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Antal sidor: 41 

Genom mötet med förhållningssättet translanguaging samt Garcias (2009) definition av 

det samma, där barns flerspråkighet ses som en resurs i deras språkande, väcktes en 

nyfikenhet. Mer specifikt kring om och hur det skulle kunna ha en plats i den svenska 

förskolan. Vid närmare efterforskning visade det sig att translanguaging som 

förhållningssätt framförallt blivit etablerat i skolvärlden. Därför genomfördes denna studie 

med syfte att bidra med kunskaper om vilka förutsättningar det finns för translanguaging i 

arbetet med flerspråkighet i den svenska förskolan. Vilket undersöktes genom 

frågeställningarna:  

 Vilka möjligheter för translanguaging finns i den svenska förskolan?  

 Vilka möjliga arenor för translanguaging finns i förskolekontexten?  

Studien som gjorts är kvalitativ och i form av en fallstudie med inspiration från Merriam 

(1994) och Yin (2009). Den är genomförd utifrån ett sociokulturellt perspektiv med fokus 

på begreppen stöttning och interaktion. Fältstudierna gjordes på en mångkulturell 

förskola, som valdes genom ett riktat urval. De insamlingsmetoder som användes var 

observationer, informella samtal och dokumentläsning där rådatan registrerades genom 

löpande protokoll. Analysen är gjord utifrån Miles och Hubermans (1994) metod för 

analys av kvalitativ data. Studiens resultat visar på att det finns förutsättningar för 

translanguaging i den aktuella förskolan, både genom rutinsituationer, miljön och 

planerade aktiviteter. Resultatet indikerar även att translanguaging kan användas som ett 

verktyg för att utmana den rådande språknormen och skapa nya förutsättningar för 

språkande. 

Sökord: translanguaging, förskola, flerspråkighet, interaktion, stöttning 
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1. Inledning  

När vi mötte translanguaging, ett förhållningssätt som fokuserar på hur barns 

flerspråkighet kan användas som en resurs och en tillgång i en utbildningsmiljö, väcktes 

en nyfikenhet kring vilka förutsättningar det finns för förhållningssättet i förskolan. 

Bland annat då det är under förskoleåren som en stor del av barns språkliga utveckling 

sker, oavsett om den innefattar ett eller flera språk. Vi blev därför intresserade av att 

undersöka om och hur vi som förskollärare kan bidra till att alla barn får utveckla och 

använda alla sina språkliga kompetenser i den svenska förskolans verksamhet genom 

translanguaging.  

Under många år har Sverige utvecklats till ett mångkulturellt samhälle där många olika 

kulturer tillsammans skapar en gemenskap – en utveckling som påverkar alla delar i 

samhället, även förskolan. Det innebär att nya förutsättningar skapas även för förskolans 

verksamhet, vilket bland annat inkluderar hur den ska struktureras för att erbjuda alla 

barn i förskolan de bästa möjliga villkoren för utveckling och lärande (Lewis, Jones & 

Baker, 2012; Cekaite & Björk-Willén, 2013; Skolverket, 2016). För pedagoger i 

förskolan kan detta innebära en utmaning i hur de ska utforma sin verksamhet för att 

inkludera och skapa goda förutsättningar för alla barn som befinner sig i den. Inkludering 

har länge funnits som en ambition inom förskolan, och skrevs fram redan i 

Barnstugeutredningen (1972). Nu, många år senare, är inkludering kanske än mer aktuellt 

– och möjligtvis kan translanguaging vara ett steg på vägen genom det inkluderande 

arbetet med barns flerspråkiga resurser som förhållningssättet möjliggör. 

En aspekt av att arbeta utifrån förhållningssättet translanguaging definieras som:  

[En] syn på flerspråkighet [som] utgår från deltagarnas görande, en aktivitet, från språk 

till språkande utan gränser istället för att separera språken. (Vuorenpää, 2016, s.98)  

 

Det kan således, enligt citatet ovan, ses som ett förhållningssätt med fokus på flerspråkig 

inkludering och interaktion. Translanguaging är högst aktuellt i ett allt mer 

mångkulturellt och globaliserat samhälle, där nya förutsättningar för interaktion, 

kommunikation och förståelse måste skapas. En aspekt av denna kommunikation är den 

verbala och språkliga delen, i synnerhet om man likt Säljö (2011) ser språk som ett sätt 

att förstå världen och få tillgång till kunskap genom interaktion. Därför är det nu, kanske 

mer än någonsin, av vikt att identifiera ytterligare möjligheter för att aktivt kunna arbeta 

med samt utveckla detta språkande och att arbeta utifrån translanguaging kan vara en av 
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dessa möjligheter. Detta då translanguaging kan bidra till att skapa likvärdiga villkor och 

förutsättningar för lärande och utveckling, i och med olika språk, både i samhället i stort 

och kanske särskilt i förskolan. Men trots det är förhållningssättet ännu relativt outforskat 

i en förskolekontext och här synliggörs det kunskapsgap som studien ämnar undersöka; 

vilka förutsättningar som finns för translanguaging i den svenska förskolan. 

2. Bakgrund 

Följande avsnitt redogör för studiens teoretiska och vetenskapliga bakgrund. Eftersom 

det i arbetet med flerspråkighet ofta finns en diskussion om att inkludera ett 

interkulturellt förhållningssätt inleds avsnittet med en kort redogörelse för vad det kan 

innebära. Det följs av en beskrivning av förhållningssättet translanguaging, samt studiens 

teoretiska utgångspunkt och analysbegrepp. 

2.1 Ett interkulturellt förhållningssätt 

Begreppet interkulturell menar Lunneblad (2006) ligger parallellt med begreppet 

mångkulturell
1
 men skillnaden dem emellan är att det interkulturella begreppet fokuserar 

på en interaktion eller en handling, alltså något som sker. Vidare betonar Lunneblad 

(2006) att interkultur även syftar på att lärande sker i möten och sociala interaktioner 

mellan flera människor som har olika etniska eller kulturella bakgrunder – en lärande 

process som sker genom handlingar. Den interkulturella lärprocessen omfattar olika 

demokratiska värden som kan ses som gränsöverskridande – där de medverkande i de 

sociala interaktionerna behöver ha en ömsesidig respekt gentemot alla deltagare samt 

tolerans, jämlikhet och social rättvisa gentemot sig själva och varandra (Lunneblad, 

2006). Därmed innebär det interkulturella lärandet enligt Lunneblad (2006) att även ha en 

öppenhet mot olika kulturer för att på så sätt få nya kunskaper samt insikt i hur man ska 

förhålla sig både till sig själv och andra i olika sociala sammanhang. Ett interkulturellt 

förhållningssätt kan synliggöras både i miljön och i de aktiviteter som sker där. Enligt 

Lahdenperä (2004) handlar det även om att utgå från gemensamma etiska värden och att 

etablera en värdegrund där jämlikhet, tolerans, respekt och nyfikenhet inför det nya är 

avgörande faktorer. Dessa värden kan även identifieras i förhållningssättet 

translanguaging. 

                                                 
1 En verksamhet där flera olika kulturer representeras. 
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2.2 Translanguaging 

Ett relativt nytt förhållningssätt i förskolesammanhang, kopplat till barns språkande, är 

translanguaging. Det myntades av Cen Williams och är ursprungligen från det walesiska 

ordet ”trawsieithu”, men har sedan internationaliserats till translanguaging (Lewis, Jones 

& Baker, 2012). Vidare lyfter Lewis, Jones och Baker (2012) att i praktiken innebär 

arbetet med förhållningssättet translanguaging som metod att man tillåter, planerar för 

och även utmanar barn att använda både sitt modersmål och sitt nya språk i olika 

lärandesituationer. Svensson (2016) menar att medvetet arbete utifrån translanguaging 

leder till en jämnare balans mellan språken och på sikt även snabbare inlärning och större 

självsäkerhet i användandet av det nya språket på kortare tid – jämfört med att enbart 

uppmana barnet att använda sitt nya språk. Garcia (2011) definierar förhållningssättet 

som att:  

translanguaging is a pedagogical strategy that should be used to build on bilingual 

students’ strengths, to help them use language and literacy in more academic ways, to 

pose challenging material, to notice differences in language, and to develop bilingual 

voices. (Garcia, 2011, s.9) 

 

Citatet från Garcia ger flera indikationer. För det första belyses den funktion som 

translanguaging har som pedagogisk strategi i praktiken. För det andra den roll 

pedagogens aktiva arbete med inkludering av olika språk och språkliga uttryck i 

förskolans verksamhet kan ha, både i syfte att stärka barns flerspråkiga kompetens samt 

även för att skilja translanguaging och kodväxling
2
 åt. För det tredje betonas vikten av att 

aktivt skapa en verksamhet där flerspråkighet och en respekt inför ett barns alla språkliga 

kompetenser har en självklar plats i syfte att stärka alla aspekter av barnens språkliga 

identitet – av Wei (2011) samt Ljung Egeland (2015) beskrivet som ett translanguaging 

space. Processen att skapa en sådan verksamhet bygger på två ytterligare begrepp inom 

translanguaging; social justice och social practise (Garcia, 2009). Enligt Garcia (2009) 

syftar social justice (social rättvisa) på att se alla språks lika värde, samt att de är en källa 

till kunskap och ett redskap för lärande. Möjligheter för social justice skapas genom att 

olika språk används och involveras i en flerspråkig verksamhet enligt Skutnabb-Kangas, 

Philipsson, Mohanty och Panda (2009). Social practise (social praktik) definieras som att 

skapa positiva attityder inför att använda flerspråkighet som en resurs, samt att skapa 

meningsfulla och varaktiga strategier och sammanhang där denna resurs kan utvecklas 

och användas (Garcia, 2009). Social practise skapar en verksamhet där språkets funktion 

                                                 
2 Kodväxling syftar på att en flerspråkig individ kan växla mellan olika språk mitt i en mening eller under ett samtal. 
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är viktigare än formen. Vidare menar Garcia (2009) att inställningen till inkludering av 

flera språk som en resurs, enligt translanguaging, är en nyckelfaktor i arbetet med 

flerspråkighet. Det är genom arbetet där en individs flerspråkighet ses som en resurs, som 

det sociokulturella begreppet stöttning blir synligt eftersom det kräver ett aktivt agerande 

från pedagogens sida när dessa värderingar knutna till translanguaging uttrycks i 

praktiken (Garcia, 2009; Jakobsson, 2012). 

2.3 Enspråkighetsnorm 

Vidare menar Lewis, Jones och Baker (2012) att själva existensen av translanguaging 

som förhållningssätt, men även metod, antyder en förändrad attityd mot flerspråkighetens 

möjligheter och svårigheter. Det är ett förhållningssätt som symboliserar resan från tron 

om att flera språk försvårar barns lärande och utveckling, till att se att det aktiva 

användandet av ett barns alla språk istället gynnar dem i detsamma (Lewis, Jones & 

Baker, 2012). Samtidigt som det i enlighet med läroplanen för förskolan (Lpfö98) 

(Skolverket, 2016) skapar trygghet för barnen att vara i en miljö där de kan stärka tilltron 

till den egna förmågan när alla deras språk, och således samtliga delar av individens 

språkliga identitet ges utrymme. Det står i kontrast till vad Skaremyr (2014) och Björk-

Willén, Gruber och Puskás (2013) beskriver som att det svenska språket ofta ges en 

högre status även i en flerspråkig verksamhet. Det illustreras av Garcia (2011) i följande 

citat:  

In most bilingual situations, one language group is more powerful than the other. 

Keeping the two languages separate at all times creates a linguistic hierarchy with one 

language considered the powerful majority language, and the other minoritized. But by 

making use of flexible language practices, translanguaging releases ways of speaking that 

are often very much controlled and silenced. When new voices are released, histories of 

subjugation are brought forth, building a future of equity and social justice. (Garcia, 

2011, s.9)  

 

Citatet antyder att denna norm eller hierarki kan förändras genom att nya röster släpps in, 

något som enligt Garcia (2009) skulle kunna ske genom att arbeta utifrån 

translanguaging. Samtidigt som citatet kan relatera till den av Puskás (2013) beskrivna 

”enspråkighetsnorm” som finns inom den svenska förskolans olika arenor
3
 för lärande 

och utveckling – med utgångspunkt i tanken om svenska språket som en gemensam 

nämnare. Vuorenpää (2016) menar att denna språknorm är något som, medvetet eller 

omedvetet, skapas gemensamt av individerna i en verksamhet. Även Cekaite och Björk-

                                                 
3 Arenor syftar i den här texten på de mentala och fysiska platser i en verksamhet där de dagliga aktiviteterna sker och planeras för. 
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Willén (2013) lyfter problematiken med att flerspråkiga barn ofta vistas i enspråkiga 

utbildningsmiljöer – vilket inte är i linje med tanken i Lpfö98 (Skolverket, 2016) om att 

alla barn ska erbjudas lika villkor för utveckling och lärande, då delar av barns språkliga 

identitet kan komma att förbises. Translanguaging syftar till att jämna ut denna balans så 

att alla de språk som talas eller används i en verksamhet ges samma status och således 

likvärdiga förutsättningar (Svensson, 2016; Garcia, 2009). 

2.4 Tidigare forskning 

Pacheco och Miller (2015) belyser att barns tvåspråkighet
4
 kan ses som en styrka och 

även främja deras sociala utveckling, därmed bör barnens tvåspråkighet inte begränsas i 

form av att de enbart tillåts att använda ett språk utan istället uppmuntras till att använda 

alla sina språkliga resurser. Vidare nämner Pacheco och Miller (2015) att 

translanguaging syftar på att individer både regelbundet och naturligt använder sig av alla 

sina språk, på så sätt kan även användandet av modersmålet främja barnets utveckling av 

flerspråkighet. Samtidigt lägger Pacheco och Miller (2015) stor vikt vid att pedagogernas 

inställning och välkomnande till användandet av translanguaging som pedagogisk metod 

är viktig för att utveckla barns flerspråkighet, samt skapa en mer inkluderande 

verksamhet. I sin forskning presenterar Pacheco och Miller (2015) två exempel där 

translanguaging används i skolans värld för att skapa en större förståelse inom 

skriftspråket, vilket är en återkommande metod för arbete utifrån förhållningssättet i 

praktiken. En genomgående aspekt i dessa exempel är hur lärarna genom translanguaging 

aktivt tar tillvara på elevernas modersmål och använder det i verksamhetens praktik för 

att skapa gemenskap, möjliggöra lärande och utveckling för elevernas flerspråkiga 

kompetens samt utveckling av ett gemensamt språk (Pacheco & Miller, 2015).  

 

Även Svensson, Torpsten, Nertyk, Khalid och Velic (2016) har genomfört en studie om 

translanguaging i skolvärlden, mer specifikt på en mellanstadieskola i Sverige. Studien 

fokuserade på den skriftliga aspekten av flerspråkighet och hur den kunde utvecklas 

genom ett arbete utifrån förhållningssättet translanguaging. I studien analyserades ett 

flertal elevtexter under en period på tre år samtidigt som man i klassen arbetade med ett 

translanguagingprojekt. Resultaten indikerar att det som framförallt är avgörande för en 

jämlik utveckling av elevernas två språk är deras egen tilltro till den språkliga förmågan. 

Den tilltron kan förstärkas eller försvagas beroende på omgivingens inställning till 

                                                 
4 Här väljer vi att följa författarnas benämning 
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flerspråkighetens värde som kompetens. Studiens resultat går därför att koppla till 

Garcias (2006) begrepp social justice och social practise som är två nyckelkomponenter 

inom translanguaging. Men precis som Pacheco och Miller (2015) så har Svensson, 

Torpsten, Nertyk, Khalid och Velic (2016) gjort en undersökning i skolans värld. Även 

Lewis, Jones och Baker (2012) belyser att en majoritet av den forskning som finns, 

kopplat till translanguaging, framförallt fokuserar på skolåren och därför indikeras ett 

kunskapsgap. Således ses ett tillfälle att genom följande studie undersöka vilka 

förutsättningar som finns för translanguaging i en förskolekontext. 

2.5 Teorival  

Studien inspireras av det sociokulturella perspektivet, vilket beskrivs av Vygotskij (1978) 

som en teori där människan är i relation till samhället och på så sätt även de sociala 

sammanhangen hon möter genom livet. Ytterligare en grundsten i perspektivet enligt 

Vygotskij (1962) är att lärande uppstår genom kommunikation och samspel, i vilket det 

verbala språket som kommunikationsmedel är en nyckelfaktor. Det knyter även an till 

translanguaging genom att en viktig aspekt inom förhållningssättet är just språk och 

språkande. Samtidigt benämner även Rogoff (1990) att människors väg till lärande sker i 

interaktionen tillsammans med andra människor i både historiska, kulturella och sociala 

sammanhang. Vidare belyser det sociokulturella perspektivet att människan utvecklas 

hela livet genom de sociala samspelen som individen deltar i, vilket även antyder att 

språket är ett betydelsefullt verktyg för människan i det sociala samspelet (Vygotskij, 

1962; Rogoff, 1990). Ytterligare en bidragande aspekt till valet av det sociokulturella 

perspektivet är betydelsen av att belysa barns modersmål och användandet av 

barngruppens flerspråkighet som ett verktyg för att skapa goda förutsättningar till fortsatt 

lärande och utveckling i relation med andra. Fortsättningsvis benämner Vygtoskij (1978) 

att det är centralt att studera samspelet mellan människor i olika sociala sammanhang och 

dess språkande då språket enligt Häll (2013) är ett starkt och viktigt band mellan 

människor, inte minst som kommunikativ resurs. 

 

Ett begrepp inom det sociokulturella perspektivet är ”den proximala utvecklingszonen” 

(eng. the zone of proximal development) (Vygotskij, 1978). Det är ett komplext och 

svårdefinierat begrepp, men beskrivs av Rogoff (1990) som det kunskaps- eller 

kompetensmässiga fält som ligger precis utanför vad ett barn kan nå utan stöttning. Men 

genom aktivt deltagande och stöttning av en pedagog eller ett barn med större kunskaper 



 

7 

 

 

inom området, kan barnet ifråga utvecklas vidare från sin tidigare kompetens. Detta 

resulterar i att barnet når en ny proximal utvecklingszon, som kunskaps- eller 

kompetensmässigt ligger efter den förra, och så fortsätter det om de rätta 

förutsättningarna erbjuds kontinuerligt (Rogoff, 1990). Vygotskijs (1978) idé för hur den 

proximala utvecklingszonen fungerar är att de gemensamma kognitiva processerna, som 

uppstår när barnet får stöttning i ”zonen”, först upplevs i en social kontext och sedan 

internaliseras och utgör nya kognitiva färdigheter på ett individuellt plan. Rogoff (1990) 

sammanfattar det som att: 

the zone of proximal development is a dynamic region of sensitivity to learning the skills 

of culture, in which children develop through participation in problem solving with more 

experienced members of the culture. (Rogoff, 1990, s.14) 

 

I citatet ovan antyder Rogoff (1990) en koppling mellan deltagandet i samspelet inom en 

kultur och lärandet inom många olika områden, som uppstår därigenom. Cole (1985) 

utvecklar begreppet ytterligare och menar att i den proximala utvecklingszonen är kultur 

och kognition medskapare av varandra. Det kan kopplas till translanguaging i det faktum 

att man genom det förhållningssättet vill utmana barnen att använda sitt modersmål vid 

inlärning av ett nytt språk (Lewis, Jones & Baker, 2012). Detta kan göras genom ett 

aktivt agerande från pedagogen eller andra barn, alltså den engagerade och mer erfarna 

medmänniskan som åsyftas i den proximala utvecklingszonen (Rogoff, 1990). Utifrån 

Rogoffs (1990), Coles (1985) samt Vygotskijs (1978) definition av den proximala 

utvecklingszonen kommer den utgöra en del av den teoretiska grunden, om än inte ett 

analysbegrepp, i denna studie. Analysen kommer istället göras utifrån begreppen 

stöttning och interaktion som är två begrepp med nära anknytning till ”den proximala 

utvecklingszonen” och de ses i den här studien som en indikation för den. Nedan följer 

en definition av dessa begrepp.  

2.6 Stöttning 

Stöttning (alt. eng: scaffolding) är ett centralt begrepp kopplat till den ovan nämnda 

proximala utvecklingszonen. Det definieras som det tillfälliga stöd en pedagog eller 

annat mer kunnigt barn ger ett barn för att kunna utvecklas inom ett område (Vuorenpää, 

2016). Bruner (1983) beskriver det som:  

a process of ‘setting up’ the situation to make the child’s entry easy and successful and 

then gradually pulling back and handing the role to the child as he becomes skillful 

enough to manage it. (Bruner, 1983, s.60) 
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Citatet visar att begreppet har en anknytning till den proximala utvecklingszonen, genom 

beskrivningen av hur en individ stöttar ett barn till större kunskap, självsäkerhet samt 

självständighet inom ett område. Stöttning ses som en del av translanguaging eftersom 

det inom förhållningssättet anses avgörande att pedagogen intar en stöttande roll, som en 

del i en social practise (Garcia, 2009). Med detta i åtanke bör även en medvetenhet finnas 

om att translanguaging inte bara innebär stöttning från pedagogens sida utan även att ge 

de språk som finns i en verksamhet möjlighet att bli integrerade i den med syfte att 

fungera som resurs för lärande och utveckling (Vuorenpää, 2016).  

2.7 Interaktion 

Interaktion är ett begrepp som även det har en central roll i det sociokulturella 

perspektivet och så även den proximala utvecklingszonen. Begreppet kan kopplas till 

translanguaging genom den roll det verbala språket, som fokuseras genom 

förhållningssättet, kan spela för interaktion. Det utgör det andra analysbegreppet i studien 

och definieras utifrån tanken att det är i interaktionen mellan människan och dennes 

omgivning, som innefattar både miljön och andra människor i den, som kunskap kan 

skapas (Säljö, 2011). Rogoff (1990) menar att det är genom interaktionen mellan 

individen, miljön och andra individer som den gemensamt konstruerade kunskapen kan 

uppenbaras, samlas in och internaliseras. Säljö (2011) definierar det vidare som att 

”kunskap får liv och innebörd i samspel mellan människor” (Säljö, 2011, s.15) – alltså i 

den interaktion som finns mellan människor i ett samhälle eller i en verksamhet. Något 

som kan ses som en nyckel till denna interaktion är språket (Jakobsson, 2012) – och 

citatet kan således tolkas som att kunskapen får mening genom språket. Det visar på 

vikten av en medveten språklig praktik i de arenor där språk utvecklas, som exempelvis 

förskolan.  

3. Syfte 

Syftet med studien är att bidra med kunskaper om vilka förutsättningar det finns för 

translanguaging i arbetet med flerspråkighet i den svenska förskolan. 

3.1 Frågeställningar 

En genomgång av tidigare studier visar att det finns ett kunskapsgap vad det gäller 

translanguaging i en förskolekontext. Intentionen med denna studie var att besvara 

följande frågeställningar: 
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 Vilka möjligheter för translanguaging finns i den svenska förskolan? 

 Vilka möjliga arenor för translanguaging finns i förskolekontexten?  

4. Metod 

För att besvara studiens syfte och frågeställningar har en kvalitativ undersökning 

genomförts, genom metoden fallstudie. Merriam (1994) menar att fallstudien ofta 

används som metod för att undersöka aktuella skeenden under en längre tid, med 

intentionen att skapa en bredd i det som studeras. Det görs genom att studera en enskild 

grupp eller specifik situation (Merriam, 1994). Fallstudier kan med fördel användas i 

studier om utbildning, så som i olika skolformer och dess organisation, enligt Yin (2009). 

Det finns fyra egenskaper som kännetecknar en kvalitativ fallstudie: partikularistisk, 

deskriptiv, heuristisk och induktiv (Merriam, 1994). Att en fallstudie är partikularistisk 

innebär att den fokuserar vid ett viss skeende, företeelse, enhet, situation, händelse eller 

person. I denna studie fokuseras förutsättningar för translanguaging i förskole-

sammanhang. Den deskriptiva aspekten av en fallstudie syftar på att studien, genom det 

rika materialet, kan ge en detaljerad och omfattande beskrivning av det studerade. I 

denna studie uppnås det genom användandet av tre olika datainsamlingsmetoder. Att en 

fallstudie är heuristisk syftar på att den strävar efter att utveckla eller förbättra läsarens 

förståelse av det studerade (Merriam, 1994), vilket i den här studien är förutsättningar för 

translanguaging i förskolan. Slutligen innebär den induktiva aspekten enligt Merriam 

(1994) att studien utgår från ett induktivt resonemang där empiri skapar förutsättningar 

för det teoretiska ramverket som kan råda vidare i studien. 

 

Vidare benämner Yin (2009) hur fallstudier medför en naturlig styrka i relation till 

trovärdighet då det inom metoden skrivs om triangulering vilket betyder att möjligheter 

skapas att använda sig av flera insamlingsmetoder. Enligt Yin (2009) finns det inom 

fallstudier sex stycken olika sätt att samla in data på: dokumentation, arkivfiler, 

intervjuer, direkta observationer, deltagande observationer och fysiska artefakter. Utifrån 

studiens syfte och frågeställningar samt tidsbegränsning gjordes ett val att avgränsa oss 

till tre insamlingsmetoder som upplevdes relevanta för att samla in den nödvändiga 

empirin. Dessa tre är:  

 Observationer 

 Informella samtal 
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 Dokumentläsning 

Enligt både Yin (2009) och Merriam (1994) är en av de unika och fördelaktiga 

aspekterna med en fallstudie, i undersökandet av en enskild enhet, den mångfald av 

insamlingsmetoder som finns att tillgå och den rikhet som det kan tillföra materialet. I 

den aktuella studien är fallstudier en relevant metod då tidigare forskning antyder ett 

kunskapsgap i empiriska studier av translanguaging i förskolan, därmed kan ett behov 

finnas av de djupare studier som metoden erbjuder. 

4.1.1 Observationer 

Valet gjordes att genomföra flera direkta, informella och deltagande observationer under 

två dagar på den aktuella förskolan. Att observationen är direkt innebär enligt Yin (2009) 

att den sker i det studerade objektets naturliga miljö, i detta fall barnen och personalen på 

avdelningen i förskolan. Den informella aspekten av observationen menar Yin (2009) 

innebär att observationen var en del av ett omfattande fältarbete som skedde simultant. 

Slutligen syftar den deltagande aspekten, enligt definition av Bryman (2011), på att som 

observatör vistas i och genom det även indirekt delta i verksamheten. Observationerna 

skedde löpande under hela datainsamlingsprocessen och de båda observatörerna förde 

anteckningar individuellt i form av löpande protokoll. Denna metod innebär enligt 

Lökken och Söbstad (1995) att anteckningar förs kontinuerligt under observationerna 

utan någon fördefinierad mall. Att registrera data på det sättet skapade en möjlighet att få 

med den önskade empirin utifrån matrisen (se Bilaga 1). Totalt genomfördes sju 

observationer som pågick under i princip hela insamlingstillfället om totalt tio timmar 

med undantag för dokumentläsningen. De informella samtalen skedde löpande under 

observationerna och räknas därför in i dessa. 

4.1.2 Informella samtal 

Att göra intervjuer är enligt Merriam (1994) en metod för att få tillgång till erfarenheter, 

kunskap och bakgrundsinformation. Vidare anser Merriam (1994) att genomförandet av 

intervjuer av olika slag är en viktig källa till information i en fallstudie. Det är bland 

annat eftersom det enligt författarens definition går att utvinna sådan information genom 

dessa samtal som inte går att se med blotta ögat eller läsa sig till. Merriam (1994) menar 

även att genomförandet av intervjuer syftar till att inta en annan individs perspektiv och 

få en förståelse för hur denne ser på saker och ting. I den här studien tar sig intervjun 

uttryck i form av informella samtal utifrån Lökken och Söbstads (1995) definition. 
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Författarna beskriver informella samtal som en typ av intervjuer där frågorna som ställs 

uppkommer spontant och kan således liknas vid en konversation där samspelet inte är 

bestämt på förhand. De informella samtalen syftar, precis som intervjuerna, till att skapa 

en bredare och djupare kunskap och förståelse kring det studerade området (Lökken & 

Söbstad, 1995). Frågorna för de informella samtalen (se Bilaga 5) var spontana och 

uppkom löpande under den pågående observationen, framförallt eftersom vi som 

observatörer och intervjuare själva var i en utforskande fas. Anteckningar fördes över 

svaren på dessa frågor och samt de övriga beskrivningar som framkom under dessa 

samtal.   

4.1.3 Dokumentläsning 

Enligt Merriam (1994) kan dokumentläsning ses som en insamlingsmetod inom 

kvalitativa studier som kan bidra med en empirisk grund för att besvara studiens 

frågeställning. Vidare definierar Merriam (1994) dokument som skriftliga källor vilka 

finns tillgängliga för utomstående och därmed även färdiga dokument som exempelvis 

styrdokument vilket kan ge läsaren ytterligare information av det undersökta ämnet. 

Dokument kan, inom pedagogiska undersökningar, ge forskaren ytterligare information 

om tidigare bakgrund då det som skett tidigare inte är möjligt att observera (Merriam, 

1994). Fortsättningsvis menar Yin (2009) att det är betydelsefullt att dokumentläsning 

blir ett komplement till de andra källorna. Yin (2009) beskriver även att det är en 

insamlingsmetod som kan ge mer detaljerad information om ett specifikt ämne samt även 

bekräfta tidigare information.  

 

Dokumentläsningen omfattade totalt tre dokument och pågick cirka 40 minuter under 

vilka anteckningar fördes kontinuerligt. Momentet genomfördes tillsammans med en 

pedagog då tillgång till och fördjupad förståelse för, de för avdelningen relevanta, 

dokumenten var av vikt för studien. Det medförde att momentet dokumentläsning även 

innehöll informella samtal kring dokumentens innehåll och funktion på avdelningen. De 

inkluderade dokumenten är: 

 Förskolans likabehandlingsplan. 

 Avdelningens arbetsplan 

 Material på flera språk från Skolverket kring att introducera nyanlända 

familjer i den svenska förskolan. 
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 ”Förskola i balans” (en mall för avdelningens systematiska kvalitetsarbete) 

Mallen för det systematiska kvalitetsarbetet diskuterades närmare med den närvarande 

pedagogen under dokumentläsningstillfället. På så sätt fick vi även en redogörelse för hur 

arbetslaget arbetade med och synliggjorde det systematiska kvalitetsarbetet i vardagen.  

4.2 Urval 

Förskolan som ingår i studien är vald genom ett riktat urval samt efter kriteriet att det 

skulle vara en mångkulturell förskola. Det innebär att flera barn på förskolan är 

flerspråkiga eller har ett annat modersmål än svenska. Kriteriet för en mångkulturell 

förskola bidrog även till att personalen, oavsett yrkesroll, hade erfarenhet av att arbeta i 

en flerspråkig verksamhet. Det kriteriet är valt utifrån studiens syfte att undersöka 

förutsättningar för translanguaging i en svensk förskolas verksamhet. Avgränsningen att 

bara genomföra datainsamlingen på en avdelning är gjord med hänsyn till 

tidsbegränsningen för studien. 

 

Avdelningen som ingår i studien är centralt belägen i en medelstor stad i mellersta 

Sverige.  Förskolan öppnade 2015 och är en så kallad introduktionsförskola
5
. Kontakten 

med förskolan skedde genom förskolechefen och sedan förskolans ledningsresurs som 

etablerade kontakt med arbetslaget på en avdelning som var intresserade av att delta i 

studien. På avdelningen fanns det nio barn i åldern två till fyra år, en majoritet av barnen 

var i treårsåldern. Tillsammans har barngruppen fem olika modersmål. På avdelningen 

arbetade enbart flerspråkig personal som bestod av en förskollärare och två barnskötare. 

De timmar som det är flest barn på avdelningen finns det även tillgång till en 

resurspedagog. 

 

Miljön inne på avdelningen bestod av två rum. Ett större rum där alla måltider äts, samt 

ett mindre rum – i denna studie refererat till som ”samlingsrummet”. Utanför det stora 

rummet finns en tambur samt ett skötrum. I tamburen finns hyllor i barnens höjd på båda 

långsidorna – dessa hyllor är uppmärkta med barnens namn och en inramad bild på 

barnet ovanför. Bortanför tamburen finns en groventré som består av en toalett och en 

vägg med garderober och ett torkskåp. Både i tamburen och i groventrén fanns 

whiteboards som fungerar som informationstavlor för en del av personalens 

                                                 
5 Introduktionsförskola syftar på en förskola som är avsedd för asylsökande eller familjer som av andra orsaker är nyanlända i Sverige. 
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kommunikation med vårdnadshavarna. Utemiljön bestod av två sandlådor, en rutschkana, 

en klätterställning, ett förråd och gräsytor i kombination med asfalterade gångvägar.  

4.3 Genomförande 

Inför besöket planerades vilka olika miljöer, situationer och aspekter av verksamheten 

som skulle studeras i relation till syftet att undersöka den eventuella förekomsten av 

translanguaging i förskolan. Dessa blev: inne- och utemiljö, tamburen, måltiden, samling 

samt fri lek inomhus och utomhus. Att det blev just de ovan nämnda arenorna är att de 

upplevdes omfatta platser eller situationer i förskolan där förutsättningar för 

translanguaging kunde tänkas finnas i verksamheten. Diskussion fördes även kring vilka 

dokument som var relevanta för studien, men eftersom det är svårt att veta i förväg vilka 

dokument som finns tillgängliga gjordes valet att hålla denna punkt relativt öppen. Dessa 

förberedelser resulterade i en matris (se Bilaga 1) för att säkerställa att alla arenor i 

verksamheten som varit av intresse utifrån studiens syfte och frågeställningar blivit 

inkluderade i den insamlade empirin. Inför besöket skickades även ett informationsbrev 

(se Bilaga 2) till förskolan där studiens syfte och datainsamlingsmetoderna beskrevs 

kortfattat. Även information om anonymitet och konfidentialitet samt kontaktuppgifter 

till oss och vår handledare inkluderades. 

 

Empirin utifrån alla tre metoder – observation, informella samtal och dokumentläsning – 

insamlades under två dagar. Totalt genomfördes en dokumentläsning samt sju längre 

observationer utifrån matrisen (se Bilaga 1) där även de informella samtalen utifrån 

spontana frågor (se Bilaga 5) inkluderas. Den totala tiden som avsattes för besöket var 

sammanlagt tio timmar, förlagda till den tid på dagen som det var flest barn närvarande, 

klockan 09.00 – 14.00. Besöket inleddes med att en av pedagogerna på avdelningen 

visade runt och berättade i korthet om hur arbetslaget tänkt kring iordningställandet av 

avdelningens inomhusmiljö. Det följdes av en observation av de vardagliga aktiviteterna 

och samspelet på avdelningen utifrån matrisen (se Bilaga 1), vilket inkluderar både 

rutinsituationer och planerade aktiviteter fram till observationens avslutning i samband 

med vilan. Den andra dagens datainsamling gick till på ett liknande sätt men inleddes 

med en observation av vardagliga aktiviteter och samspel i förskolans utemiljö. Det 

följdes av vidare observationer inomhus utifrån matrisen (se Bilaga 1) och avslutades 

med dokumentläsningen tillsammans med en av pedagogerna.  
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4.4 Etiska aspekter 

Inför fältstudierna diskuterades den etiska aspekten kring att alla barn på avdelningen 

eventuellt inte har den verbala möjligheten att säga till när de inte vill bli observerade. 

Kultti (2014) beskriver denna aspekt som viktigt då små barn inte har samma möjligheter 

att säga nej till medverkan på samma sätt som vuxna. Vilket har tagits hänsyn till genom 

att barn som valt att gå ifrån de situationer som har observerats har tillåtits detta. Istället 

valde vi som observatörer att placera oss på ett och samma ställe under hela 

observationen.  

 

Informationskravet innebär enligt Vetenskapsrådet (2002) att forskaren är skyldiga att 

informera deltagarna om undersökningens syfte och tillvägagångssätt. Vilket gjordes 

genom informationsbrevet men även på plats under tillfällena för datainsamling. 

Samtyckeskravet (Vetenskapsrådet, 2002) som definieras som deltagarnas rätt att själva 

bestämma över sin medverkan, togs hänsyn till genom ett underskrivet kontrakt (se 

Bilaga 3) där pedagogerna på avdelningen samtycker till att delta i studien. Samtidigt 

informeras de genom kontraktet om att de kan avbryta sitt deltagande närsomhelst under 

studiens gång. Under dessa tillfällen samt genomgående under arbetet har strävan efter 

att visa respekt och hänsyn tagits sett till kravet om konfidentialitet och nyttjande. Detta 

genom användandet av fiktiva namn på platser och personer. Konfidentialitetskravet 

syftar enligt Vetenskapsrådet (2002) till att värna om deltagarnas privatliv och deras 

personliga uppgifter på ett respektfullt och etiskt korrekt sätt. Enligt Vetenskapsrådet 

(2002) syftar nyttjandekravet till att värna om att de uppgifter som samlas in endast får 

användas inom det för deltagarna beskrivna forskningsområdet.  

4.5 Trovärdighet 

Trovärdigheten i fallstudier värderas enligt Merriam (1994) genom att se till i vilken 

utsträckning forskaren tagit sitt ansvar och genomfört studien på ett objektivt, ärligt och 

noggrant sätt. Här har ansträngningar gjorts för att i största möjliga mån agera medvetet 

med hänsyn till studiens trovärdighet, bland annat genom att vara uppriktig och tydlig 

med dess syfte och tillvägagångssätt, samt att samla in och presentera det empiriska 

materialet så objektivt som möjligt. Vidare lyfter Merriam (1994) en potentiell nackdel, 

sett till trovärdigheten i en fallstudie, vilket är forskarens roll som instrument för 

datainsamling och det faktum att all empiri som samlas in går genom det filter som 

forskarens ögon, värderingar och tidigare erfarenheter utgör.  
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Studiens generaliserbarhet är en svår aspekt att avgöra, eftersom en undersökning enligt 

Merriam (1994) som gjorts om och med människor i en viss situation och vid en viss 

tidpunkt alltid kommer vara unik just för det tillfället. Det kan bli problematiskt att 

upprepa studien eftersom det mänskliga beteendet alltid är föränderligt och aldrig statiskt 

(Merriam, 1994). Hänsyn har dock försökt tas till detta genom att ge en så tät och rik 

beskrivning av genomförandet och resultat som möjligt. Även om studien inte kan 

generaliseras till en bredare massa kan den dock i sitt utförande erbjuda inspiration och 

fördjupad kunskap hos andra verksamheter eller individer som befinner sig i liknande 

situationer som den studerade. 

4.6 Analys 

Analysen av den insamlade empirin har gjorts utifrån Miles och Hubermans (1994) 

metod för analys av kvalitativa data. Metoden består tre komponenter: 

 Reducering av data (Data Reduction) 

 Presentation av data (Data Display) 

 Dra slutsatser och verifiera (Conclusion Drawing and Verification) 

Miles och Huberman (1994) definierar den första komponenten, reducering av data, som 

en process där det insamlade materialet genomgår ett urval där vissa delar fokuseras, 

förenklas eller tydliggörs. Vilket vi gjorde genom att renskriva anteckningarna från 

datainsamlingen samma dag som fältstudierna genomfördes. Det renskrivna materialet 

omfattar totalt 29 sidor. Den andra komponenten, presentation av data, handlar enligt 

Miles och Huberman (1994) om att sammanställa och ordna rådatan så att den blir mer 

lättöverskådlig. Detta steg innebar i den aktuella studien att varje observatörs individuellt 

renskrivna material lästes av den andre observatören. Det följdes av att båda 

observatörerna läste empirin i sin helhet och med hjälp av färgmarkeringar tydliggjorde 

återkommande mönster, samt kopplingar till analysbegreppen stöttning och interaktion, 

vilket enligt Miles och Huberman (1994) ska ske kontinuerligt under analysen av det 

insamlade materialet. Det utgör således den tredje komponenten, vilket benämns som att 

dra slutsatser och verifiera. Miles och Huberman (1994) menar att de initiala upptäckter 

som görs redan i renskrivningen och de första läsningarna av materialet sedan följer med 

genom arbetet och kan bilda teman. Under analysarbetet kan de antingen verifieras eller 

skrivas av med hjälp av den ökade förståelsen av empirin. I den här studien skedde detta 
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kontinuerligt och allt eftersom vi arbetade med empirin utifrån studiens analysbegrepp 

stöttning och interaktion så kunde de initiala mönster som anats ta form som mer 

övergripande teman, vilka presenteras nedan. 

 

Även om metoden består av tre komponenter menar Miles och Huberman (1994) att alla 

tre samverkar kontinuerligt genom analysarbetet – samtliga är en integrerad del av 

analysen snarare än en separat komponent i den. Figur 1 nedan inkluderas med syfte att 

skapa en tydligare överblick över hur analysarbetet gått till i den aktuella studien samt 

hur förhållandet mellan dessa komponenter ser ut enligt författarna: 

Figur 1. Miles och Hubermans (1994) interaktiva modell som illustrerar analysarbete utifrån de 

ovan beskrivna komponenterna. 

 

Analysarbetet i den aktuella studien skedde löpande och interaktivt, så som modellen 

ovan illustrerar. Arbetet med de tre komponenterna skedde utifrån studiens syfte och 

analysbegrepp och de teman som identifierades genom analysarbetet är:  

 Pedagogens roll 

 Samspel 

 En verksamhet på svenska 

5. Resultat 

Det följande avsnittet är en presentation av studiens resultat och analys. I analysarbetet 

framkom tre teman där förutsättningar för translanguaging anades som en del i den 

nuvarande verksamheten. Dessa teman är: Pedagogens roll, Samspel och En verksamhet 

på svenska. 
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5.1. Pedagogens roll 

Genom analysarbetet framkom pedagogens roll som en av de främst avgörande 

komponenterna för translanguaging i förskolan, och även den faktor som kan skilja 

translanguaging från den kodväxling
 

som funnits som fenomen länge i förskole-

sammanhang (Skolverket, 2013). I en majoritet av den observerade interaktionen var 

pedagogen den som initierade och drev den verbala kommunikationen. Barnen 

kommunicerade framförallt verbalt med varandra, men observationerna innehåller även 

avsnitt där barnen kommunicerar med pedagogerna – främst i leksituationer eller vid 

samlingen. Däremot uppenbarades det under flera tillfällen i observationerna att det var 

pedagogernas drivande engagemang till att föra samtal och dialoger med barnen som 

skapade förutsättningarna för translanguaging i praktiken, vilket även kan ses som ett 

uttryck för stöttning och interaktion och illustreras i utdraget nedan: 

Barn: Is Thomas here? 

Pedagog: Neej, han är sjuk. 

Pedagog: Do you know sjuk? He’s sick. 

Pedagog: He’s home. Han är hemma med sin mamma. 

Pedagog: Saknar du Thomas? Do you miss Thomas? 

 

Dialogen visar ett utdrag från en leksituation där det är pedagogen som tar initiativet till 

att före samtalet vidare efter att barnet inlett det. Samtidigt skapar pedagogen genom sitt 

agerande i utdraget ovan en tillåtande miljö där barnen inte blir låsta i en språklig ram, 

utan tillåts språka på sina egna villkor. Vilket skapar möjligheter för flerspråkig 

interaktion, samtidigt som det även kan relatera till stöttning samt translanguaging. 

 

En annan aspekt av pedagogens roll som framkom genom analysarbetet är att förtydliga 

på barnets modersmål och på så sätt integrera det i verksamheten, vilket är ett 

nyckelkoncept i relation till translanguaging men även stöttning. I samtliga observationer 

framkom det å ena sidan att svenska används som första tilltalsspråk till barnen, och å 

andra sidan att barnens modersmål aktivt används tillsammans med svenskan av 

pedagoger. Användandet av barnens modersmål uppfattades göras med syftet att 

förtydliga samt förstärka det som sagts till barnen på svenska och på så sätt även skapa 

en upprepning – både på svenska och barnets modersmål. Upprepningen och 

förstärkningen gjordes genom att pedagogerna till en början tilltalade barnen på svenska, 

vilket vanligtvis skedde innan pedagogerna övergick till att använda eller blanda in 

barnets modersmål. Att använda flera språk aktivt i verksamheten är en del av 

translanguaging men på det sätt det genomförs i den observerade verksamheten relaterar 
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det även till den språkliga proximala utvecklingszonen genom stöttning. När 

pedagogerna aktivt använder sig av både svenska och barnets modersmål i deras dialoger 

visar de även för barnen att det är accepterat att blanda språk, vilket är en huvuddel inom 

translanguaging – kombinationen mellan det tillåtande och det gjorda (Garcia, 2011). 

Denna företeelse bekräftar en av pedagogerna i ett av de informella samtalen, som något 

man i arbetslaget arbetar med både medvetet och omedvetet. Att blanda språk samt 

upprepa och bekräfta illustreras i dialogen nedan: 

Pedagog: en spindel 

Barn: a spider? 

Pedagog: ja spindel 

Barn: can we sing the giant spider? 

Pedagog: vill du sjunga om den stora spindeln? 

Barn: The giant one? 

Pedagog: yes, the giant spindel 

 

Utdraget är från en sångsamling där ett barn med engelska som modersmål föredrar att 

prata engelska med pedagogen. Utdraget visar på en inställning till att alla språk 

välkomnas, vilket är en nyckelfaktor inom translanguaging, genom pedagogernas arbete 

med förtydligande, upprepning, bekräftelse och uppmuntran. Vilket även ses som 

komponenter till begreppet stöttning.  

 

Ytterligare en aspekt av pedagogens roll i translanguaging synliggörs genom ett av de 

informella samtalen där en pedagog berättar om hur olika språk kan ges utrymme i 

verksamheten, mer specifikt vid inskolningen, genom arbetet med en surfplatta. Att 

använda sig av en surfplatta är ett sätt att arbeta med translanguaging genom interaktion. 

Barn och vårdnadshavare ombeds ta fram klipp, sånger eller barnprogram på deras 

modersmål som barnen tittar på hemma. Materialet spelas sedan upp i barngruppen för 

att skapa en trygghet för barnet samt ge de andra barnen i barngruppen ökad förståelse 

för varandras språk. Vidare belyste pedagogen att ”under detta så visar barnen ett stort 

intresse för varandras språk”. Vilket initierar en flerspråkig interaktion och lägger 

grunden för en relation mellan barnen på avdelningen, vilket har potentialen att leda till 

translanguaging i praktiken. 

 

En pedagogisk strategi som användes för att involvera modersmål i verksamheten som 

observerades var att använda en vårdnadshavares flerspråkiga kompetens som ett verktyg 

och en tillgång genom att denne ombads översätta ordet ”häst”. Utdraget nedan skildrar 
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hur vårdnadshavaren till ett av de barn som skolades in involveras i ett samtal kring 

bilden på det sångkort som barnet har valt i en sångsamling: 

Pedagog: en häst, vad heter häst på arabiska?  

*vänder sig mot en av vårdnadshavarna vars barn inskolas* 

Vårdnadshavare: Hisan 

Pedagog: Hisan? heter häst hisan? 

Vårdnadshavare: Ja-a, hisan.  

 

Vidare synliggjordes det även, bland annat genom ovanstående utdrag, att det var i just 

samlingen som den främsta medvetna involveringen av flera språk som resurs förekom. 

Det framkom även genom att vissa sånger sjöngs på flera olika språk samt att barnen och 

pedagogerna tillsammans skapade utrymme för och tillät integreringen av flera olika 

språk i samlingssituationen. I samlingen synliggjordes translanguaging genom en 

interaktion där språklig kunskap kan skapas. 

 

Utdraget nedan visar på den aspekt av pedagogens roll som fokuserar på en positiv 

inställning inför att barn brukar flera språk. Vilket vi även finner stöd för i läsningen av 

avdelningens likabehandlingsplan där mål relaterade till flerspråkighet prioriterades 

genom målformuleringar kring respekt, glädje och inkludering. Denna inställning är en 

väsentlig del inom translanguaging i kombination med att pedagogen i utdraget själv 

visar, genom översättningen, att flera språk är tillåtna och uppmuntrade i verksamheten: 

Barn: They are at dagis *barnet håller upp sina hoprullade fingervantar* e på dagis  

*Pedagogen som har hört detta berättar för den andra pedagogen*: han letar efter sina 

vantar *skrattar/glatt* han sa ”e på dagis” 

*Barnet visar upp vantarna*: Batman 

Pedagog: Batman som du pratar om, vilka fina 

Barn: Batman with wings to fly 

Pedagog: Batman with wings. Batman med vingar 

Barn: He can fly 

Pedagog: He can fly. Han kan flyga 

 

Dialogen ovan är från en interaktion i tamburen mellan en pedagog och ett barn precis 

efter utevistelsen. Utdraget är ett exempel på att när pedagogens roll och verksamhetens 

strategier möts synliggörs pedagogens inställning, som i detta utdrag fokuserar barns 

flerspråkighet som en tillgång och möjlig grund för fortsatt språklig utveckling genom 

bekräftelse och upprepning. Det är en inställning som kan relatera till Garcias (2009) 

begrepp social justice och social practise. Tillsammans utgör pedagogens roll och 

inställning samt verksamhetens strategier komponenter som skapar möjligheter för 

translanguaging i en verksamhet – här ovan illustrerat genom stöttning i upprepning.  



 

20 

 

 

5.2 Samspel 

Genomgående i observationerna lades mycket fokus på relationer pedagoger-barn och 

hur translanguaging används och synliggörs i deras relationer genom bland annat 

upprepning, uppmuntran och att blanda olika språk. Samtidigt framkom det under studien 

att translanguaging även kan uppstå i relationer barn-barn oberoende av pedagogens 

aktiva deltagande, men då beroende av de förutsättningar för flerspråkig interaktion och 

samspel som skapats i verksamheten. Dessa förutsättningar skapas av barnen, 

pedagogerna och deras inställning till flerspråkighet som en tillgång, i samklang med 

miljöns utformning till ett translanguaging space där alla språk välkomnas, uppmuntras 

och inkluderas (Ljung Egeland, 2015). 

 

Även om alla barn talade olika språk så skapade de sätt att förstå varandra, både verbalt 

och icke-verbalt. Vid flera tillfällen hördes barnen använda sitt modersmål tillsammans 

med andra barn som inte hade samma modersmål, ändå hade barnen skapat en relation 

med varandra genom att blanda kroppsspråk, korta meningar på svenska och sitt 

modersmål. Därmed skapade barnen situationer där flera olika modersmål blandades, 

vilket även skapar möjligheter för språklig stöttning och interaktion både i relationen 

barn-barn och barn-pedagog. Vilket ses som en indikation för translanguaging i den 

undersökta verksamheten, samtidigt som det kan ses om en del i Vygotskijs (1978) 

proximala utvecklingszon genom den stöttning och utmaning individerna som är 

involverade i interaktionen kan erbjuda varandra. 

 

I empirin framkom flera olika uttryck för samspel och interaktion, ett av dessa var i ett 

informellt samtal om inskolning på förskolan. Precis som på de flesta förskolor är 

inskolningen det första mötet personalen har med familjerna. På den aktuella förskolan 

väljer arbetslaget att själva ringa till vårdnadshavarna för att informera om den svenska 

förskolans verksamhet. Informationen som förmedlas till vårdnadshavarna utgår från det 

dokument från skolverket som lästes vid datainsamlingen då man på avdelningen 

använder sig av ett material speciellt framtaget som introduktion för den som är ny i den 

svenska förskolan (Skolverket, 2015). Det samtalet görs även, i den mån det är möjligt, 

av en pedagog eller tolk som talar familjens modersmål. Det kan ses som en del av 

translanguaging i praktiken och begreppet translanguaging space (Ljung Egeland, 2015) 

genom att det visar för vårdnadshavarna att alla språk är välkomna som en del av 

verksamheten. Stöd för det återfinns även i verksamhetens likabehandlingsplan där 
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vikten av att alla språk får ta plats skrivs fram genom målet att alla i verksamheten ska 

respektera varandras olikheter samt att både barn och vuxna ska känna sig välkomna och 

trygga i förskolan. Efter samtalet erbjuds familjerna att hälsa på förskolan och en tid efter 

besöket följer en inskolning som pågår under två veckor där barn och vårdnadshavare 

vistas tillsammans på avdelningen.  

 

I det informella samtalet återkommer pedagogen ofta till att tydligheten, att förenkla och 

att ta tillvara på alla språkliga resurser på förskolan är viktiga komponenter vid 

inskolningen. Det pedagogen berättar om, tillsammans med avdelningens mål kring 

trygghet och välkomnande spelar en stor roll i mottagandet av familjerna. Det knyter 

även an till Garcias (2009) begrepp social justice och social practise i att skapa en 

verksamhet stärkt av det medmänskliga och ett aktivt integrerande av mänskliga och 

språkliga rättigheter. Det speglar ett förhållningssätt som är en förutsättning för 

translanguaging som metod i förskolans praktik. I två observerade situationer, tamburen 

och samlingen, fanns en tendens att pedagogerna redan under inskolningen aktivt 

använde sig av både svenska och modersmålet till barnet, men bara modersmålet till 

vårdnadshavarna i den mån det fanns personal tillgänglig som talade det aktuella språket. 

Pedagogen framhåller även att i takt med att barn och vårdnadshavare socialiseras in i 

verksamheten så används modersmålet i mindre utsträckning och svenskan tar en större 

plats med syftet att bidra till att utveckla både barn och vårdnadshavares språkliga 

kompetens. 

5.3 En verksamhet på svenska 

Under ett av de informella samtalen med en av pedagogerna berättade denne att man 

strävar efter att bedriva verksamheten med svenska som huvudspråk, samtidigt som det i 

observationerna framkom att pedagogerna aktivt blandade språk vilket kan ses som 

omedveten translanguaging. Vidare berättade en pedagog att man arbetar aktivt med det 

svenska språket dels i den verbala kommunikationen, som samtal och instruktioner, men 

även med skriftlig information samt genom att en majoritet av sångerna vid samlingen 

sjungs på svenska. Men det framgick även att man i avdelningens måldokument ville 

värna om flerspråkigheten i verksamheten genom mål kring respekt, trygghet och 

välkomnande. Pedagogen beskriver det även som att ”ibland får man ta till” ett annat 

språk för att förenkla kommunikationen och det finns en aning om att användningen av 

andra språk än svenska kan ses som lite ”busigt”, i synnerhet vid helgruppsaktiviteter. I 
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kommunikationen med enskilda barn formades interaktionen och dess språk i större 

utsträckning efter individen. Vilket kan indikera förekomsten av translanguaging utifrån 

två olika nivåer: grupp och individ. En mer frekvent förekomst av translanguaging kan 

anas på individnivå utifrån studiens resultat. Motivering till att ge svenskan detta 

utrymme i verksamheten beskriver pedagogen som att det kommer ur arbetslagets 

intresse av att barnen, men även vårdnadshavarna, ska utveckla sitt svenska språkande.  

 

Att aktivt använda svenskan kan gynna barnens språkande inom det nya språket, men kan 

även knytas an till vad Garcia (2011) beskriver som att ett språk ges en hierarkisk 

särställning i en flerspråkig verksamhet och det Puskás (2013) definierar som en 

enspråkighetsnorm. I observationerna synliggörs denna norm bland annat i pedagogernas 

översättningar till svenska, men även i valet av sånger som sjungs där en majoritet är på 

svenska, samt pedagogernas medvetna val att i kommunikationen med både barn och 

övrig personal tala svenska i första hand, vilket de berättar om i de informella samtalen. 

Språknormen anas även i avdelningens fysiska miljö genom att en majoritet av den 

information till vårdnadshavare som finns uppsatt och de böcker och annat språkligt 

material som finns tillgängliga för barnen är skrivna på svenska. En pedagog berättar 

dock att föräldramöten hålls på så många språk som möjligt sett till personalens 

flerspråkiga tillgångar och att veckobrev skickas ut på tre olika språk i syfte att göra 

informationen tillgänglig för fler vårdnadshavare. Arbetet med språknormen knyter an till 

translanguaging genom pedagogens roll och ansvar samt social justice (Garcia, 2009), 

genom de demokratiska värden samt medmänskliga värderingar som begreppet 

symboliserar. 

5.4 Möjligheter för translanguaging 

En del av det insamlade materialet utgörs av observationer och samtal i och om 

rutinsituationer samt avdelningens fysiska miljö. I analysarbetet framkom exempel på 

möjligheter för translanguaging inom två olika arenor utifrån de två ovan nämnda 

områdena. De arenor där möjligheter för arbete med translanguaging som pedagogisk 

metod uppkom var måltiden och tamburen. Där synliggjordes det framförallt i form av att 

pedagogerna förklarade, ställde frågor, uppmanade och uppmuntrade barnen på flera 

olika språk i samtal. Det skapade en öppenhet samt inbjudan till att aktivt växla mellan 

olika språk och på så sätt uppmuntra barnen att använda alla sina språkliga kompetenser, 

vilket är en del av förhållningssättet translanguaging enligt Garcia (2009). 
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Möjligheterna för translanguaging i måltidssituationen synliggjordes när pedagogerna 

valde att presentera maten på svenska. Det visar på utrymme för ytterligare 

translanguaging i verksamheten genom att presentera maten på flera olika språk med 

hjälp av den flerspråkiga personalen, barnen, vårdnadshavarna och internet. En annan 

möjlighet är att sätta upp bilder med texter vid matborden på olika maträtter eller 

måltidsrelaterade ord med de språk som är representerade i barngruppen. Samt även olika 

scheman över ord relaterade till de rutinsituationer barnen möter under en dag på 

förskolan. Dessa scheman och bilder kan bidra till interaktion initierad av pedagogerna 

där flera språk blandas, oavsett om pedagogen är flerspråkig eller inte. Samtidigt som de 

synliggör flerspråkighet i verksamhetens miljö och visar genom sitt agerande att flera 

språk uppmuntras i verksamhet, vilket är två viktiga delar i translanguaging enligt Garcia 

(2009). Det knyter även an till Vuorenpääs (2016) idé om den aspekt av translanguaging 

där flerspråkighet ses som ett görande och språkande utan gränser då interaktion med 

hjälp av dessa scheman och bilder blir oberoende av språkliga gränser.  

 

En annan aspekt av att skapa ett så kallat translanguaging space (Ljung Egeland, 2015) 

som antyddes genom observationerna, är att inkludera och synliggöra flerspråkighet och 

mångkulturalitet även i de material som barnen möter på avdelningen. Som exempelvis 

med spel, böcker och lekmaterial på olika språk eller med varierande kulturella 

traditioner. Således anas det även här en tendens av att pedagogen har ett stort ansvar i en 

miljö där translanguaging kan ha en plats, vilket är en aspekt som dels framkommer 

genom den här studien men som även Garcia (2009) antyder. En kombination mellan 

detta ansvar och en alltid närvarande medvetenhet om varför vissa element inkluderas 

eller exkluderas i den fysiska miljön, kan således bidra till att skapa ett translanguaging 

space (Ljung Egeland, 2015). Ett sätt att arbeta aktivt med denna medvetenhet är bland 

annat genom att som arbetslag observera miljön och vad den erbjuder, tillåter eller 

förhindrar. De förutsättningar för translanguaging som identifierats i förskolan har 

således ett fokus mot pedagogens roll sett till förhållningssätt och inställning relaterat till 

begreppen social justice och social practise, samt miljöns utformning i relation till 

begreppet translanguaging space vilket vi finner stöd för i Garcia (2009) samt Ljung 

Egeland (2015). 
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En gemensam nämnare för de ovan belysta aspekterna är den roll som pedagogens 

agerande och förhållningssätt spelar, vilket även framgår genom empirin där en pedagog 

berättar om vikten av att de som pedagoger visar vägen för barnen och med sitt agerande 

tydliggör att det är tillåtet att blanda språk på avdelningen. Något de visar genom att 

själva aktivt växla mellan och väva in olika språk när de talar med barnen. Vilket är ett 

agerande som kan stärkas genom de ovan beskrivna möjligheterna för translanguaging 

genom scheman, fusklappar och flerspråkiga material i avdelningens miljö, vilket vi även 

finner stöd för dels hos Ljung Egeland (2015) men även Lewis, Jones och Baker (2012). 

Att inkludera och synliggöra flera språk i den fysiska miljön hör även samman med 

Garcias (2009) begrepp social justice och social practise där pedagogens och miljöns roll 

för arbetet med flerspråkighet som en resurs tydliggörs. Enligt Garcia (2009) är miljöns 

roll framförallt kopplad till social justice där det beskrivs som en del av förhållningssättet 

translanguaging att synliggöra flera olika språk i miljön. Att arbeta med miljön som en 

del i arbetet med flerspråkighet, i detta fall i förskolan, lyfts fram ytterligare genom det 

tidigare omnämnda begreppet translanguaging space (Ljung Egeland, 2015).  

6. Diskussion  

Följande avsnitt kommer inledas med resultatdiskussion, följt av metoddiskussion och 

avslutningsvis slutsatser samt vidare forskning. 

6.1. Resultatdiskussion 

6.1.1. Möjligheter för translanguaging som en del i planering och 
utvärdering 

En möjlig metod för att inkludera translanguaging i verksamheten som 

uppmärksammades under analysarbetet var att aktivt integrera det i planering av olika 

aktiviteter, temaarbeten eller den fysiska miljön med stöd i Lewis, Jones och Baker 

(2012) som lyfter den aspekten. Just att aktivt planera för att använda flera språk är även 

en del av begreppet social justice (Garcia, 2009) som är en del av translanguaging. Att 

som arbetslag gemensamt utforska hur translanguaging kan få en plats i verksamheten 

kan bland annat utgå från Garcias (2009) begrepp social practise och innefatta att 

synliggöra och arbeta med miljön och dess innehåll samt personalgruppens inställning 

och attityd i förhållande till att använda flerspråkighet som en resurs. Genom en aktiv 

planering för aktiviteter där barnens flerspråkighet blir en resurs som de uppmuntras att 
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använda kan det även bli ett verktyg för att inkludera och engagera vårdnadshavarna i 

verksamheten genom att deras flerspråkiga kompetens tillvaratas. 

 

Genom analysen framkom även möjligheter för att vidareutveckla och synliggöra arbetet 

med translanguaging som pedagogisk metod genom att inkludera det i avdelningens 

utvärdering, och på så sätt blir det en del av det systematiska kvalitetsarbetet. Även att 

inkludera translanguaging och således flerspråkighet som en pedagogisk resurs, i 

exempelvis temaarbeten, öppnas möjligheter till inflytande för barnen då de erbjuds 

flerspråkiga uttrycksformer.  

6.1.2. Språknorm 

Något som framkommit i denna studie är att man på avdelningen bedriver en verksamhet 

där svenska ses som huvudspråk – vilket knyter an till vad som tidigare beskrivits som en 

enspråkighetsnorm (Puskás, 2013). En möjlig anledning till denna språkliga norm kan 

vara tanken om att utan gemensamt språk har man inget gemensamt i barngruppen, och 

därför måste det gemensamma språket – i detta fall svenska – lyftas fram och förtydligas 

som en gemensam nämnare. Enligt Lunneblad (2006) gör denna medvetna eller 

omedvetna särställning för svenskan även att dess roll som en nyckel till det svenska 

samhället förstärks ytterligare. Det är då translanguaging kan spela en roll i att skapa en 

arena där andra former av gemenskap lyfts fram istället (Ljung Egeland, 2015; 

Vourenpää, 2016). Det kan bidra till att gemenskap ses ur en ny synvinkel, som 

exempelvis i det icke-verbala eller i att alla är språkande individer som vill interagera, 

kommunicera och göra sig förstådda – men med olika kommunikativa medel och på flera 

olika språk. Translanguaging som förhållningssätt kan således skapa en utmaning mot 

denna enspråkighetsnorm eftersom det förutsätter ett aktivt och jämlikt bruk och 

utvecklande av ett barns samtliga språkliga resurser – i enlighet med Garcias (2009) 

begrepp social justice och social practise. Translanguaging gör det således möjligt att 

utmana den ovan diskuterade enspråkighetsnormen, men vidare och mer longitudinell 

forskning behövs kring hur både barn och pedagoger kan arbeta i en verksamhet för att 

utmana språknormen i vardagen och på lång sikt.  

 

Genom läsningen av det insamlade materialet uppmärksammades att möjligheter för 

translanguaging och en rådande språknorm ”möttes” på samma ställe i verksamheten – 

vilket antyder att translanguaging kan spela en roll i en normbrytande praktik. Det som 
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translanguaging innefattar, exempelvis social rättvisa och det förhållningssätt som 

förmedlas, låter ana möjligheter för en förändrad praktik (Garcia, 2009). Där en 

språknorm blev synlig anades även en möjlighet för att integrera translanguaging i den 

flerspråkiga praktiken, som exempelvis i sångsamlingen, läsmaterialet riktat mot barnen 

samt i måltidssituationen.  

 

I resultatet framkom det att även om pedagogerna aktivt använder sig av barnens 

modersmål i deras kommunikation så har svenskan en tendens till att ha en större roll i 

verksamheten än de andra språk som finns representerade i barngruppen. I avsnitt 5.3 (En 

verksamhet på svenska) uttrycker sig pedagogen själv som att de strävar efter en 

verksamhet på svenska. Vilket även synliggjordes i de gjorda observationerna, 

exempelvis var svenskan det gemensamma språk som pedagogerna använde när de 

tilltalade barnen och varandra. Vilket i sin tur även skapar en tendens till att det svenska 

språket i detta fall ses som det viktigaste språket att lära ut då det är det språket som alla 

på avdelningen kommer ha gemensamt. Detta trots att pedagogerna tillåter att alla 

modersmål som finns representerade i barngruppen får ha en plats i verksamheten. 

Samtidigt som resultatet visar på det finns förutsättningar för att translanguaging kan ha 

en plats i förskolan, kan det även vara så att vi inte kommer ifrån att det svenska språket 

kommer få en större roll då det är det språket som pedagogerna strävar efter att barnen i 

framtiden ska lära sig och på så sätt blir det svenska språket även det gemensamma 

språket. Då kan translanguaging fungera som ett verktyg för att få tillgång till denna 

gemensamma nämnare, det svenska språket, genom arbetet med barns modersmål som ett 

verktyg för inkludering och lärande. 

6.1.3. Om behovet av förhållningssättet translanguaging i förskolan 

En fråga som följt med genom hela studien har varit om förskolan har ett behov av 

translanguaging. Å ena sidan är förhållningssättet, som resultatet visar, svårt att skilja 

från kodväxling. Det kan väcka tankar kring om det är relevant att blanda in ett nytt 

förhållningssätt eller om translanguaging snarare är mer relaterat till skolan (se ex. 

Pacheco & Miller, 2016; Svensson, 2016). Ytterligare något som anas i studiens resultat 

är att translanguaging i förskolan snarare fokuserar på pedagogens roll och 

förhållningssätt i förhållande till arbetet med flerspråkighet. Den aspekten, att arbeta med 

flerspråkighet, kan hanteras med på andra sätt, exempelvis genom att utveckla ett 

interkulturellt förhållningssätt (se ex. Lunneblad, 2006).  
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Å andra sidan kan ett förhållningssätt som translanguaging bidra till att konkretisera och 

tydliggöra arbetet med flerspråkighet i förskolan, samtidigt som det är en del i att stärka 

förskollärarens yrkesroll och professionalism. Eftersom det finns forskning kring 

translanguaging (se ex. Svensson, 2016; Garcia, 2009; Pacheco & Miller, 2016; 

Yoxsimer Paulsrud, 2014; Vuorenpää, 2016, osv) och dess funktion som pedagogisk 

metod blir arbetet med det en del i att bedriva förskolans verksamhet på vetenskaplig 

grund i enlighet med skollagen (SFS 2010:800). Samtidigt som ett gemensamt 

förhållningssätt kan skapa möjligheter för verksamheter, med eller utan flera språk, att 

arbeta utifrån ett gemensamt förhållningssätt och värderingar som kan bidra till att skapa 

en likvärdig förskola (SFS 2010:800). Genom studien upplever vi att translanguaging 

som förhållningssätt, samt ytterligare möjligheter för arbetet med det som pedagogisk 

metod i verksamheten, synliggörs genom den insamlade empirin. Vilket definitivt visar 

på utrymme för men även ett möjligt behov av förhållningssättet translanguaging i en 

förskolekontext.  

6.2. Metoddiskussion 

Att undersöka studiens syfte och frågeställningar med hjälp av en fallstudie var ett 

möjligt sätt att genomföra denna studie på. Det aktuella resultatet nåddes genom de valda 

analys- och insamlingsmetoderna, som i relation till studiens syfte ansågs vara relevanta. 

Insamlingsmetoderna i denna studie bestod av observationer, informella samtal samt 

dokumentläsning. Vi är medvetna om att flera datainsamlingsmetoder hade kunnat ge ett 

rikare material och således ett än mer trovärdigt resultat. Vid datainsamlingen lades 

mycket fokus vid observationer och de informella samtalen medan dokumentläsningen 

gavs mindre utrymme. I efterhand kunde det momentet ha fått en större roll och på så sätt 

gett ett rikare material till analysen. Ytterligare en aspekt av dokumentläsningen var att 

materialet valdes ut samt lästes tillsammans med en pedagog vilket kan ha haft en 

påverkan på hur materialet uppfattas, det kan i sin tur påverka studiens trovärdighet. 

 

Vidare är en aspekt i utförandet av observationerna att reflektera över hur observatörerna 

placerade sig, exempelvis vid samlingen var en observatör med i rummet medan den 

andra satt utanför. Det sågs som ett medvetet val då observationerna på så sätt gav oss 

olika samt vidgade perspektiv. En tanke som även hade en betydelse i det valet var att 

inte vara alltför många vuxna i det relativt trånga samlingsrummet, då detta hade kunnat 
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påverka både barn och personal under samlingen om det hade upplevts trångt i rummet 

eller otryggt genom närvaron av flertalet obekanta personer. Ytterligare en tanke kring 

insamlingsmetoderna berör valet att inte spela in materialet. Vi är även medvetna om att 

genom att inte spela in materialet finns en risk att inte uppfatta vad en deltagare sa, att 

missa specifika citat samt att det analyserade materialet kan ha influenser av författarnas 

egna tolkningar, vilket påverkar trovärdigheten av studiens resultat. 

 

Att inte vara bekant med barngruppen i observationsmomenten har både för och 

nackdelar. En fördel är att det är enklare att stanna i rollen som observatör även om man 

befinner sig i en pågående verksamhet. Samtidigt finns det nackdelar att inte vara bekant 

med barngruppen, exempelvis att som observatör inte uppfatta socialt samspel som 

barnen har tillsammans med de som är välkända för dem. Därför var det avgörande att, i 

observationsmomenten, få stöd från aktiva och engagerade pedagoger som fokuserade på 

barnen samtidigt som de var öppna för och välkomnade våra frågor. 

 

I efterhand hade det varit en bra idé att bifoga informationen på fler språk än svenska 

eftersom en majoritet av vårdnadshavarna hade begränsade kunskaper i det svenska 

språket, och således kan informationen ha varit otillgänglig för dem. Å andra sidan fanns 

personalen på avdelningen tillgänglig för att informera och svara på vårdnadshavarnas 

eventuella frågor, men det är ett ansvar som inte skall läggas på de deltagande utan på 

den som önskar samla in empirin.  

6.3 Slutsatser och vidare forskning 

Den här studien visar på att förutsättningar för translanguaging som förhållningssätt, men 

även som metod, finns i den undersökta förskolan. Dessa förutsättningar synliggörs dels 

genom den fysiska miljön, i spontana och planerade aktiviteter samt i rutinsituationer. 

Möjligheter synliggörs även för translanguaging som en aktiv komponent i temaarbeten, 

planering och utvärdering. Studiens resultat visar på att translanguaging redan går att 

identifiera i den aktuella förskolans dagliga rutiner, miljö och planerade aktiviteter om än 

inte som ett medvetet förhållningssätt. Men de medmänskliga värden som är integrerade i 

förhållningssättet, bland annat social justice och social practise, bör ha en självklar plats i 

en flerspråkig verksamhet där man arbetar med ett barns samtliga språkliga kompetenser 

som resurser. Att arbeta utifrån dessa värden, som en del i förhållningssättet 

translanguaging, kan vara en metod för att skapa en förändrad språknorm. Men vidare 
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och mer longitudinell forskning behövs kring hur arbetet i en verksamhet kan se ut för att 

utmana språknormen i vardagen och på lång sikt. Behovet av vidare forskning uppstår 

även kring translanguaging som ett förhållningssätt och metod i förskolan, dels då det är 

svårt att definiera i praktiken men även om det är ett förhållningssätt som behövs i 

förskolesammanhang. Dessa studier hade med fördel kunnat inkludera mer longitudinella 

fallstudier som använder andra datainsamlingsmetoder samt även ljud eller 

videoupptagning för ett mer utförligt material. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Matris för datainsamling- Områden och situationer i miljön att 
observera: 

Tamburen 

Måltiden 

Inne/fri-lek 

Innemiljö 

Ute-lek 

Utemiljön 

Samling 

 

Dokument att läsa: 

Arbetsplan (eller liknande) 

Måldokument för avdelningens arbete? 

Eventuellt dokumentationer av avdelningens arbete? 

 

Informella samtal  

 

Övrig info: 

Antal barn:                         Flickor:                                Pojkar:     

Antal personal:                   Antal förskollärare:             Antal barnskötare:           

Antal heltid:                       Antal språk hos barn:          Antal språk hos personal:  
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Bilaga 2: Informationsbrev 

Hej! 

Vi är två studenter från högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping som läser 

till förskollärare där vi läser näst sista terminen. Just nu skriver vi vårt examensarbete, 

vårt syfte med studien är att titta på hur pedagoger i förskolan kan använda flerspråkighet 

som en resurs i verksamheten. Vi kommer titta på verksamheten som helhet och därför 

kommer inte några enskilda barn att observeras. För att värna om er anonymitet ändrar vi 

alla namn och alla som inte vill delta har rätt att avbryta sin medverkan närsomhelst 

under studiens gång. Vi kommer vara här vecka 16 under onsdag (19/4) och torsdag 

(20/4) för att göra vår datainsamling. 

 

Har ni några frågor så hör gärna av er!     

                                                              

Felicia Säfsten: <email borttagen>  

Amanda Sjöö: <email borttagen> 

Handledare: Susanna Anderstaf 

Tel: 036-10 14 78 

Email: <email borttagen> 
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Bilaga 3: Samtycke för vuxen till deltagande i studentforskning 

Förskollärarutbildningen – Examens arbete (LEFP17 - V17) – Våren 2017 

Felicia Säfsten och Amanda Sjöö genomför en studie i kursen Examensarbete inom ramen för 

förskollärarprogrammet vid Jönköping University. Övergripande fokus i studien är att undersöka 

pedagogiska och didaktiska frågor rörande förskolans policy och praktik. Mer specifikt handlar 

denna studie om att undersöka förhållningssättet translanguaging i förskolan. 

Felicia Säfsten och Amanda Sjöö genomför denna studie i syfte att (a) bidra till kunskap om 

förskolan och dess verksamhet; (b) få erfarenhet av att genomföra empirisk forskning inom 

utbildning och undervisning; och (c) fullgöra kraven för att bli examinerad från 

förskollärarprogrammet på Högskolan för Lärande och Kommunikation vid Jönköping 

University. 

Om du accepterar att delta i denna studie kommer du att bli tillfrågad om att delta i en eller flera 

av följande aktiviteter: 

____ Delta i informella samtal relaterat till forskningsämnet. 

____ Du ger din tillåtelse att bli observerad under dagliga aktiviteter i förskolan. 

All information som genereras kommer att anonymiseras vilket garanterar att du inte kan bli 

identifierad. Dessutom kommer all information som genereras förvaras på ett säkert sätt som 

förhindrar att det försvinner t ex genom stöld. 

Du har din fulla rätt att avbryta deltagande samt att ta tillbaka samtycke när som helst och utan 

några påföljder. 

Om du har frågor gällande den här undersökningen och/eller ditt deltagande, vänligen kontakta 

kursansvarig, 

Cathrine Ryther (cathrine.ryther@ju.se), eller examinator, Monica Nilsson 

(monica.nilsson@ju.se) 

Om du accepterar att delta, vänligen skriv under nedan. 

Deltagarens kontaktinformation, telefon och/eller 

email:___________________________________ 

________________________________ 

Datum 

Deltagarens signatur_______________________ 

    

Studentens namn__________________________ 

 

Namnförtydligande________________________ 

 

Namnförtydligande_________________________ 

about:blank


 

4 

 

 

Bilaga 4: Begreppslista 

Translanguaging = handlar om att på ett medvetet sätt använda individens 

flerspråkighet som en resurs i lärande och utveckling. Förhållningssättet och metoden 

translanguaging utgår från att flerspråkighet ses som en norm där en individs samtliga 

språkliga kompetenser är delar av samma helhet. 

Arena = i den här texten syftar begreppet arena på den mentala och fysiska plats i en 

verksamhet där de dagliga aktiviteterna sker och planeras för. 

Translanguaging space = är en arena där translanguaging sker men som även skapas 

genom translanguaging. 

Social Justice = att i verksamheten se alla språks lika värde, samt att dessa är en källa till 

kunskap och ett redskap för lärande. 

Social Practise = att skapa positiva attityder inför att använda flerspråkighet som en 

resurs, samt att skapa meningsfulla och varaktiga strategier och sammanhang där denna 

resurs kan utvecklas och användas. Genom social practise skapas en verksamhet där 

språkets funktion är viktigare än formen. 
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Bilaga 5: Frågor för de informella samtalen 

Använder ni surfplattan i arbetet med flerspråkighet? 

Information till föräldrarna på flera språk? 

Hur många språk talas på avdelningen? 

Är det högre personaltäthet eftersom det är en introduktionsförskola? 

Hur ser fördelningen ut sett till förskollärare/barnskötare? 

Tänker ni något kring att använda er av barnens modersmål i verksamheten? 

Upplever ni flerspråkigheten på avdelningen som framförallt verbal? 

Hur jobbar ni med barnens språk? 

Arbetar ni med att få in barnens språk i olika teman på avdelningen? 

Verbalt språkande eller språk på väggarna? 

Vilka språk kommunicerar ni på med föräldrarna? Svenska, engelska, modersmål? 

Skickar ni ut information på fler än ett språk? 

Planerar ni aktivt inför arbetet med barnens flerspråkighet? 

Har ni något särskilt mål kring flerspråkighet som ni arbetar utifrån? 

Hur lång tid tar det från det att barnen anländer till Sverige tills de erbjuds plats på 

förskolan? 

Hur ser arbetsgången ut när en ny familj tas emot på förskolan/inskolning? 

Har man på förskolan rekryterat med ett medvetet fokus på flerspråkighet hos 

personalen? 

Erbjuds personalen någon särskilt kompetensutveckling relaterat till arbetet med 

flerspråkighet? 

 


