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Forskning visar att flerspråkighet i förskolan kan vara en utmaning och barns språkliga bakgrund lätt 

hamnar i skymundan i verksamheten. Utifrån ett maktperspektiv kan förskollärares förhållningssätt vara 

väsentligt för att ge barn förutsättningar att kommunicera. I styrdokument för förskolan beskrivs 

förskollärares uppdrag vara komplext men en helhetssyn på barnet ska genomsyra verksamheten för att 

tillgodose barns behov och utmana dem.  

Studien syftar till att bidra med kunskap kring förskolans arbete med flerspråkighet. Intresset är riktat mot 

det verbala språket som kommunikativt redskap. Genom följande frågeställning undersöks studiens syfte: 

Hur beskriver förskollärare att det verbala språket används som ett redskap i samspel med flerspråkiga 

barn? 

En kvalitativ undersökning har gjorts där sju förskollärare har intervjuats. Empirin har analyserats ur en 

tematisk analysmetod.  Det sociokulturella perspektivet har tillfört infallsvinklar till studien med hjälp av 

främst Säljö, Wertsch och Svensson. Synen på språk och språkutveckling är även den inspirerad av det 

sociokulturella perspektivet. 

I studiens resultat framkommer det att förskollärarna använder det verbala språket som kommunikativt 

redskap men ofta i kombination med andra redskap som finns att tillgå. I det verbala språket använder de 

kroppen och sig själva som medierande redskap och vikten av att möta barnen utifrån deras förutsättningar 

betonas vara viktigt. Det verbala språket uttrycks vara en maktposition där de vuxna kan kontrollera vilken 

tid och vilka förutsättningar som ges till kommunikation samt om barnens språkliga bakgrund 

uppmärksammas. Resultatet pekar på olika infallsvinklar gällande förhållningssättet till barnens språkliga 

bakgrund och det påverkar vilka möjligheter barnens ges till att kommunicera.  
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1. Inledning  
 

Barnkonventionen (UNICEF Sverige, 2009) beskriver att alla barn har rätt till sitt språk. 

Samtidigt har alla som är bosatta i Sverige rätten att lära sig svenska och de med annat 

modersmål har rätt att utveckla och använda det parallellt enligt Språklagen (2009:600). 

Skollagen säger att förskolans utbildning ska vara likvärdig och barns förutsättningar och 

behov ska tas i beaktande för att anpassa verksamheten (SFS 2010:800).  En flerspråkighet kan 

tänkas nå förskolan om dessa skrivelser efterlevs och barn får möjlighet att använda sitt språk. 

Men det kan tänkas vara väsentligt med ett nyfiket och öppet förhållningssätt samt en syn på 

flerspråkighet som en tillgång för individ och samhälle för att eftersträva skrivelserna 

(Skolverket, 2013).  

Det visar sig att “nästan vart femte förskolebarn använder fler än ett språk dagligen” 

(Skolverket, 2013, s.4). Genom den sociala och kulturella mötesplats som förskolan är får barn 

möta varandra och får förståelse för olika språk och kulturer (Skolverket, 2016). Mötena kan 

ses som betydelsefulla i och med ökningen av språk i förskolans kontext. De som arbetar i 

förskolan1 är viktiga förebilder för barn gällande demokratiska värderingar och förhållningssätt 

så barn förstår sina rättigheter och skyldigheter som finns i ett demokratiskt samhälle 

(Skolverket, 2016). Det är här vi upplever att våra erfarenheter har visat hur det kan skilja 

mellan förskoleverksamheter. Vi tänker att de demokratiska grunderna som synliggörs i 

förskolan och förskollärares förhållningssätt gentemot barn har stor betydelse för vilka 

möjligheter barn ges att använda sina språk i samspel med andra. Vi har mött förskollärare som 

har uttryckt vikten av att arbeta med flerspråkighet och se det som en tillgång till 

förskoleverksamheten. Vi har även sett motsatsen och därigenom fått uppleva barn som fått 

falla mellan stolarna på grund av synen på flerspråkighet. Vår upplevelse är att flerspråkighet 

kan upplevas som en utmaning att jobba med och att förskollärare behöver få förutsättningar 

att jobba kring flerspråkighet utifrån barnens förutsättningar. I och med den ökade mångfalden 

av språk, nationaliteter och kulturer som når förskolan har vårt engagemang kring 

flerspråkighet i förskolan växt. Vår förhoppning med studien är att synliggöra hur man med 

det verbala språket som redskap kan arbeta med flerspråkiga barn i förskolan.  

                                                           
1 Vid referenser i arbetet används litteraturens ordval. Därmed kan ordvalen avse förskollärare och övrig 
personal som arbetar i förskolan. 
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2. Syfte och frågeställning 
 

Syftet med följande studie är att bidra med kunskap kring förskolans arbete med flerspråkighet. 

Intresset är riktat mot det verbala språket som kommunikativt redskap.  

Genom följande frågeställning undersöks studiens syfte: 

- Hur beskriver förskollärare att det verbala språket används som ett redskap i samspel 

med flerspråkiga barn?  
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3. Studiens centrala begrepp 
 

Nedan presenteras begrepp som vi anser vara centrala för studien och som därmed bör 

definieras för att få en uppfattning av vår tolkning av begreppen i relation till studien. 

Kommunikation – Säljö (2014) skriver att kommunikation är ett sätt för människan att forma 

sig själv tillsammans med andra. Kommunikation handlar inte bara om att verbalt kunna 

uttrycka sig utan en viktig del är den sociala kontexten som skapas i interaktion med andra 

människor. Jonsson (2016) förklarar kommunikation som om ett samspel mellan människor 

där olika uttrycksformer träder fram. Ett ömsesidigt utbyte, att dela något med någon genom 

ett samspel är Svenssons (2009) förklaring på kommunikation. 

Med icke-verbal kommunikation menar vi tecken som stöd, kroppsspråk, ansiktsuttryck och 

estetik. Verbal kommunikation är det som vi kan uttrycka muntligt. I följande studie fokuseras 

den verbala kommunikationen. 

Kommunikativa redskap – Kommunikativa redskap som samlingsbegrepp använder 

Skaremyr (2014) i sin licentiatuppsats som de resurser en människa har tillgång till. Skaremyr 

redogör för det verbala språket, kroppsspråk och olika material som finns i miljön som 

kommunikativa redskap. I studien fokuseras det verbala språket som kommunikativt redskap.  

Flerspråkighet - Skutnabb-Kangas (1981) beskriver flerspråkighet som en egenskap hos 

individen och social företeelse i omgivningen. Barn som använder sig av fler än ett språk kan 

anses vara flerspråkiga (Håkansson, 2019).  Kultti (2014) tar vid och menar att flerspråkighet 

skapas i samspel mellan barn och miljö, där inräknat deltagare och redskap.  Flerspråkiga 

personer kan använda sig av olika språk i olika sammanhang, men att man kan uttrycka sig och 

bli förstådd på sitt språk anser Svensson (2009) vara i enlighet med flerspråkighet. 

Flerspråkighet handlar om att ge barnen möjlighet att använda alla sina språk under dagen 

(Khousravi, 2017). 
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4. Bakgrund och tidigare forskning 

 

I följande avsnitt presenteras studiens centrala begrepp i relation till förskolans styrdokument 

och tidigare forskning. Avslutningsvis presenteras den teoretiska inspiration som studien vilar 

sig mot.  

 

4.1 Kommunikation, flerspråkighet och demokrati utifrån styrdokument 

 

En av förskolans många uppdrag enligt läroplanen (Skolverket, 2018) är att lägga grunden för 

ett livslångt lärande där en helhetssyn på barnet och dess behov genomsyrar verksamheten. Det 

är därför betydelsefullt att förskollärare uppmuntrar barn och tar tillvara på deras intresse för 

språk och kommunikation för att utveckla språket. Vidare skrivs det i läroplanen att det är 

nödvändigt att kunna kommunicera i samhället vi lever i idag, varpå det blir viktigt för 

förskollärare att ge möjlighet för språkutveckling hos barn. Barn med annat modersmål eller i 

behov av teckenspråk ska också ges möjlighet att utveckla detta.  

De som arbetar i förskolan är viktiga förebilder för barn eftersom deras agerande och talan 

påverkar barnens förståelse gällande det demokratiska samhället. Därmed är förhållningssättet 

en viktig faktor för att lära barn de demokratiska grunderna som vårt samhälle vilar på. I 

förhållningssättet gentemot barn kan helhetssynen på barnet tänkas genomsyras (Skolverket, 

2018).  

 

4.2 Enspråkighetsnormen  

 

Enligt Wedin och Warström (2018) råder en enspråkighetsnorm på många förskolor som kan 

innebära att all kommunikation förväntas ske genom det svenska språket. Enligt Kultti (2012) 

kan enspråkighetsnormen medföra att andra språk kommer i skymundan. Kultti (2014) menar 

att användningen av andra språk än svenska i förskolan kan medföra att verksamheten uppfattas 

exkluderande och ge mindre kontroll över barngruppen ur lärarnas perspektiv. 

De barn och elever som kommer till förskolan eller skolan med ett annat modersmål än det som 

talas där kommer få möta utmaningar (Cummins, 2001). Vidare skriver Cummins att det 

osagda i samhället i många delar av världen är att man ska tala samma språk som övriga i 
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samhället för att bli accepterad, framförallt i förskolans och skolans värld när barn kommer dit. 

Barn uppmanas därför att anpassa sig till den nya kulturen och det nya språket. Cummins 

berättar att detta kan leda till stora konsekvenser för barn men även verksamma inom förskolan 

och skolan då de enligt Cummins inte längre fullföljer sitt uppdrag som ska utgå från barns 

kunskaper och tidigare erfarenheter. Genom att inte tillmötesgå barn med undervisning och 

uppmuntran till det talade modersmålet anser Cummins att vi går emot barns rätt i samhället 

det vill säga barnkonventionen.  

Vårdnadshavare som pratar modersmål med sina barn, framhåller Cummins (2017), ska inte 

känna skuld i att de hindrar barn från att utveckla ett nytt språk på förskolan. Förskolan ska 

tillsammans med hemmen samarbeta och uppmuntra barn till att det är positivt och 

betydelsefullt att utveckla sitt modersmål för att samtidigt kunna skapa sig en egen identitet. 

Dessutom blir inlärningen av ett nytt språk lättare och sannolikheten att lyckas i skolan ökar 

med det nya språket (Cummins, 2017; Skutnabb-Kangas, 1981). 

 

4.3 Kommunikation  
 

Att kommunicera och göra sig förstådd med sin omgivning är centralt för barns utveckling 

(Skolverket, 2013). Khousravi (2017) framhåller att kommunikationens främsta verktyg är det 

verbala språket och barn använder sig av språk för att interagera med omgivning. Björk-

Willéns avhandling (2006) visar hur både verbal och icke-verbal kommunikation kan samspela 

med varandra i olika kontexter men också hur bärande de kan vara ensamma i interaktion med 

andra.  

Skans (2011) framhäver i sin avhandling att det är viktigt att barn med flera språk ges 

möjligheter att komma in i en grupp. Genom vardagliga situationer blir det enklast att kunna ta 

till sig ett nytt språk. Det som framkommer i Skans studie är att många pedagoger är medvetna 

om att de måste kunna ta tillvara på tillfällen där språkande kan ske, vid exempelvis lunch, 

frukost och påklädning. Den huvudsakliga uppgiften för verksamheten att uppfylla är att få 

barn att kommunicera oavsett om hur de kommunicerar. Likheter till detta kan ses i Kulttis 

(2012) forskningsresultat som visar att barn gärna leker och skapar sina egna fantasilekar men 

att det förutsätter en tillåtande och öppen miljö. Miljön blir mediet mellan barn i deras lek vilket 

dessutom möjliggör att fler barn kan delta. Oavsett barns olika språkkunskaper kommer de att 
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inkluderas av varandra då miljön anses vara en viktigare faktor till att barn ska få möjlighet att 

skapa lekarna.  

I Jonssons (2016) artikel framkommer det hur lärarens kommunikativa roll gentemot barn i en 

förskoleverksamhet kan se ut. Resultatet som ligger till grund för artikeln visar på lärares olika 

sätt att förhålla sig till sin kommunikativa makt som kan uppstå på förskolan. Beroende på hur 

man väljer att lyssna, uppmärksamma och inkludera barn kan deras deltagande och inkludering 

att se olika ut. Det som även synliggörs är lärares övertag i olika situationer med verbal 

kommunikation som redskap gentemot barn. 

 

4.4 Kommunikativa redskap 

 

Björk-Willén (2006) har i sin doktorsavhandling studerat barns sociala samspel i flerspråkiga 

förskolemiljöer. Hennes studie visar att barn kombinerar en rad kommunikativa redskap, 

däribland olika språk för att delta i fri lek men också aktiviteter styrda av lärare. Vidare menar 

hon att användningen av flera språk bidrar med fler dimensioner till det sociala samspelet på 

ett kreativt sätt. I flerspråkiga sammanhang har kodväxling använts som resurs i samspelet. I 

Björk-Willéns studie visas hur de icke-verbala redskapen används i kombination med det 

verbala. Hennes resultat visar att språkvalet markerade rollfördelning i leken men också vilka 

ramar leken utgör. Vid missförstånd i samspelet mellan barn-barn eller barn-vuxen ses det 

väsentligt att se på situationen som otydliga premisser, snarare än bristande språklig 

kompetens.  

Skaremyr (2014) visar i sin studie om nyanlända barn att de kombinerar kommunikativa 

redskap, som exempelvis verbalt språk och kroppsspråk, i språkliga situationer. Utöver detta 

visar studien att barn skuggar, blandar sina språk, hittar på egna språk och använder sig av 

gester och uttryck när de kommunicerar. Vidare visar resultatet att användandet av dessa olika 

kommunikativa redskap möjliggör deltagandet i språkliga situationer exempelvis vid rollek. 

Resultatet av studien visar att det främst är andra kommunikativa förmågor än det verbala som 

framträds hos barn. Barnen kunde ses använda sig av andra redskap än det verbala när detta 

inte var fullt utvecklat för att kunna integrera med andra, genom exempelvis kroppsspråk och 

gester. Redskapen blir en kommunikativ resurs i leken som möjliggör barnens deltagande. 
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4.5 Flerspråkighet 
 

Kultti (2012) har i sin avhandling studerat flerspråkiga barns villkor för deltagande och lärande. 

De analyser som gjorts i studien visar att det finns många sätt för barn att bli deltagare i 

förskolans praktik även om svenska inte är modersmål för samtliga barn. Studien visar att när 

barn kan delta utifrån sina förutsättningar i gemensamma aktiviteter är det god grund för 

språklig utveckling. Det möjliggör deltagandet i språkliga aktiviteter oavsett barns bidrag till 

aktiviteten rent språkmässigt. En annan viktig aspekt för deltagande blir synlig i lärares 

värdegrund då normer och värderingar medieras i och med lärares stöttning i samspel. Kulttis 

studie visar att goda förutsättningar ges för mångsidigt lärande och de med annat modersmål 

än svenska begränsas inte av det i sitt deltagande i verksamheten. Genom lekar, sånger och 

samtal med barn menar Kultti att en omfattande kontakt med det svenska språket når barnen 

och de kan därmed uttrycka sig så de förstås av andra.  

En utmaning gällande flerspråkighet i förskolan är att hitta en balans mellan att tillgodose barns 

individuella behov, samtidigt som språkutvecklande inkluderande aktiviteter ska planeras till 

en grupp (Puskás, 2013). Puskás visar även att förskollärare finner det svårt att tillgodose barns 

intresse och deras svenskspråkiga utveckling. Dessa dilemman kan man som förskollärare stöta 

på i samband med planering kring hur verksamheten ska utformas. De två förskolorna som 

undersökts i Puskás studie arbetar utifrån ett inkluderande förhållningssätt där barns olika språk 

uppmärksammas, parallellt med den i övrigt svensktalande verksamheten. I Puskás studie visas 

att barns olika språkliga bakgrund lätt hamnar undanskymd i svensktalande förskolor och det 

visas vara svårt att utveckla svenska språket samtidigt som barns modersmål.  

Kultti (2014) beskriver flerspråkighet som något som skapas i samspel mellan barn och miljö 

och det är därmed viktigt att ta reda på hur barn kommunicerar hemma för att använda deras 

tidigare erfarenheter för utveckling. Att vara flerspråkig är enligt Skolverket (2013) en extra 

kompetens som barn kan ha. I arbetet med flerspråkighet i förskolan är personalens 

förhållningssätt väsentligt för hur barn med flera språk möts och vilka förutsättningar de får för 

språkutveckling. 

 

4.6 Sammanfattning av tidigare forskning  

 

Det som framkommit ur tidigare forskning är att barn kombinerar olika kommunikativa 

redskap i fri lek men också lärarledda aktiviteter. En öppen och tillåtande miljö krävs för att 
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barnen ska vilja kommunicera i samspel och i flera språkliga aktiviteter kan barn komma i 

kontakt med det svenska språket. Samtidigt ska barns förutsättningar vara grunden i de 

aktiviteter de deltar i och lärares sätt att förhålla sig till kommunikation blir väsentlig för att 

lyssna och inkludera barnen. Balansen mellan barns intresse och deras språkutveckling är viktig 

vid planering av verksamheten och barns språkliga bakgrund hamnar lätt i skym undan i 

svensktalande förskolor. Det vi vill studera vidare i studien är hur förskollärare använder det 

verbala språket används som redskap i samspel med flerspråkiga barn. 

 

4.7 Teoretisk inspiration 

 

Som teoretisk inspiration till studien har sociokulturellt perspektiv valts. Perspektivet innefattar 

begrepp som passar studiens syfte och innehåll och begreppen är centrala för att få en förståelse 

kring hur lärande och utveckling sker utifrån ett sociokulturellt perspektiv.  

 

4.7.1 Sociokulturellt perspektiv 

 

Det sociokulturella perspektivet bygger på den mänskliga utvecklingens samband med sociala, 

kulturella och historiska sammanhang (Wertsch, 1998). Vidare menar Säljö (2014) att en annan 

grundläggande premiss inom det sociokulturella perspektivet är intresset för samspelet mellan 

kollektiv och individ samt hur fysiska och kognitiva resurser tillägnas. Perspektivet bygger på 

en grundläggande tanke om att människan är en biologisk varelse med fysiska och 

psykologiska redskap givna av naturen och bestämda av människan. Säljö (2015) beskriver att 

i det sociokulturella perspektivet fokuseras människans psykologiska, fysiska samt sociala 

förmågor. Människan har tillgång till redskap som hjälper till och får oss att utvecklas. 

Svensson (2009) framhåller att Vygotskij såg att språklig förändring sker när man tillägnar sig 

de redskap som krävs för att kommunicera och att det sker genom samspel med andra. Genom 

samspelet lär sig barn förstå sin omgivning av mer erfarna, exempelvis vuxna vilket i sin tur 

leder till utveckling då barn utmanas i sin tanke. Svensson tolkar utifrån Vygotskijs tankar att 

barn måste få möjlighet och tillfällen att umgås med andra barn och vuxna för att vara i ett 

samspel och samtala med varandra.  
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4.7.2 Språket 

 

Det talade språket har länge legat till grund för människans utveckling då våra erfarenheter och 

tankar lättare har kunnat komma ut till vår närmiljö och omgivning (Säljö, 2015). Wertsch 

(1985) använder begreppet språk som en metod för människan att kunna sortera sina tankar. 

Säljö (2011) beskriver vidare att barn redan under sin första tid i livet kommunicerar med sin 

omgivning på olika sätt, men den mest kraftfulla mekanismen är kommunikation med sin 

omgivning genom språket. Säljö (2014) beskriver språket som “en mekanism för att bildligt 

uttryckt lagra kunskaper, insikter och förståelse hos individer och kollektiv” (s.34). Svensson 

(2009) förklarar vidare att Vygotskij såg två funktioner med språket. Språket är ett redskap för 

vårt tänkande samt att det finns en social aspekt där språket används för att anpassas till ett 

sammanhang. En annan aspekt av språket som är viktig att bära med sig är att vi inte längre 

bara lär av våra egna erfarenheter utan även kan ta del av andras (Säljö, 2015). Bruner (1985) 

tillägger att det finns ett samband mellan vårt talade språk och vårt tänkande. För att vi ska 

kunna utveckla språket genom psykologiska redskap krävs det att vårt tänkande kan utvecklas 

och följa språket åt. Språket används för att kunna förmedla något samt att det alltid finns runt 

oss, detta gör att språk blir en del av människan socialt (Wertsch, 1998). Säljö (2014) betonar 

att det är genom språket som vi i samspel med andra delar erfarenheter, kunskaper och 

information och det är genom denna kommunikation i samspelet med andra som vi kan 

utvecklas.  

 

4.7.3 Medierande redskap 

 

Inom perspektivet belyses begreppet redskap som vi använder och har tillgång till för att förstå 

och agera i världen vi lever i. Dessa redskap är psykologiska eller fysiska. Redskapen har 

utvecklats för att människan ska kunna hantera vardagen och därmed innefattar redskapen 

tidigare generationers erfarenheter som vi utnyttjar vid användandet. Kommunikation och 

interaktion med människor är grunden till uppkomsten av redskap men också vägen till att det 

förs vidare. Det är genom och med redskapen som vi tänker (Säljö, 2014).  

Wertsch (1998) skriver om begreppet kulturella redskap som något vi använder oss av i olika 

sammanhang där redskapen grundar sig i vår historia och vår kultur. Varje medierande 

handling som genomförs kommer att medföra en spänning mellan det kulturella redskapet och 

hur vi kommer att använda oss utav det. Ett sådant redskap finns runt omkring oss människor 
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i alla unika kulturella sammanhang och grundar sig i vårt talade språk som är en del av vår 

historia, framtid och även vår kultur. 

Redskapen inom det sociokulturella perspektivet har ett syfte att kunna mediera verkligheten 

för oss människor. Mediering innebär att omvärlden hanteras med hjälp av artefakter, det vill 

säga fysiska redskap. Allra mest angelägna redskapet finns redan i vårt språk (Säljö, 2014). 

Wertsch (1991) skriver om mediering utifrån Vygotskijs perspektiv där han förklarar att vår 

ålder och våra tidigare erfarenheter kommer att påverka huruvida vi klarar av att använda oss 

av specifika medierande redskap utifrån olika signalsystem som återfinns bland annat i det 

talade språket. 

 

4.7.4 Proximala utvecklingszonen (ZPD) 

 

Begreppet proximala utvecklingszonen kan anses brett och därmed beskrivs begreppet i 

enlighet med studiens syfte. 

Vygotskijs teori på den proximala utvecklingszonen (ZPD – Zone of proximal development) 

bygger på att barn kan ta in och förstå samt utvecklas med hjälp av andra människors 

erfarenheter och tankar. Människan är under ständig utveckling och förändring sker när man 

tar till sig andras erfarenheter. Det handlar om ett socialt samspel mellan individer där 

utveckling sker gradvis mellan olika nivåer men stannar aldrig av under människans livstid. 

ZPD kan förmedla vilken nivå barnet är på och hur långt barnet kan komma med hjälp av någon 

mer erfaren människa (Wertsch, 1985; Säljö, 2014). När människan behärskar något så blir det 

en grund för att lära vidare och nya kunskaper är inom räckhåll för den lärande. På vägen dit 

kan stöttning behövas och det är det Vygotskij kallar för den proximala utvecklingszonen 

(Säljö, 2014).  
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5. Metod 
 

I följande avsnitt presenteras valet av metod, urval, genomförande, etiska ställningstaganden, 

tillförlitlighet och avslutningsvis analysmetod.  

 

5.1 Metodval 
 

Följande studie är genomförd med kvalitativ ansats där syftet har varit att bidra med kunskap 

kring förskollärares arbete med flerspråkiga barn. Christoffersen och Johannessen (2012) 

beskriver en kvalitativ studie som flexibel, öppen och möjlighet till spontanitet. I samtalen med 

informanter kan frågor anpassas och utifrån svaren kan det leda till följdfrågor som ger en mer 

detaljerad bild av informantens tankar och erfarenheter. 

Med tanken att genomföra en kvalitativ studie valdes sedan semistrukturerad intervju som 

datainsamlingsmetod då förskollärarens perspektiv och erfarenheter ville nås. 

Semistrukturerad intervju som metod möjliggjorde att vi kunde ställa öppna frågor samtidigt 

som vi var tvungna att förhålla oss inom en ram för att kunna jämföra svaren vid analys. 

Christoffersen och Johannessen (2012) menar att semistrukturerade intervjuer ger fylligare svar 

utifrån informantens egna ord. 

Genom exempelvis riktade frågor i en intervju kan informanten ledas mot önskvärda svar och 

en medvetenhet kring forskarens påverkan på informanten bör därför finnas vid en intervju.  

(Larsen, 2009; Alvehus, 2013). Frågorna formulerades på ett sätt så att de förblev öppna och 

gav informanten möjlighet att tänka fritt. Utifrån informanternas perspektiv kring frågorna var 

förhoppningen att en dialog och diskussion tillsammans skulle uppstå. En standardisering 

gjordes då samma frågor skickades till samtliga informanter. Christoffersen och Johannesen 

(2012) betonar att standardisering underlättar vid analys, för att kunna jämföra svaren från 

informanterna. Vi fann metoden relevant till studien då ambitionen var att skapa ett samtal 

mellan oss och därmed blev semistrukturerad metod en lämplig ingång.  
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5.2 Urval 

 

I studien ingår sju förskollärare som alla har valts utifrån att de arbetar på en flerspråkig 

förskola2. Förskollärarnas ålder varierar mellan 30–60 år och alla har olika lång erfarenhet av 

att arbeta i förskolans verksamhet. Kriterierna var att deltagarna skulle ha minst 

förskollärarexamen samt arbeta och vara aktiva på en förskola där flera språk förekommer hos 

barnen. Christoffersen & Johanessen (2012) beskriver urvalet som kriteriebaserat där alla 

informanter uppfyller samma krav.  

Tre förskoleområden valdes ut inför intervjuerna för att få en bredd av olika förskolors arbete 

med flerspråkighet. Inledningsvis kontaktades berörda förskolechefer via mejl på områdena 

med ett informationsbrev. Syftet var att förskolecheferna skulle bli informerade om studien 

samt avgöra om det fanns möjlighet för förskollärare att ställa upp i studien. Valet av område 

samt informanter blir enligt Christoffersen och Johanessen, (2012) ett bekvämlighets urval, då 

tidigare vetskap underlättar forskarens sondering. Genom att förskolechefen fått möjlighet att 

välja ut deltagare till studien kan detta ha påverkat studiens emipri. Urvalet från förskolechefen 

kan ha skett medvetet att deltagande förskollärare är extra påläst inom området eller har lång 

erfarenhet med flerspråkighet vilket då kan ha påverkat intervjuerna. 

  

5.3 Genomförande 
 

Genom förskolecheferna blev vi ledda till samtliga förskollärare som fick ta del av ett 

missivbrev som mer ingående beskriver studiens syfte och frågeställning. Förhoppningen med 

missivbrevet var att förskollärarna skulle känna sig förberedda på studiens syfte och riktning i 

samband med intervjutillfället. 

Förskollärarna fick ta del av intervjuguide (bilaga 2) med frågor i förväg för möjlighet till 

förberedelse. Intervjuerna genomfördes på deras arbetsplatser där de själva fick välja tid och 

rum för samtal. Vi båda var närvarande vid intervjuerna med ambitionen att skapa ett givande 

samtal oss emellan. Intervjuerna inleddes med att presentera studiens syfte och intresseområde, 

samt att informera deltagarna om deras rättigheter utifrån de etiska ställningstagandena som 

                                                           
2 Med flerspråkig förskola menas i studien en förskola där det förekommer flera olika språk från barnen. 
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presenteras nedan. Deltagarna fick ta del av och skriva under en samtyckesblankett i 

överenskommelse med Vetenskapsrådets (2002) rekommendationer. 

Vidare frågades deltagarna om de godkände att intervjun spelades in för att senare transkriberas 

och användas till analys och om de ville granska transkriberingen innan användning. Detta 

gjordes för att vi ansåg att det var viktigt att ge deltagarna möjligheten att ändra det de sagt 

under intervjun eller tillägga något. Intervjuerna spelades in med hjälp av mobiltelefoner och 

för att undvika tekniska problem testades ljudinspelning i förväg. Inspelning av intervju menar 

Christoffersen och Johannessen (2012) är en av det vanligaste tillvägagångssättet vid studier. 

Intervjuerna varade i genomsnitt 25 minuter. 

 

5.4 Etiska ställningstaganden 
 

Vi utgår från forskningsetiska principer där Vetenskapsrådet (2002) presenterar fyra huvudkrav 

som forskare ska ta hänsyn till för att skydda individen.  

Det första kravet är informationskravet vilket innebär att forskaren informerar berörda om 

studien och dess syfte (Vetenskapsrådet, 2002). I studien användes informationskravet genom 

att studien och syftet först presenterades i ett informationsbrev och sedan i ett missivbrev 

(bilaga 1). Därefter fick förskollärarna ta del av ett samtyckesbrev (bilaga 3) innan påbörjad 

intervju för underskrift. Enligt Christoffersen och Johannesen (2002) ska all information som 

kan tänkas identifiera en deltagare ha grund i samtycke. I enlighet med Vetenskapsrådet (2002) 

kan föregående förstås som samtyckeskravet, där deltagarna har rätt att avbryta sitt deltagande 

i studien när de vill. Konfidentialitetskravet behandlar förvaring av information för att undvika 

att obehöriga får del av informationen (Vetenskapsrådet, 2002). Deltagarna informerades om 

metodgenomförandet och hur deras information används i samband med studien för att undvika 

spridning av information. Vid transkriberingar i studien togs konfidentialitetskravet till hänsyn 

på så sätt att namn på personer, förskolor och städer anonymiserades för att undvika 

identifiering. Det fjärde och sista kravet, nyttjandekravet innebär att deltagarna får information 

om hur den insamlade informationen används för forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2002). 

I studien användes nyttjandekravet i samband med samtyckesbrevet där förskollärarna fick 

möjlighet att ställa frågor om processen. Vid samtycke av informationen skrevs brevet under.  
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5.5 Tillförlitlighet 

 

Under studiens gång har vi förhållit oss till det som Bryman (2011) presenterar som 

tillförlitlighetens fyra delkriterier för att skapa goda förutsättningar till kvalitet. Dessa 

delkriterier är: trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet att styrka och 

konfirmera. 

Med en tydlig processbeskrivning av studien och en transparant hållning under skrivandet har 

vi strävat efter att synliggöra en medvetenhet i våra val. Svensson och Ahrne (2015) beskriver 

detta som en aspekt för ökad trovärdighet till en studie då det öppnar upp för diskussion och 

kritisering och därmed håller högre kvalitet. För ytterligare trovärdighet har förskollärarna i 

studien getts möjlighet att granska empirin och korrigera sina svar men samtliga har tackat nej. 

Bryman (2011) beskriver granskningen som en metod för att säkerställa en korrekt tolkning av 

empirin vilket ses som ytterligare en aspekt för ökad trovärdighet.  

Genom ordentliga och täta beskrivningar av studien har ambitionen varit att läsaren ska kunna 

applicera studiens resultat till andra sammanhang. Strävan efter en tydlig processbeskrivning 

och en transparant hållning tycks ha varit till hjälp vid beskrivningarna. I enlighet med Bryman 

(2011) framställs delkriteriet överförbarhet som innefattar hur studiens resultat kan återges i ett 

annat sammanhang men hur mycket som kan återges är upp till läsaren.  

Med motiverade och genomtänkta val under studien har vi strävat mot en pålitlighet i studien. 

Återigen kan den transparanta hållningen tolkas som en hjälp i processbeskrivningen. Bryman 

(2011) beskriver att kriteriet pålitlighet medför ett granskande synsätt på studiens process och 

hur noga ens val är beskrivna. I enlighet med kriteriet har vi eftersträvat väl beskrivna val 

utifrån ett granskande synsätt.  

En strävan om en objektiv inställning under studien har funnits för att undvika personlig 

påverkan i studiens resultat. Insikten att påverka studien i minsta möjliga mån genom att 

tillämpa en objektiv syn betonar Bryman (2011) som det fjärde och sista delkriteriet som 

benämns som möjlighet att styrka och konfirmera.  
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5.6 Databearbetning och analysmetod  

 

Steg ett i bearbetningen av empirin var att lyssna på och transkribera de inspelade intervjuerna 

och sedan skrevs de ut för analys. Den insamlade emiprin närmades med en tematisk analys, 

vilket Bryman (2011) menar är ett av de vanligaste tillvägagångssätten för kvalitativ metod. 

Fokus ligger på vad som sägs snarare än hur det sägs. Enligt Löfgren (2014) är tematiska 

analyser användbara när man studerar data från flera olika människors berättelser och vill 

åstadkomma en jämförelse mellan insamlad empiri. Vid en tematisk analys söks teman från 

berättelserna och processens avsikt är att få upp ögonen för det som framstår särskilt viktigt. 

Det kan exempelvis vara sådant som upprepats flertalet gånger under intervjuer. 

För att arbeta med sitt material skriver Rennstam och Wästerfors (2015) att det finns tre 

grundläggande arbetssätt för en tematisk analys: Sortera, reducera och argumentera. Utifrån 

studiens syfte och frågeställning har empirin sorterats och överflödigt material har reducerats. 

Rennstam och Wästerfors (2015) menar att reducering av empiri är ett krav för att en kvalitativ 

studie ska hålla fokus och skärpa på studiens syfte. Efter reducering färgmarkerades material 

med överstrykningspennor som sedan blev till remsor för att kunna sorteras och kategoriseras. 

För en tydlig överblick lades remsorna på golvet och med hjälp av teorin och det sociokulturella 

perspektivet kunde därigenom olika teman uppträda. Två huvudteman återfanns vilket 

presenteras i resultatet: samspelets betydelse och förskollärares närvaro. 

Vi anser finna stöd i valet av analysmetod i enlighet med Löfgren (2014), som menar att 

tematisk analys kan vara användbart när det finns insamlad empiri från flera håll och en 

jämförelse i materialet går att nå. Vi finner även stöd i analysmetoden då teman sökts i empirin 

för att uppmärksamma det som framstår särskilt viktigt (Löfgren, 2014). I studiens fall 

resulterade det i de två tidigare nämnda huvudteman och deras underteman som presenteras 

nedan. 
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6. Resultat och analys 
 

I följande del kommer studiens resultat att presenteras utifrån studiens empiriska material. 

Studien syftar till att bidra med kunskap kring förskolans arbete med flerspråkighet med fokus 

på det verbala språket. Vid analys av empiri framkom två huvudteman som svarar på studiens 

syfte och frågeställning i relation till vald teori: samspelets betydelse och förskollärares 

närvaro. Med tidigare nämnda huvudteman följer underteman som även dessa presenteras i 

resultatet nedan. Huvudtemat samspelets betydelse, följs av estetiska uttryckssätt och barns 

egna redskap. Det andra huvudtemat, förskollärares närvaro, följs av trygghet och det 

kompetenta barnet och makt i det verbala språket.  

Förskollärarna som deltagit i studien benämns i resterande avsnitt med fiktiva namn. Dessa är 

Berit, Agneta, Patricia, Eva, Gunilla, Klara och Maria.  

 

6.1 Samspelets betydelse 

 

Samtliga förskollärare uttrycker att det verbala språket är en stor del av den dagliga 

verksamheten i förskolan. De berättar att det verbala språket anpassas till barn de möter, utifrån 

barnens erfarenheter och förutsättningar. Samtliga förskollärare trycker på vikten av att blanda 

olika redskap, eftersom det verbala språket enbart är ett av dem. Andra redskap som nämns är 

kroppsspråk, dans, bild, sång, rörelse, tonläge, gester. Eva uttrycker sig såhär kring 

kommunikativa redskap:  

När du väljer verbal så är det via munnen men kommunikation är ett mycket större 

begrepp när du väljer bort det verbala 

Med ovanstående citat kan vi förstå att olika kommunikativa redskap bygger på varandra men 

att de dessutom fungerar enskilt. Samtliga förskollärare beskriver att de använder sig själv som 

sitt främsta redskap för att kommunicera verbalt. Med detta menar de att de använder kroppen 

för att förtydliga sitt budskap. Det kan tillexempel vara genom gester, sång, tonläge. Klara 

säger: 

Jag tänker att det verbala är ju det muntliga då men...det grundar sig i att man har... att man 

använder hela sin kropp på olika sätt och att man får det förklarat för sig eller i ett 

sammanhang och sådär 
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Agneta uttrycker: 

Man måste också tillföra kroppsspråket. Jag ser inte detta som ett språk utan jag ser att 

språken hänger samman… det tänker jag är väldigt viktigt när det gäller flerspråkiga 

Maria berättar: 

Man använder ju kroppsspråk för att förstärka språket och det blir ju… därför är det så 

svårt att bara prata talade språket, för man använder ju så mycket mer. Kroppsspråket är 

väldigt viktigt, det är ju också en av dom här hundra språken som finns.  

Kroppen används enligt ovanstående citat som ett redskap för att förtydliga det man säger 

verbalt. Berit och Gunilla uttrycker att det handlar om tydlighet i samspel mellan förskollärare 

och barn för att göra sig förstådd men det finns olika vägar man kan gå. 

Berit uttrycker följande: 

Min roll är ju då att vara tydlig i mitt eget språk, kunna benämna allting, tänka. Alltså man 

får ta på sig såna glasögon 

Gunilla berättar: 

Man använder väldigt mycket tonläge. Alltså att man typ höjer rösten, sänker rösten, 

viskar, att man förstärker de ord som är viktigast i meningen 

Samtliga redskap har beskrivits vara till hjälp för förskollärarna i arbetet med flerspråkiga barn 

och det verbala språket. Genom att dessutom konkret visa, begreppsligöra, använda 

kroppsspråket, upprepa och använda korta ord och meningar beskriver förskollärarna att det 

verbala språket blir enklare för att förstå varandra i kommunikationen. Slutsatsen som kan dras 

av samtligas svar är att den kommunikation som sker på förskolan gynnas av att ta del av 

redskap som tonläge och begreppsliggörande för att förtydliga det verbala språket. Redskapen 

som förskollärarna beskriver att de använder sig av kopplar vi till mediering. Utifrån vår 

tolkning av empirin är det viktigaste redskapet för förskollärarna att använda sin kropp 

tillsammans med det verbala språket i interaktion med barnen. Kroppen blir det medierande 

redskapet i samspelet. 
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6.1.1 Estetiska uttryckssätt 

 

Utöver de redskap som tidigare nämnts i resultatet, har förskollärarna gett en bild av andra 

redskap som används för att förtydliga det verbala språket. Redskap som bilder, TAKK (tecken 

som stöd), böcker och skapande framkom under intervjuerna. Agneta uttrycker följande:  

Och just det här att man som barn här då får använda flera olika språk för att förtydliga 

kroppsspråket, och det kan ju vara bild, dans, drama...så vi använder mycket kombination 

för att på så sätt... Det tänker jag är väldigt viktigt när det gäller flerspråkiga 

Maria säger: 

...och mycket musik och andra rytmer för det är ju så språket är uppbyggt kring mycket 

takt, musik och rytm så... vi försöker förstärka det då och där lär dom sig språket mycket 

lättare, när dom får sjunga  

Vår tolkning av ovanstående citat är att kombinationen av uttryckssätt är viktigt och det blir en 

ingång till det verbala språket för flerspråkiga barn. Genom de estetiska uttryckssätten kan barn 

få kontakt med det svenska språket på ett konkret sätt för dem med kombinationen av 

uttryckssätt.  

Förskollärarna i studien beskriver redskapen som komplement till det verbala språket för att 

konkretisera sitt budskap i kommunikationen med barnen. Två av förskollärarna berättar att 

barn genom sång och musik får kontakt med det svenska språket och att det på så sätt har hjälpt 

barnen i deras språkutveckling. Svenska språket är delvis uppbyggt på rytm och takt som 

återfinns i sång och musik vilket förskollärarna menar har en betydande roll i 

språkutvecklingen. Det framkommer att estetiska komplement till den verbala 

kommunikationen är väldigt viktig för verksamheten och gör nytta för alla barn oavsett deras 

språkliga bakgrund. Vår tolkning av empirin är att de estetiska komplementen kan användas 

på flera olika sätt i olika sammanhang och uttryckssätten är en ingång för att få kontakt med 

det svenska språket.  

 

6.1.2 Barns egna redskap 

 

Några av de intervjuade förskollärarna anser att barn har egna redskap som de nyttjar i samspel 

med andra. Berit nämner kompisen som redskap och säger: 
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Barnen lär ju väldigt mycket av varandra... Dom kan också stimulera varandra rent 

språkligt... använder leken som ett verktyg, utveckla den och samtidigt försöka para ihop 

barn som kan stimulera varandra rent språkligt... 

Patricia uttrycker: 

Leken som redskap för det är ett gemensamt språk hos barnen 

 Patricia beskriver leken som ett möte som bygger på en lustfylld miljö och glädje. Patricia 

säger att leken är kravlös då barn hittar varandra och finner egna vägar att nå varandra i 

samspelet. Vi förstår leken som en fri konstellation där barn kommunicerar själva utifrån sina 

förutsättningar.  

Ibland kan språket skilja sig åt mellan barn men i leken och samspelen med andra barn förstärks 

det verbala genom barns egna uttryckssätt. Leken förstår vi som en daglig aktivitet där barnen 

själva kan styra och kommunicerar med varandra på sitt eget sätt och därför behöver de få 

möjlighet till lek i verksamheten. I leken och andra aktiviteter använder sig barn av “fiffiga 

kompisar”. Patricia, Agneta och Klara använder sig av begreppet. Agneta beskriver det såhär: 

Fiffiga kompisar använder jag väldigt mycket... barnet får en förståelse genom sin fiffiga 

kompis 

Patricia säger: 

Vi drar även nytta av en fiffig kompis... Det är inte meningen att den här kompisen ska 

tolka eller så, men dom följs åt och hen kan liksom hjälpa till att lotsa genom rutinerna, 

toalettbesöken och så  

Likt den proximala utvecklingszonen utmanar och lär barn av varandra språkligt i leken och 

genom förskolans verksamhet. En fiffig kompis används av barnen själva när de vill ha hjälp 

av en kompis att uttrycka sig. I enlighet med proximala utvecklingszonen kan barnen senare 

tänkas kunna uttrycka sig självständigt efter att ha utvecklats med någon mer erfaren. Patricia 

och Agneta beskriver fiffig kompis som en trygghet där barn hjälper varandra genom 

förskolans rutiner men också när de hjälps åt för att kommunicera och få fram sitt budskap.  

 

6.2 Förskollärares närvaro 

 

Under några av intervjuerna har vikten av att barns språk ska få framträda i verksamheten lyfts. 

Förskollärarna anser att barnen ska ges möjlighet att uttrycka sig på sitt språk eftersom det är 
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ett sätt att kommunicera, men att barn samtidigt ska ges möjlighet att utveckla det svenska 

språket. Det kan ibland kräva tid. Agneta uttrycker:  

Vi jobbar mycket med att ge dom tid för det tänker jag att… kommunikation behöver tid. 

Genom en mångfald av språkliga aktiviteter tolkar vi att barnen kan få möjlighet att 

kommunicera, oavsett om det är på sitt eget språk eller på det svenska språket och en av de 

intervjuade förskollärarna menar att det är viktigt att skapa en meningsfull språkmiljö för att 

de överhuvudtaget ska vilja kommunicera.  

Tre förskollärare betonar betydelsen av att upprätthålla en språklig kommunikation. Berit 

säger: 

Bara att ha en dialog med barnen är jätteviktigt, och att man sen inte förstår är en annan 

sak men att man har en dialog...Bara dom kan förmedla sig på något sätt 

Berit menar att barnen ibland blandar svenskan med sitt språk3, pratar enbart ett annat språk 

eller använder sig av andra verbala redskap men att kommunicera är viktigt för tryggheten. 

Maria uttrycker: 

… men vi märker att dom förstår oss på svenska men dom har inte kommit dit och kunnat 

säga orden själv så det är väldigt kul att dom ändå vågar prata och då har man ju ändå hittat 

den tryggheten för dom att dom vågar prata här. Man får den här kommunikationen med 

dom på olika sätt också 

Genom Berit och Marias ord kan vi förstå att tryggheten är en viktig komponent för att våga 

prata och kommunicera med andra. Utifrån empirin kan vi dock se att det finns skillnader i 

förskollärarnas arbetssätt och förhållningssätt gentemot barns språk då det framkommit i 

intervjuerna att det på vissa förskolor främst talas svenska. Eva yttrar följande: 

... här på förskolan är det svenska som är det talade språket och som vi pratar, så är det 

Maria uttrycker:  

Vi använder ju bara svenska annars men ibland när vi har nyinskolade barn och barn som 

inte kan svenska överhuvudtaget då försöker vi lära oss något litet ord på deras språk i 

början för att sen gå över till att bara använda svenska ordet då 

                                                           
3 Med “sitt språk” menas barns verbala språk och andra uttryckssätt de använder så som kroppsspråk och 
gester. 
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Resterande fem förskollärare pratade kring barns språk som en del av deras kultur och rätten 

till att behålla sitt språk som barn samt rätten till att få använda det i förskolan. Med 

ovanstående citat påvisas en tydlig skillnad på synen kring flerspråkighet och att en 

enspråkighetsnorm råder på vissa förskolor.          

 

6.2.1 Trygghet och det kompetenta barnet  

 

Samtliga förskollärare har uttryckt att det är viktigt att tänka på bemötandet i kommunikation 

och framförallt hur gör man så att barn vågar att kommunicera på ett nytt och främmande språk 

vilket kan ge en trygghet. Patricia utrycker sig:  

...vi ska bemöta alla unikt, och utmana dom inom rimliga krav och förväntningar 

För att barn ska börja prata måste förskolan visa dem trygghet, glädje och positiv bekräftelse 

menar Patricia. Vidare uttrycks att grunden till att barn ska börja våga och känna sig 

välkommen i förskolans verksamhet är en viktig faktor för språkutveckling. 

Maria berättar under intervjun:  

Det är väldigt kul att dom ändå vågar prata, då har man ju ändå hittat den tryggheten... 

Berit, Agneta, Patricia, Gunilla och Klara är överens och uttrycker att bara barn pratar ett språk 

oavsett vilket så kommer dem sedan att ha viljan och tillräckligt med kunskap för att kunna ta 

till sig ett nytt talat språk. Ibland handlar det om att ge barn tid och låta dem komma in i en 

verksamhet, att de får iaktta vad som händer. Berit pratar kring vikten av ett välkomnande 

arbetssätt och säger: 

Man ska ju inte påskynda det här utan låt barn komma in, låt dom vara. Det är inte farligt 

att sitta och iaktta ett tag bara vi känner att barnen känner sig trygga med oss och att dom 

känner sig trygga, att dom är välkomna. Det är jätteviktigt att man har ett väldigt 

välkomnande sätt att här är man välkommen precis som man är. Man behöver liksom inte 

komma in i en grupp direkt. Så är det ju med oss vuxna om vi blir inkastade i en grupp, vi 

vill inte bara komma in och vara i centrum direkt utan vi vill komma in och känna av. Då 

är det inte farligt med tysta barn som inte säger nåt i början heller 
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6.2.2 Makt i det verbala språket  
 

Agneta, Eva och Klara har förklarat det verbala språket som en slags makt i verksamheten. 

Agneta uttrycker: 

 Barnen behöver utifrån sina förutsättningar lyftas för att språk är också mycket makt. Så 

det är viktigt att vi ger dom förutsättningar att kommunicera 

Agneta berättar att vuxna ofta är snabba på att fylla i barns meningar utan att ge barn tid att 

tänka efter själva, därav blir språk en slags makt gällande vilka förutsättningar barn ges till att 

kommunicera. Vi kopplar detta med det som tidigare nämns kring tid. Vi tänker att man som 

förskollärare besitter en viss makt på förskolan, främst för att vi är vuxna och därigenom kan 

avgöra och tillåta vad som ska ske i daglig verksamhet. Här spelar tiden, vilka förutsättningar 

som ges och om man väljer att uppmärksamma olika språk en betydande roll.   

Eva berättar: 

Vi diskuterade häromdan om just vilken makt vi tillskriver det verbala språket. Att det 

finns flera andra språk som man får vara lite lyhörd för 

Eva har under intervjun förklarat att verbalt språk är ett av många och att man inte ska glömma 

de språken som kompletterar det verbala. Det förutsätter att man är lyhörd mot barnens språk, 

vilket Eva menar är en makt vi besitter.  

Något som sticker ut från övriga intervjuer är att under en intervju framför Klara att hennes 

erfarenhet kring flerspråkiga barn är att man lätt förenklar språket. 

Fördumma dom liksom... Det tror jag är en myt i sammanhanget... Eh, att man kanske läser 

bebisböcker eller någonting... Det är inte sagt att de är dumma... 

Klara menar att det är en utmaning att arbeta med flerspråkiga barn men istället för att förenkla 

språket använder man sig av andra redskap och hittar andra vägar att nå barn, exempelvis 

genom att begreppsliggöra och konkretisera mer. Genom att förhålla sig till flerspråkighet på 

detta sätt beskriver Klara att yrkesuppdraget frångås och makten en vuxen besitter utnyttjas. 
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7. Diskussion 
 

Här nedan presenteras resultatdiskussion följt av en metoddiskussion och avslutningsvis 

förslag till vidare forskning.  

 

7.1 Resultatdiskussion 
 

Utifrån studiens syfte, att bidra med kunskap kring förskolans arbete med flerspråkighet, 

kommer empirin kopplas till och diskuteras med bakgrund, tidigare forskning och teori. 

Följande avsnitt är uppdelat utifrån de två huvudteman som återfanns vid analys. 

 

7.1.1 Kommunikativ interaktion 

 

Studiens resultat visar att det verbala språket är ett av flera kommunikativa redskap som man 

kan använda sig av i interaktion. Wertsch (1998) beskriver språket som ett redskap för att kunna 

förmedla något. Säljö (2014) och Björk-Willén (2006) är eniga om att det gäller både verbal 

och icke-verbal kommunikation och hur dessa former av kommunikation också kan samspela 

med varandra. Resultatet visar att det är viktigt att anpassa språket utifrån barns förutsättningar 

och förstärka genom andra redskap vid interaktion. Säljö (2014) beskriver språket och det 

samspelet som ingår som en ingång till att dela erfarenheter och kunskaper med varandra.  I 

enlighet med resultatet kan de förutsättningar barn får vara betydelsefullt för att utveckla 

språket och kommunikationen. Vidare visar resultatet att kroppen är det viktigaste redskapet 

för att kommunicera icke-verbalt. Kroppen är ett komplement till det verbala språket. Genom 

att förstärka ord, konkret visa, upprepa och använda kortare ord och meningar kan man förstå 

varandra i interaktionen. Redskapen som beskrivs i resultatet kopplar vi till mediering och 

kroppen blir då det viktigaste och medierande redskapet i interaktionen med barn. Säljö (2014) 

beskriver mediering som ett sätt att hantera omvärlden med hjälp av redskap och att det mest 

betydelsefulla redskapet finns i språket. Likheter finns i resultatet då det framkommer att 

kroppen på olika sätt används som komplement för att kommunicera verbalt och kroppen blir 

då det medierande redskapet i interaktion.  

Resultatet visar att det finns fler redskap för att förtydliga det verbala språket. Redskap som 

tillexempel bilder, TAKK, musik, böcker och skapande medför en ingång till det verbala 
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språket för flerspråkiga barn. Björk-Willén (2006) påvisar hur kommunikativa redskap 

används i kombination med varandra. Utifrån Skaremyrs (2014) studie beskrivs detta vara en 

ingång till deltagandet i språkliga aktiviteter. Resultatet visar att redskap som musik och dans 

används för att förtydliga det verbala språket. Vidare visas att barn kan få sin första kontakt 

med det svenska språket på ett konkret sätt genom att estetiska uttryckssätt används för att 

förtydliga det verbala språket. Dessa redskap beskrivs i resultatet som komplement till det 

verbala språket och att alla barn oavsett deras språkliga bakgrund kan dra nytta av redskapen.  

I resultatet betonas dessutom barns lek som används som redskap i den verbala interaktionen. 

Språket kan skilja mellan barn men i interaktionen med andra barn träder deras egna 

uttryckssätt fram genom exempelvis leken. Resultatet kopplas till Skaremyr (2014) som 

framhåller att genom att barn använder olika kommunikativa redskap möjliggörs deras 

deltagande i språkande situationer. Likheter finns hos Kultti (2012) som skriver att barns 

deltagande i språkliga aktiviteter som grundas på barnens egna villkor skapar möjligheter för 

språkutveckling i det svenska språket. För att uttrycka sig kan barn ta hjälp av varandra, man 

tar då hjälp av en “fiffig kompis”. En “fiffig kompis” visas vara en trygghet för barn i 

rutinsituationer och i samspel med andra. Utifrån resultatet kan “fiffig kompis” tolkas som en 

del av ZPD – den proximala utvecklingszonen. Den bygger på att utvecklas med hjälp av mer 

erfarna människor (Wertsch, 1985; Säljö, 2014). Beskrivningen av “fiffig kompis” 

överensstämmer med ZPD där man i samspel med andra utvecklas i olika nivåer. I resultatet 

visas att barnen hjälper varandra att utvecklas språkligt i interaktion. 

 

7.1.2 Förhållningssätt 

 

Utmärkande i resultatet var de olika uppfattningarna kring barns språk och användningen av 

det. Det råder delade meningar kring hur barn ska ges möjlighet att uttrycka sig på sitt språk, 

samtidigt som svenska språket ska utvecklas. Wedin och Warström (2018) påvisar att man 

omedvetet i verksamheten ibland förväntar sig att all kommunikation ska sker på svenska vilket 

leder till en enspråkighetsnorm. Vidare menar Kultti (2012) att det finns risker att andra språk 

då kommer att hamna i bakgrunden. Barn som kommer till förskolan med ett annat talat 

modersmål kommer enligt Cummins (2001) att möta olika motgångar. Han menar att barn 

kommer behöva anpassa sig efter samhällets nya språk och kultur vilket kan ge konsekvenser 

för vidare språklig utveckling. Förskollärarens uppdrag (Skolverket, 2018) är att tillmötesgå 

alla barns tidigare erfarenheter och kunskaper. Barn som först får möjlighet att utveckla sitt 
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modersmål kan sedan få det lättare att utveckla goda kunskaper i det nya språket (Cummins, 

2017; Skutnabb- Kangas, 1981). Resultatet ur empirin visar på en skillnad hos förskollärare i 

synen på flerspråkighet och barnens språkutveckling. 

Det finns tillfällen då barnen blandar språken: sitt språk och svenskan, enbart sitt språk eller 

användning av andra verbala redskap. Genom att ge tid till barn att känna in en verksamhet och 

dess miljö kan en trygghet byggas och då upplevs barn våga kommunicera mer. En betydande 

faktor för att vilja kommunicera överhuvudtaget visar sig vara tid och en meningsfull 

språkmiljö. Resultatet kan kopplas till Skans (2011) som framhåller att det är av stor vikt att 

barn naturligt får komma i ett nytt socialt sammanhang och att det där genom dagliga rutiner 

som ett nytt språk enklast kan utvecklas. Vidare skriver Kultti (2012) att genom en tillåtande 

miljö skapas förutsättningar för barnen att leka och materialet blir en källa till barns 

kommunikation. Barn kan på så sätt använda sig av olika material som ett redskap till 

kommunikativ interaktion.  

En central punkt som är återkommande i resultatet är makten som det verbala språket har. 

Jonsson (2016) framhäver att olika sorter kommunikativ makt uppstår i förskolan som 

förskollärare måste kunna förhålla sig till. Barns inkludering och deltagande kan se mycket 

olika ut beroende på hur man valt att lyssna och uppmärksamma barnen i verksamheten. 

Resultatet pekar på förskollärares makt gällande att ge barn tid att tänka efter själva. Vidare 

skriver Jonsson att förskollärare ofta får övertag i språkliga situationer som uppstår där verbal 

kommunikation används som redskap gentemot barn samtidigt blir det då viktigt att generella 

mönstren synliggörs för att kunna brytas. Resultatet visar även att man bör ge barn 

förutsättningar att kommunicera eftersom de vuxna har en viss makt att avgöra vad som ska 

ske under verksamheten och hur/om man väljer att uppmärksamma de olika språken. Resultatet 

visar att det gäller att vara lyhörd mot barns språk och inte glömma de språken som 

kompletterar de verbala.  

En intressant aspekt av makt är det som framkommit kring förskollärarnas erfarenheter. Det 

visas att förskollärare lätt förenklar språket och att makten som vuxen utnyttjas i dessa 

situationer, för att inte glömma bort en förskollärares uppdrag. Likheter återfinns i ett 

forskningsprojekt som Puskás (2013) varit del av där projektet visar att det är svårt att balansera 

barns individuella behov med planeringen av språkutvecklande inkluderande aktiviteter. Barns 

olika språk hamnar lätt i skymundan då det visas vara svårt att utveckla barns modersmål 

samtidigt som det svenska språket. Det finns utmaningar att arbeta med flerspråkiga barn men 
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istället för att utnyttja makten på detta sättet visar resultatet att det finns alternativa vägar att 

nå barn, genom att exempelvis konkretisera och förtydliga ännu mer. 

 

7.2 Metoddiskussion 
 

Vår ambition med studiens metodval semistrukturerade intervjuer var att få till ett samtal 

mellan oss och förskollärarna. Eftersom studien lutar sig mot det sociokulturella perspektivet 

där vi lär tillsammans med andra ville vi skapa en diskussion.  

Inför intervjuerna mejlades en intervjuguide med frågor ut till samtliga förskollärare för att de 

skulle få möjlighet att förbereda sig. Responsen på detta var positiv och majoriteten var 

tacksamma. Vi upplevde att förskollärarna under intervjun bidrog med sin kunskap men att 

intervjusituationen blev en utfrågning snarare än ett samtal. Det märktes att vissa förskollärare 

var förberedda på frågorna genom att de skrivit upp stödord och erfarenheter på papper, medan 

två förskollärare inte haft möjlighet att läsa intervjuguiden med frågorna i förväg. Erfarenheten 

säger oss nu att de sistnämnda intervjuerna blev tydligare på så sätt att de liknar det samtalet 

som semistrukturerad metod innefattar. Vår slutsats är att intervjuguiden med frågor inte skulle 

delats med förskollärarna i förväg då vi märkte att förberedelserna de gjort påverkade 

intervjuerna. Genom nedskrivna svar på frågorna från förskollärarna gick det inte ha ett öppet 

samtal som vi strävade efter. I samband med att intervjuerna genomfördes tillfrågades 

förskollärarna ifall de ville ta del av vår transkribering av intervjun innan analys påbörjades. 

Bryman (2011) menar att ett kriterium för trovärdighet i en kvalitativ studie är att informanter 

får ta del av empirin för att säkerställa en korrekt tolkning. Samtliga förskollärare avsade sig 

möjligheten till granskning av empirin vilket kan ha påverkan vid tolkningen av empirin. Vi 

har i resultatet valt att inte ändra och skriva om förskollärarnas ord utan citaten är skrivna på 

talspråk för att undvika ytterligare tolkningar av empirin. 

Urvalet som medvetet gjordes med förskollärarna var att alla arbetade på en förskola där barnen 

använde sig av flera olika språk. Genom studiens empiri har vi fått fram informanternas 

erfarenheter och deras åsikter kring hur det är att arbeta på deras arbetsplats. Vi har medvetet 

försökt att objektivt beskriva och återkoppla till resultatet av intervjuerna. Det vi har kommit 

fram till i efterhand är hur resultat av analys och studie hade kunnat bli annorlunda om en del 

av deltagarna hade varit verksamma i ett område där flerspråkighet hade varit i minoritet istället 

för i majoritet.  
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7.3 Vidare forskning 

 

I arbetet med studien har nya intresseområden uppkommit hos oss gällande barns perspektiv 

på kommunikativ interaktion i flerspråkiga förskolor. Empirin visar förskollärares synvinkel 

och arbetssätt och i tidigare forskning och empiri har det framkommit att det verbala språket 

innebär en viss makt hos den vuxna. Det vore därmed intressant att undersöka barns perspektiv 

och uppfattningar kring ämnet.  

Ett begrepp som vi närmat oss under studiens gång har varit translanguaging. Det innebär att 

man som lärare aktivt använder sig av och blandar barns andraspråk i undervisning samt att 

barn tillåts att använda alla sina språk och erfarenheter i lärsituationer (Bigestans, Drewsen & 

Kindenberg, 2015). Vi finner translangaging intressant utifrån ett förskoleperspektiv då vi 

under insamling av studiens empiri mött olika syn på hur man bör ta tillvara på barns olika 

språk i daglig verksamhet. Ett vidare område att undersöka är då hur translanguaging skulle 

kunna se ut och påverka förskollärares förhållningssätt gentemot barns språk.  
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Bilaga 1 

Missivbrev 

Hej! 

Vi är två studenter som läser nästsista terminen till förskollärare på Jönköping University. Vi 

är mitt uppe i skrivandet av examensarbetet där vårt valda ämne berör flerspråkiga barn och 

verbal kommunikation. 

Vårt syfte med studien är att undersöka hur förskollärare beskriver att de använder 

kommunikativa redskap för att kommunicera verbalt med flerspråkiga barn. Vi vill ta reda på 

hur och vilka verbala kommunikativa redskap som används när språket kan skiljas åt.  

Genom forskning och litteratur har vi fördjupat oss i vårt valda ämne men vi önskar också 

berika vår uppsats med erfarenheter och berättelser från förskollärare som arbetar med 

flerspråkighet. Därför vill vi intervjua två stycken förskollärare som kan tänkas vara 

intresserade av att ställa upp på en enskild intervju med oss, förslagsvis under v.16. 

Intervjufrågor kan skickas i förväg till berörda parter för förberedelse.  

Under intervju tar vi hänsyn till vetenskapsrådet forskningsetiska principer, vilket innebär att 

deltagandet är frivilligt och man har rätt att avbryta när som. Deltagandet kommer att 

behandlas konfidentiellt och resultatet kommer enbart att användas i forskningsändamål. 

Har ni frågor eller funderingar får ni gärna kontakta oss. Hoppas vi ses! 

Med vänliga hälsningar, 

Ellinor Steen    

Julia Karlsson     
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Bilaga 2 

Intervjuguide  

Vi informerar informanten om vår uppgift, anonymitet, ljudinspelning under intervjun, 

sammanställning/transkribering av intervjun, samtyckeskrav samt etiska principer. 

 

Studiens syfte 

Syftet med följande studie är att bidra med kunskaper kring förskolans arbete med 

flerspråkighet. Intresset är riktat mot hur förskollärare beskriver att de använder det verbala 

språket som kommunikativt redskap.  

 

Frågeställning 

- Hur beskriver förskollärare att det verbala språket används som ett redskap i samspel 

med flerspråkiga barn? 

 

 

• Allmänt om din bakgrund som förskollärare och yrkesrollen. 

 

• Vad tänker du kring begreppet verbal kommunikation och flerspråkighet i förskolan? 

 

• Hur anser du att du arbetar verbalt med flerspråkiga barn?  

 

• Använder du några speciella redskap/tillvägagångssätt för att kommunicera verbalt 

om språket skiljer sig åt?  
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Bilaga 3 

Samtyckesblankett 

 

Jag samtycker till att medverka i studien och därmed är jag väl medveten om dess syfte och 

innehåll. Jag har blivit informerad om att deltagandet är frivilligt och att jag kan avbryta mitt 

deltagande när som helst utan konsekvenser. Den information som framkommer under 

intervjun förs inte vidare utan används enbart i forskningsändamål. Informationen bevaras så 

min identitet inte avslöjas och så den inte sprids vidare till obehöriga.  

Jag är medveten om att slutversionen av examensarbetet kommer bli offentlig.  

 

Ort och datum 

______________________________________ 

 

Informant 

______________________________________ 

 

Studenter 

_______________________________________________ 

 

 

 


