova interventionen och sedan utveckla och förändra den 
utifrån studiens resultat. Jag hoppas få se en sådan studie i framtiden. 
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Bilaga 1 - sökmatris 

Databas:  ERIC 
(ebsco) 

Datum  
Sökord  Träffar Urval 1 

Urval 2 
Granskade 
artiklar 

1 2015-12-03 
Early childhood 
AND second 
language 

1794 6 4 

2 2015-12-03 
Preeschool AND 
second language 

1842 4 3 

3 2015-12-03 
Kindergarten 
AND Bilingual 

899 1 1 

4 2015-12-03 

Kindergarten 
AND second 
language learning 
AND effective 
practices 

24 1 0 

 

Databas: NB-
ECEC 

Datum 
Sökord Träffar Urval 1 

Urval 2 
Granskade 
artiklar 

1 2015-12-08 
svenska som 
andraspråk 

0 0 0 

2 2015-12-08 
svenska som 
modersmål 

2 1 1 

3 2015-12-08 flerspråkighet 3 2 2 

4 2015-12-08 mångkulturell 2 1 0 

 

Databas: DIVA 
Datum 

Sökord Träffar Urval 1 
Urval 2 
Granskade 
artiklar 

1 2015-12-08 
Flerspråkighet 
AND förskola 

1 1 1 



 

 
 

 

Bilaga 2 - intervjuguide 

Intervjuguide 

 

• Presentation av intervjusituationen 

• Får jag spela in samtalet?  

 

Språkarbetet nu: 

En dag på förskolan: 

• fokus i arbetet 

• speciella riktade insatser 

• arbetsfördelning 

• förskola – hem 

• dokument 

• material 

 

Förutsättningar: 

• barngrupp 

• personal 

• miljö 

• annat 

 

• Hur ser du på flerspråkighet? 

• Vad är ett framgångsrikt språkutvecklande arbete? 

• Vad är ett gott resultat? 

• Vad är ”normal” språkutveckling? 

 

Framgångsfaktorer: 

• i verksamheten 

• annat 

Hinder: 



 

 
 

• i verksamheten 

• annat 

 

• Tänk på ett barn i din barngrupp, nu eller tidigare, som lyckats bra med svenskinlärningen. 

• Berätta om det barnet 

• Vad tror du är orsaken till att svenskinlärningen gick så bra för det barnet? 

• Faktorer i och/eller utanför förskolan? 

 

Förskoleutopi:  

Du bestämmer: 

• en dag på förskolan 

• fokus i arbetet 

• speciella riktade insatser  

• arbetsfördelning 

• förskola - hem 

 

Förutsättningar: 

• barngrupp 

• personal 

• miljö 

• annat 

 

Erfarenhet och utbildning 

Arbetslivserfarenhet: 

• på den här förskolan 

• med barn med ett annat modersmål än svenska 

• övrigt 

Utbildning: 

• grundutbildning 

• kurser  

• annan fortbildning 

• övrigt 

 



 

 
 

Flerspråkighet: 

• Talar du flera språk? 

• Vilka? 

• Kulturell bakgrund? 

 

• Vad borde jag ha frågat som jag inte frågade?  

• Får jag kontakta dig om jag behöver komplettera något? 



 

 
 

 

Bilaga 3 – brev till förskolechefer 

Hej 

Jag heter Katrin Winqvist. Jag arbetar som förskollärare i Vivalla men har just nu tjänstledigt för att 
läsa pedagogik på magisternivå. Det är en möjlighet som jag och en lärare från gymnasiet getts av 
kommunen för att öka kompetensen inom lärar- och förskollärarkåren i Örebro. Mitt åtagande 
gentemot kommunen innebär att jag ska bygga min magisteruppsats på praktiknära forskning som 
kan komma Örebro kommun till gagn samt att resultaten ska kunna spridas inom kommunen.  

Jag har valt att fokusera på språkutvecklande arbete i förskolan för barn med ett annat modersmål 
än svenska. Jag kommer att lyfta fram framgångsfaktorer och goda exempel från arbetet ute i 
kommunens förskolor för att sedan sammanställa dessa. Min förhoppning är att sammanställningen 
sen ska kunna vara en inspirationskälla och en grund för reflektion och utveckling av arbetet i fler 
förskolor. För att hitta dessa goda exempel kommer jag att intervjua pedagoger som arbetar i 
mångkulturella områden. Men inte vilka pedagoger som helst utan pedagoger som förskolecheferna 
lyfter fram som särskilt skickliga inom det språkutvecklande området.  

Intervjuerna kommer att behandlas anonymt och presenteras utan att man ska kunna lista ut vem 
som blivit intervjuad och vem som sagt vad.  

Min fråga till dig, som förskolechef, är därmed tvådelad. För det första, godkänner du att jag 
kontaktar någon av dina anställda pedagoger och ber om en intervju? För det andra, vem skulle du 
lyfta fram som en särskilt skicklig pedagog som jag bör intervjua? 

 

Med vänlig hälsning 

 

Katrin Winqvist  

 
  



 

 
 

 

Bilaga 4 – brev till pedagogerna 

Hej 

 

Syftet med den här studien är att låta pedagogerna lyfta fram det de ser som särskilt gynnsamt i 
deras arbete med barn med ett annat modersmål än svenska. Att hitta framgångsfaktorer och 
sammanställa dessa. Förhoppningen är att resultatet ska kunna ge inspiration, reflektion och nya 
idéer till andra pedagoger. 

 

I vårt samtal kommer vi att prata om följande teman: 

• Hur det språkutvecklande arbetet på förskolan/avdelningen ser ut idag och vilka 
förutsättningar som finns. 

• Hur du skulle lägga upp det språkutvecklande arbetet i ditt drömscenario, om du hade 
obegränsade resurser och fick bestämma själv 

• Vilka framgångsfaktorer du ser i arbetet. Vad leder till goda resultat i arbetet?  

• Och till sist kommer jag att be om lite bakgrundsinformation, om din utbildning och 
erfarenhet. 

 

Svaren kommer att behandlas anonymt och redovisas utan att man ska kunna lista ut vem som blivit 
intervjuad och vem som sagt vad. 

 

Med vänlig hälsning, 

Katrin Winqvist 
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