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Abstract 

Lärande i det svenska språket är av vikt för barn med annat modersmål än svenska. Språkliga 

erfarenheter ska läras in i en tidig ålder för att inte leda till svårigheter i språklärandet. 

Eventuella svårigheter kan senare påverka barnens kommande skolgång och framtida studier. 

Språket är viktigt eftersom det ger oss ett kommunikativt verktyg som behövs för att leva i 

samhället. Syftet med denna studie är att få förståelse för pedagogers arbetssätt och 

förhållningssätt gällande inlärning i svenska som andraspråk för barn med utländskt 

modersmål. 

Studiens två forskningsfrågor är: ”Vilka arbetssätt uttrycker pedagoger utifrån sina horisonter 

i arbetet med språkutveckling med barnen?” samt ”Vilka utmaningar utifrån sina erfarenheter 

ger pedagoger uttryck för i arbetet med språkutveckling med barnen?” För att besvara dessa 

forskningsfrågor genomfördes samtalsintervjuer med pedagoger på två avdelningar i en 

mångkulturell förskola. Dessa intervjuer ljudinspelades och transkriberades varefter 

transkriberingarna blev analyserade utifrån ett hermeneutiskt perspektiv. De hermeneutiska 

tolkningar som uppkommit genom samtalsanalysen har därefter utgjort resultatet till denna 

forskningsstudie. Sammanfattningsvis visade studien att de förhållnings- och arbetssätt som 

pedagogerna uttryckte var öppensinnade och empatiska. Pedagogerna ville stötta barnen i att 

lära sig svenska, samt vara goda förebilder för barnen i hur de själva använder det svenska 

språket. De utmaningar som pedagogerna uttryckte var bristande kommunikation med 

föräldrarna samt att få vara en del i en mångkulturell kontext och bidra till att barnen ges ett 

utvecklande språklärande i svenska. Studiens slutsats blev att om språklärande i svenska för 

barn med annat modersmål än svenska ska ske, krävs både engagemang, intresse, lyhördhet 

och tydlighet hos pedagogerna. Utöver detta behöver de också förhålla sig till barnens 

individuella språkkompetenser och bakgrunder samt att använda varierade arbetssätt och 

resurser för att kunna erbjuda barnen ett så utvecklande språklärande som möjligt. 

 

 

 

Nyckelord 
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Förord 

Anniqa Lagergren och Jonnie Eriksson har varit våra handledare och vi vill framförallt tacka 

er för allt stöd ni gett oss genom denna skrivprocess. Vi vill även tacka de pedagoger som 

ställt upp på samtalsintervjuer vilket har gjort detta arbete möjligt. Ett stort tack till våra 

klasskamrater för deras respons och givande samtal under kursens gång. Slutligen vill vi ge 

varandra ett enormt tack för vår kämpaglöd och positiva stöttning genom hela arbetets gång. 

Ansvaret för arbetets olika delar har fördelats jämt mellan oss. Våra diskussioner har varit 

öppna så att bådas resonemang och idéer har fått komma till tals och inkluderats i arbetet. 

Genom de förslag som vi delgett varandra har skrivprocessen blivit mer flytande och 

innehållsrik. 

7 januari 2018 

Monja Dujakovic & Gabriel Florwald 
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1 Inledning 

Det svenska samhället kan sägas ha genomgått en omvandling från ett kulturellt homogent 

samhälle till ett kulturellt heterogent sådant (Lunneblad, 2013). Ett kulturellt heterogent 

samhälle innebär att befolkningen inom det specifika området uppvisar ett utbud och en 

mångfald av olika kulturella och språkliga tillhörigheter. Björklund, Björklund och Sjöholm 

(2013) hävdar att Sverige är det land i Norden som är mest mångkulturellt. Det svenska 

samhället har från myndighetshåll definierats som mångkulturellt sedan ett par årtionden 

tillbaka (Björngren Cuadra, 2005). En bidragande faktor i utvecklingen till ett mer 

mångkulturellt samhälle sträcker sig tillbaka till 1900-talets arbetskraftsinvandring och 

periodvisa flyktingströmmar (Lunneblad 2006; ref i Lunneblad 2013). Vad som kan definieras 

som ett mångkulturellt samhälle är inte entydigt menar Bergstedt & Lorentz (2004; ref i 

Lunneblad, 2013) men kan förklaras med ett samhälle där invånarna är bärare av olika 

etniciteter och kulturer samt har olika religiösa tillhörigheter. Dessutom bidrar den etniska och 

kulturella mångfalden till att det förekommer en språklig variation. 

Idag talas flera språk i den svenska förskolan och skolan. Ungefär 20 procent av alla barn och 

elever i skolans värld har en annan språklig bakgrund än svenska (Fridlund, 2011). Förskolan 

är en mötesplats för barn och vuxna, vårdnadshavare, förskollärare och annan 

förskolepersonal med olika språkliga bakgrunder (Pérez Prieto, Sahlström, Calander, Karlsson 

& Heikkila, 2002). Att använda ordet mötesplats som begrepp för mångkulturell förskola och 

skola är vanligt, enligt Ljungberg (2005), som samtidigt understryker att en förutsättning för 

integration är kunskap i det svenska språket. 

Personer med en yrkesprofession, till exempel förskollärare och andra pedagoger, blir i någon 

mån representanter för vårt samhälle då de kommer i kontakt med individer och familjer från 

olika kulturer och de behöver få dessa individer och familjer att känna sig välkomna i skolans 

verksamhet och gemenskap (Hofstede & Hofstede, 2005). Dessutom behöver pedagogerna 

fungera som stöd i integrationsprocessen vad gäller språk och kultur (Hofstede & Hofstede, 

2005). I förskolans verksamhet innefattar språklärande i svenska för barn med annat 

modersmål en presentation av det svenska språket, medan det i grundskolans kontext finns en 

läroplan för svenska som andraspråk förhålla sig till, som i vissa avseenden skiljer sig från 

läroplanen för ämnet svenska (Magnusson, 2013). 

Fördelar med flerspråkighet tas upp av Okal (2014), som beskriver flerspråkighet som positivt 

eftersom flerspråkiga barn får ett bredare kunskapsperspektiv då de har fler språk att tillgå. 

Problematiskt är, betonar Okal (2014), att ett av språken har en tendens att bli det 

dominerande i förhållande till det andra. Barn använder sin kommunikation för att skapa 

identitet i det eller de språk som de behärskar, samt att språket som social konstruktion hjälper 

barnen att skapa gemenskap med sin omvärld (O´Shannessy, 2015). Nationell och 

internationell forskning visar att det finns pedagoger som anser att det viktigaste är att barnen 

får kommunicera men mindre betydelsefullt på vilket språk eller sätt kommunikationen sker 

på (Skans, 2011; Lim & Torr, 2007). 

Att lära sig svenska är betydelsefullt eftersom språk fungerar som en identitetsmarkör. Språk 

är nära kopplat till personers identitetstillhörighet (Ferreira & Medelowitz, 2009). Att språk 

också är grundläggande för våra personliga uttryckssätt och vår kommunikativa förmåga 

poängterar Magnusson (2013), samt att språket är av vikt eftersom det ger oss ett 
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kommunikativt verktyg i samhället. Språklärande i tidig ålder är av vikt för barn med annat 

modersmål eftersom språklärande och en god behärskning av språk, i detta fall svenska, 

hjälper barnen inför kommande skolgång och studier, vilket Dickinson & Porche (2011) 

understryker. Paradis (2007) påpekar att om barn inte lär sig språket i ett tidigt skede kan detta 

leda till språkliga svårigheter i lärandeprocessen. 

1.1 Problemformulering 

I denna studie har fokus lagts på lärandet av det svenska språket i förskolan för barn med 

annat modersmål. Vi vill undersöka hur och på vilket sätt språklärande sker och om barnen 

ges olika möjligheter att kommunicera. Vår studie grundar sig i antagandet att språklärandet i 

svenska sker på olika sätt i förskolan och att detta i sin tur kan komma att beröra barns språk- 

och kunskapsutveckling. 

Studien utgår endast från ett pedagogperspektiv eftersom språklärande till stor del grundar sig 

i pedagogers undervisningserfarenheter (Gasteiger-Klicpera, Knapp, Kucharz, Schabmann, 

Schmidt, 2009). Det problem denna studie grundar sig på är att barn kan ges olika möjligheter 

till kommunikation eftersom det är sammanlänkat med pedagogers synsätt på barn. Detta 

synsätt kan komma att avgöra vilka kommunikationsmöjligheter barnen ges (jfr Ljunggren, 

2013). Vi anser att om pedagoger har olika undervisningserfarenheter och synsätt på barnen 

kan detta komma att avgöra lärandet av det svenska språket samt barnens möjligheter att 

kommunicera. Wedin (2007) belyser att det vi människor lär oss har en tydlig koppling till 

den miljö och kontext vi befinner oss i. Enligt oss har alla barn rätt till ett professionellt och 

likvärdigt lärande i förskolan. Under rubriken ”Tidigare forskning” i denna studie 

framkommer det, exempelvis i Björklund (2013) och Lim & Torr (2007), att pedagoger 

arbetar med och förhåller sig till barns språklärande och utveckling på olika sätt. Vi anser det 

som problematiskt om barn ges olika förutsättningar till språklärande och kommunikation 

eftersom detta kan komma att påverka deras senare skolgång och framtida studier. I denna 

studie benämns alla, förskollärare, barnskötare och fritidspedagoger, som pedagoger eftersom 

vi anser att alla, oavsett nivå på utbildning, arbetar i en pedagogisk verksamhet. 

Avsikten med denna studie är att ge en djupare förståelse för de två verksamma pedagogernas 

förhållnings- och arbetssätt i en mångkulturell miljö, samt att urskilja de utmaningar som kan 

tänkas uppstå med hänsyn till detta språklärande. I denna studie definieras förhållningssätt 

som pedagogernas inställning och attityd gentemot mångkulturalism, barnen och det svenska 

språklärandet. Vi har under studiens gång försökt urskilja dessa aspekter utifrån pedagogernas 

berättelser, erfarenheter och upplevelser, vilket har framgått i pedagogernas beskrivningar av 

deras pedagogiska bakgrund, arbetsmetoder och lärande. 

2 Syfte 

Syftet med denna studie är att få förståelse för pedagogers arbetssätt och förhållningssätt 

gällande lärandet av svenska som andraspråk för barn med utländskt modersmål. 

2.1 Forskningsfrågor 

 Vilka arbetssätt uttrycker pedagoger utifrån sina horisonter i arbetet med 

språkutveckling med barnen?  
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 Vilka utmaningar utifrån sina erfarenheter ger pedagoger uttryck för i arbetet med 

språkutveckling med barnen? 

3 Forskningsöversikt 

3.1 Pedagogers perspektiv på barns språklärande 

Nedan presenteras tidigare nationell och internationell forskning som behandlar 

andraspråksinlärning ur ett pedagogperspektiv. 

Skans (2011) genomförde en sociokulturell kvalitativ fallstudie på en mångkulturell förskola i 

en sydsvensk stad. Syftet var att undersöka hur didaktiska frågor synliggörs i förskolans 

uppdrag med interkulturellt arbete. I studien videoobserverades verksamheten och 

pedagogerna och rektorerna intervjuades enskilt. Respondenterna gav snarlika svar och 

menade att barnens språkutveckling var av vikt och att språkutveckling ansågs vara centralt i 

verksamheten. För att stödja barnens kommunikationsförmåga och språkförståelse användes 

exempelvis fotografier och bilder vid samlingar. Resultatet visade att pedagogerna ansåg att 

barnens förmåga att kommunicera med varandra var det viktigaste, inte på vilket språk denna 

kommunikation sker. Lim & Torrs (2007) demografiska enkätstudie genomförd i Singapore 

visar liknande resultat. I studien deltog 79 förskollärare och syftet var att få en uppfattning om 

barns förståelse- och läsutveckling i engelska. I Singapore är engelska ett utbildningsspråk 

även om majoriteten av befolkningen inte har engelska som sitt modersmål. Resultaten visar 

att pedagogerna ansåg att barnens kommunikationsförmåga, oavsett språk, var det centrala. 

Arbetssättet och förhållningssättet till barnens engelska språkförståelse skiljde sig åt då vissa 

pedagoger gav barnen läxor och aktiviteter på engelska. Dessa pedagoger kände sig pressade 

av att barnen skulle kunna läsa och förstå engelska innan de började skolan. Andra pedagoger 

menade att barnen når engelsk språkförståelse genom att låta dem utvecklas i sin egen takt, 

vilket kunde stöttas genom exempelvis ramsor och sånger. Ehrlins (2012) sociokulturella 

etnografiska studie, med hermeneutisk analysmetod, visade att pedagogers arbetssätt med 

sång och musik som stöd i barnens språkförståelse gav positivt resultat. Studiens syfte var att 

utforska och understryka musikens betydelse i verksamheten hos två förskolor med 

musikprofil. Musikaktiviteterna på förskolorna användes som ett verktyg i barnens språk och 

delaktighetsförmåga. Resultatet visade att musiken spred glädje i verksamheten samt att 

musikaktiviteterna kunde vara till stöd för barn som hade svårt att uttrycka sig genom ett talat 

språk. Genom musiken fick barnen en möjlighet att våga uttrycka sig och kommunicera med 

varandra. 

En studie där pedagogers arbets- och förhållningssätt till barns språkförståelse och 

kommunikation skiljer sig åt är i Björklunds (2013) fenomenografiska forskningsartikel med 

syftet att presentera pedagogers förhållningssätt till mångkulturalism och flerspråkighet. En 

del pedagoger såg elevernas olikheter, språk och kulturtillhörigheter som en tillgång i 

undervisningen och som en möjlighet till diskussion om exempelvis olikheter och skillnader i 

lärandesyfte. Däremot visade det sig, precis som i Lim & Torrs (2007) studie, att andra 

pedagoger kände en press över att arbeta och tydliggöra alla elevers olika modersmål vilket 

resulterat i att de låtit bli att belysa något av språken. Ytterligare en studie som visar 

pedagogers förhållningssätt till barnens förmåga att kommunicera är Ljunggrens (2013) arbete 

med sociokulturell inriktning som utförts på en mångkulturell förskola i en sydsvensk stad. 
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Syftet var att få förståelse för och belysa hur barns kommunikationsmöjligheter med varandra 

varierar i olika situationer i en flerspråkig förskolekontext. Precis som Ehrlins (2012) studie 

utgick Ljunggrens (2013) från ett sociokulturellt perspektiv med hermeneutisk analysmetod. 

Resultatet visade att pedagogerna stundtals kunde tendera att hindra barnen att kommunicera 

med varandra när de tystar ner barnen genom tillsägelse. Studien visade att pedagogers 

synsätt på barnen var kopplat till vilka möjligheter barnen gavs att fritt kommunicera. 

I Magnussons (2013) artikel jämfördes läroplaner i ämnet svenska med läroplanen i svenska 

som andraspråk. Syftet var att genom en textanalys kartlägga läroplanernas mål och idéer. I 

båda läroplanerna betonas att språket används för att kunna tänka, lära, kommunicera, ingå i 

samhället, samt för att uttrycka känslor, tankar och identitet. Läroplanen i ämnet svenska 

uppvisade mer varierande beskrivningar där språket i högre grad kopplas till elevernas 

intressen och personliga utveckling, vilket inte sägs i läroplanen för svenska som andraspråk. 

Det framkom i Magnussons (2013) artikel att pedagogerna bör ta hänsyn till elevernas 

erfarenheter, kunskaper och livssituationer vid valet av litteratur i elevernas språklärande. 

3.2 Modersmålet som verktyg i andraspråkslärande 

Under denna rubrik presenteras nationell och internationell forskning kring modersmålets 

betydelse vid lärandet av ett andraspråk. Den presenterade forskningen belyser både 

förskolebarn och grundskoleelever samt visar på tydliga likheter i resultaten från förskola och 

grundskola. 

Att barns modersmål ger positiv effekt på ett andraspråkslärande har framkommit i flera 

genomförda studier. Saxenas (2009) sociokulturella studie utförd i Malaysia syftade till att 

utforska om elever med stöd av sitt modersmål, malajiska, lättare lär sig engelska, än om de 

varit utan modersmålsstöd. Resultatet visade att elevernas engelska språkkunskaper blev 

bättre i de fall de medgavs att använda sitt modersmål i språkprocessen. Purkarithfer & 

Mossakowiskis (2011) österrikiska etnografstudie visar på samma resultat. Denna 

undersökning fokuserade på tvåspråkighetens anpassningsförmåga till barns homo- och 

heterogena språkanlag. Resultatet visade att när modersmålet används som stöd ökade 

barnens akademiska kunskaper i både förståelsen och lärandet av andraspråket. Duartes 

(2011) sociokulturella studie utförd i Tyskland, med syftet att undersöka kunskapsmässiga 

skillnader mellan barn och elever med inhemsk kontra utländsk bakgrund visar att 

modersmålet kan vara till nytta i språkutvecklingen av ett nytt språk. Vourenpääs (2016) 

svenska studie och Durán, Roseth, & Hoffmans (2015) amerikanska studie gav liknande svar 

och visade på ökade kunskaper i barns språkförståelse när de fick ta hjälp av sitt modersmål. 

Vourenpääs (2016) studie syftade till att undersöka hur det skapas interaktion inom litterära 

kedjor i flerspråkiga grundskolekontexter med fokus på hur och när språkresurser används. I 

Durán, Roseth, & Hoffmans (2015) studie var syftet att undersöka metoder i barns 

språkutvecklingsprocess. Dickinson, McCabe, Clark-Chiare, & Wolf (2004) genomförde en 

studie med intentionen att undersöka engelsk- och spansktalande barns fonologiska 

medvetenhet, eftersom barnen betraktades ligga i riskzonen för försämrad läsförmåga. Den 

fonologiska kunskapen hos barnen testades i både engelska och spanska. Testet visade att de 

tvåspråkiga barnen hade god fonologisk medvetenhet på ett av språken om de gavs möjlighet 

att utnyttja och överföra denna medvetenhet som stöd till sitt andra språk. Slutsatsen i 

Dickinson, McCabe, Clark-Chiarelli, & Wolfs (2004) studie visar det fördelaktiga i att 
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använda flera språk i undervisningen och att de tvåspråkiga barnens språkutveckling 

främjades eftersom språken kompletterade varandra. 

I Espinosas (2005) sociolingvistiska artikel belyses barns tvåspråkighet men även 

flerspråkighet. Artikeln tar upp att flerspråkighet kan vara till nytta för undervisning och 

lärande samt att lärare behöver ha kännedom om kulturella och språkliga bakgrunder hos de 

barn som deltar i undervisningen. Espinosa (2005) menar att lärare har nytta av att känna till 

barnens utveckling i sina respektive modersmål vilket är av vikt för barnens kommande 

utbildning. Lärare som undervisar två- och flerspråkiga barn kan enligt studien även behöva 

ha kunskap i att skillnaden mellan språkstörningar och språkskillnader kan vara svår att se. 

Espinosas (2005) artikel belyser att tvåspråkighet hos barn kan leda till att de behöver mer tid 

att utveckla sitt språk än barn som endast talar ett språk. Gagarinas (2016) tyska studie 

behandlar språkstörning hos tvåspråkiga rysk-tysk talande barn. För att minska risken för 

språkstörningar hos barn är en metod, enligt Gagarina (2016), att exponera barnen för sitt 

andraspråk innan tvåårsåldern om barnen endast talar sitt modersmål med sina föräldrar i 

hemmet. Gagarina (2016) tillägger dock att modersmålet bör stödjas eftersom det är viktigt 

för barnens allmänna språkutveckling. Studien betonar att om tvåspråkiga barn får 

undervisning i både sitt hemspråk och i sitt andraspråk presterar de bättre i förskolan och 

skolan. Verhoevens (2007) nederländska longitudinella studie syftade till att undersöka 

förhållandet mellan tidig tvåspråkighet och fonologisk medvetenhet. I studiens genomförande 

deltog tvåspråkiga turkisk-nederländska barn. Enligt studien är i flertalet förskolor och skolor 

språklärande en passiv lärandeprocess baserad på kalkylblad och arbetsböcker men där 

utrymme för barnen att ta egna initiativ saknas. Verhoeven (2007) menar att det krävs initiativ 

och aktivt deltagande för att barnen ska kunna ta åt sig kunskaper och kommunikativa 

färdigheter. Verhoeven (2007) betonar att när barnen får vara delaktiga i en aktiv 

lärandeprocess resulterar det i att de uppnår bättre kunskapsresultat. 

I Fridlunds (2011) socialkonstruktionistiska avhandling var syftet att undersöka hur ”talet om” 

åtskild undervisning för elever formuleras och motiveras i dokument samt av olika 

yrkesutövare inom ett grundskoleområde. Avhandlingen fokuserade på bemötandet av barn 

beroende på deras olika bakgrund. Ungefär 20 procent av barnen i skolans värld har annan 

språklig och kulturell bakgrund än svenska. Studien har utformats som en etnografisk 

fallstudie där empirin insamlats genom observation, fältsamtal och intervjuer. Avhandlingen 

visade att i dokumenten beskrivs mångfald och det som uttrycks mångkulturellt snarare som 

en belastning än som resurs för verksamheten. Dock ansågs mångkulturella möten 

betydelsefulla och viktigt att vara förberedda inför och kunna behärska. 

3.3 Hermeneutik som arbetssätt 

Nedan följer resultat av tidigare forskning kring hur hermeneutik kan användas som arbetssätt 

i pedagogisk verksamhet. Det är dock av vikt att poängtera att vår forskningsstudie studerar 

verksamma pedagogers förhållningssätt till sin egen verksamhet. Hermeneutiken används då 

som redskap för att förstå dessa förhållningssätt och inte som ett arbetssätt i verksamheten. 

I Claesson, Hallström, Kardemark & Risenfors (2011) artikel prövas Ricœurs teorier om 

kritisk hermeneutik vid studier baserade på empiri av tolkningens roll i didaktisk och 

pedagogisk forskning. I artikeln belyses tre synsätt som ansetts viktiga utifrån hermeneutiska 

tolkningar av empiriskt material. Dessa synsätt är tid, begreppen förklara och förstå samt 
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några frågor angående transkription. Claesson, Hallström, Kardemark & Risenfors (2011) 

menar att i Ricœurfilosofiska projekt är kommunikation en viktig beståndsdel där 

sammanhang visas mellan motsatta ståndpunkter. Slutsatsen i artikeln är att kritisk 

hermeneutik är möjlig att använda för didaktisk och pedagogisk forskning. Där kan den 

kritiska hermeneutiken vara ett stöd för förståelse och förklaring av fenomen i skolans värld. 

Även slutsatsen i Segolssons (2011) livsvärldsfenomenologiska avhandling betonade vikten 

av att i skolans verksamhet förhålla sig hermeneutiskt. Detta eftersom skolans verksamhet ska 

bidra till att eleverna utvecklas till självständiga, kritiska och demokratiska individer. 

Segolssons (2011) avhandling hade syftet att bidra med kritisk diskussion avseende begreppet 

lärande genom kunskap samt tolkningen och dialogens betydelse för detta begrepp. 

Avhandlingen utgår från lärandets hermeneutik och behandlar hur olika teoretiker och 

forskare belyste hur de använde det hermeneutiska perspektivet i lärande. Segolsson (2011) 

menar att bildning inte går att få, utan bildning kommer inifrån människan egen lust att lära 

sig. Segolsson (2011) betonar att skolan är en viktig plats i samhället eftersom synen på 

kunskap bottnar i skolans kontext. Elevers erfarenheter bör ligga till grund för all 

undervisning och kan inte jämföras med hur motiverad eller intresserad en elev är om något. 

Vidare beskriver Segolsson (2011) att människans tillträde till världen sker genom hennes 

kunskaper och i kombination med tidigare kunskap kommer dessa att påverka vilka nya 

lärdomar som fås. Erfarenheter bygger på tidigare händelser samt förståelse för dessa tidigare 

händelseförlopp. 

3.4 Sammanfattning av tidigare forskning 

Nedan följer en sammanfattning av forskningsöversikten. 

Forskningen beskriver kommunikationsförmåga, flerspråkighet och modersmålet som en 

viktig resurs i lärande av ett andraspråk. Ett stort antal forskningsstudier inriktar sig på två- 

och flerspråkighet samt modersmålets stöd i barns kunskapsprocess och andraspråkslärarande. 

Detta medför att vi ser forskningsstudier angående två- och flerspråkighet som en trend inom 

forskningen. De kunskaper som finns inom forskningsfältet är att se lärandeprocessen som 

betydelsefull och inte endast resultatet vilket framkom i den forskning som redovisats ovan. 

Det finns forskningsstudier som visar på att pedagoger ansåg att barnens förmåga att 

kommunicera med varandra är mer betydelsefullt än vilket språk som användes i 

kommunikationen. För cirka 20 procent av barnen i skolans värld är inte det svenska språket 

deras modersmål. I viss forskning ses elevers olika språk- och kulturtillhörigheter av vissa 

pedagoger som en givande resurs i undervisningen och som en möjlighet att kunna lyfta 

skillnader till diskussion i kunskapssyfte. Andra forskningsstudier visar på att vissa pedagoger 

däremot kände en press att lyfta elevernas olika språktillhörigheter och valde istället att inte 

använda något av språken i undervisningen. 

I denna studie grundar sig vårt problemområde på att barn ges olika möjligheter till 

kommunikation beroende på pedagogens synsätt på barnen. Den tidigare forskningen visar på 

att kommunikationsmöjligheterna både kan hämmas och uppmuntras av pedagogerna varmed 

möjligheter till kommunikation hos barnen kan te sig mycket olika. Det problemområde 

denna studie tar avstamp från tar även upp att pedagoger kan ha olika 

undervisningserfarenheter och synsätt på barnen. Detta kan komma att avgöra lärandet av det 

svenska språket och därmed möjligheterna till kommunikation.  
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Ett resultat som framkom i ett flertal studier var att ges barn möjlighet att använda sitt 

modersmål som stöd i språklärandet ökar deras akademiska kunskaper, både i språkförståelse 

och i lärandet av andraspråket. Den fördel som ges då modermålet användes i ett 

andraspråkslärande, och även i undervisning, visade sig vara att språken kompletterar 

varandra. 

Enligt tidigare forskningsstudier bör pedagoger ta hänsyn till barn och elevers kunskaper, 

erfarenheter och livssituationer i lärandet. Ytterligare en kunskap som redan är befintlig på 

forskningsfältet är att låta barn använda sitt modersmål som ett verktyg i sitt andraspråk 

visade sig ha positiv effekt på deras andraspråkslärande och även i deras generella 

språklärande. Ett resultat som framkom i ett flertal studier var att ges barn möjlighet att 

använda sitt modersmål som stöd i språklärandet ökar deras akademiska kunskaper, både i 

språkförståelse och i lärandet av andraspråket. Den fördel som ges då modermålet användes i 

ett andraspråkslärande, och även i undervisning, visade sig vara att språken kompletterar 

varandra.  

Flerspråkighet ska vara en fördel för lärande och undervisning och pedagoger behöver ha 

vetskap om barns och elevers språkliga och kulturella bakgrund. För att anamma kunskaper 

och kommunikativa färdigheter behöver barnen aktivt få delta i lärandet och möjlighet till 

eget initiativtagande och när dessa möjligheter ges ökar deras kunskapsresultat i både förskola 

och skola. 

Musikaktiviteter i förskolans verksamhet visade sig vara till stöd för de barn som kan behöva 

hjälp i att uttrycka sig genom ett talat språk enligt den tidigare forskningen. Identitet och 

språk är sammanvävt eftersom språket är ett sätt att förmedla bland annat tankar, åsikter och 

känslor vilket kommer att utgöra individers sociala interaktion.  

Ett återkommande mönster i den tidigare forskningen har varit att flertalet studier, oavsett 

vetenskaplig teori och metod, samt geografiskt ursprung, visat liknande resultat. Dessa 

resultat har exempelvis varit att barns modersmål är till fördel för ett andraspråks lärande. 

Barns förståelse och lärande visade sig öka när de medgavs att använda sitt modersmål i 

lärandet av ett andra språk eftersom språken kompletterar varandra i språkprocessen. 

Ytterligare ett mönster som gått att urskilja i den tidigare forskningen är att kommunikation är 

viktig i barns språklärande vilket forskningsstudier oberoende geografiskt ursprung påvisar. 

Det har tidigare gjorts studier kring barns språklärande med olika teorier och metoder. Av de 

studier som framkommit angående detta ämne och som använt hermeneutik har haft sin 

utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet och endast använt en hermeneutisk 

analysform. Vår forskningsstudie skiljer sig från de tidigare studierna eftersom den endast 

utgår ifrån ett hermeneutiskt perspektiv i både teori och metod. Vår studie bidrar med att 

påvisa att användningen av endast en hermeneutisk teori och metod lämpar sig för 

forskningsstudier inom förskoleverksamhet. 
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4 Vetenskapsteoretisk utgångspunkt 

Denna studie utgår ifrån ett hermeneutiskt perspektiv då målet är att närma sig en så djup 

förståelse som möjligt för de intervjuades förhållningssätt till lärandet av svenska som andra 

språk. Hermeneutik står för tolkningslära och grundas i att få förståelse för det som undersöks 

genom exempelvis textanalys (Bryman, 2011). Med hjälp av hermeneutik kan en bild av 

människors förståelse och uppfattning av omvärlden framkomma, vilket innebär att få 

förståelse för hur människor föreställer sig sin omgivning, men inte nödvändigtvis hur den 

faktiskt är (Gadamer, 1997). Detta vetenskapsteoretiska perspektiv kan spåras tillbaka till 

antiken, där det bland annat användes för att tyda svårtolkade texter och skrifter (Gadamer 

2000). Perspektivet grundar sig i att få förståelse för något samt i hur denna förståelse ska 

infinna sig. I hermeneutik är tolkning och förståelse det centrala (Bryman, 2011). Alla 

människor har en förförståelse om sin omvärld, vilket Agrey (2014b) påpekar leder till en 

ömsesidig påverkan på andra individers handlingar. Det vill säga att varje individs fördomar 

och förståelse ständigt influerar, och influeras av, andra människor. Denna tolkningsprocess 

gör att individers egna förståelser är i ständig förändring, samt att dessa föränderliga 

förståelser och fördomar har en påverkande effekt på människors relationer (Agrey, 2014b). I 

denna hermeneutiska interaktion, individer emellan, skapas ny kunskap och erfarenheter 

delas. Detta leder till en bredare förståelse där tolkningsprocessen inte blir ackumulerad, det 

vill säga inte en ökad förståelse, utan en transformerad sådan (Agrey, 2014b). 

4.1 Tolkningshorisont 

I hermeneutiken är det grundläggande att individer kan sätta sig in i varandras situationer och 

kontexter för att kunna förstå varandras perspektiv (Gadamer, 1997). Denna förståelse kan 

avbildas i form av en ”horisont” och att inneha en sådan betyder att det som ska förstås tolkas 

inom dess dimension. Att öppna horisonten innebär att kunna vara mottaglig för varandras 

situationer samt erhålla ett större perspektiv och en större helhet än det syn- och 

förhållningssätt som till en början står en närmast (Gadamer, 1997). För att kunna nå 

förståelse för någon annans perspektiv är det inte nödvändigt att totalt leva sig in i den andres 

situation och inte heller att nedvärdera sina egna tankar och sitt eget perspektiv. Det som 

däremot behövs är att mötas i en ömsesidig gemenskap av förståelse (Gadamer, 1997). När 

texter ska tolkas och förstås ur ett hermeneutiskt perspektiv har läsaren en mängd tidigare 

kunskaper, erfarenheter, åsikter och föreställningar med sig in i textläsningen. Denna horisont 

ska enligt hermeneutiken förenas med andra horisonter till en helhet, vilket inom 

hermeneutiken beskrivs som horisontsammansmältning (Gadamer, 1997). 

4.2 Den hermeneutiska cirkeln 

Den hermeneutiska cirkeln har, enligt Gadamer (2000), introducerats av bland annat filologen 

Friedrich Ast som ville förlika antiken med kristendomen och av den tyske teologen Friedrich 

Schleiermacher. Cirkeln har, sedan Asts och Schleiermachers tid, reviderats ett flertal gånger, 

dock är den centrala betydelsen densamma än idag. Hermeneutiken har haft en betydelsefull 

roll inom teologin efter att Schleiermacher använde och utvecklade den för att kunna tolka det 

religiösa innehållet (Gadamer 2000). Enligt Schleiermacher innebär hermeneutikens 

förståelseprocess att innebörden av en del förstås inom ramen för det hela. Däremot kan inte 

helheten förstås utan insikt i delarna (Agrey, 2014a; Gadamer, 1997). Schleiermacher påstår 

att delarna måste förstås för att en helhet ska kunna vara uppenbar. Likaså måste helheten 



Högskolan i Halmstad  Examinator: Monica Frick 

Förskollärarprogrammet  Handledare: Jonnie Eriksson & 

Examensarbete 15 hp  Anniqa Lagergren 

Monja Dujakovic & Gabriel Florwald 

13 

vara tydlig för att delarna ska framträda, vilket sammanfattar vad den hermeneutiska cirkeln 

står för (Agrey, 2014a; Gadamer, 2000). Pendlingen mellan detalj och helhet och dess 

ömsesidiga samverkan i en dialektisk interaktion ger upphov till en cirkulär rörelse. Ju större 

pendling mellan detalj och helhet desto mer expanderar cirkeln (Agrey, 2014a). Denna 

cirkulära rörelse visar hur tänkande, förståelse och tolkning sammanfaller. 

5 Metod 

I denna forskningsstudie används en kvalitativ metod, vilket i detta fall innebär att studien har 

utformats utifrån intervjuer (Ahrne & Svensson, 2011). Den förförståelse som finns kring 

pedagogers arbetssätt med språklärandet i svenska för barn med annat modersmål skrevs ner i 

punktform innan pedagogerna intervjuades, eftersom förförståelse är centralt inom 

hermeneutiken (Gadamer, 2000). Denna förförståelse innebar att vi ansåg att pedagogerna ser 

mångkulturallitet och barnens kulturella skillnader som berikande för den pedagogiska 

verksamheten. 

5.1 Intervju 

Intervjuerna i denna studie utgick ifrån en ostrukturerad intervjuform. I denna intervjuform 

finns inget strikt intervjuschema. Teman kan användas som stöd för det ämnesområden 

intervjuaren önskar att respondenten ska samtala kring (Bryman, 2011). Ostrukturerade 

intervjuer kan liknas vid en dialog mellan intervjuaren och respondenten. Studien bedrevs 

med tvärsnittsdesign, vilket enligt Bryman (2011) innebär att kvalitativ data samlas in vid fler 

än ett forskningstillfälle, i detta fall från två pedagoger. På så vis kan en variation av empiri 

påvisas (Bryman, 2011). Undersökningen utfördes på detta sätt eftersom det var intressant att 

i det insamlade materialet finna mönster, samband och variationer genom att den 

hermeneutiska cirkeln användes som analysform. Cirkeln visar hur dessa aspekter kan ses 

som delar av en helhet. 

För att få tillåtelse att intervjua pedagoger på den utvalda förskolan kontaktades 

förskolechefen i det aktuella skolområdet. Till henne skickades en kort beskrivning av vad 

forskningen hade för problemformulering, syfte och forskningsfrågor. Hon blev tillfrågad om 

hon kunde ge samtycke till att låta sina medarbetare delta i studien. Efter att förskolechefen 

gett sitt samtycke, kontaktades två avdelningar på förskolan och motsvarande information 

skickades även till dem. Personalen gav sitt godkännande att delta i studien och samtal med 

verksamhetens pedagoger kunde genomföras omgående under två dagar. Intervjuerna varade 

mellan 20 till 40 minuter. 

5.2 Urval 

I detta arbete har bekvämlighetsurval tillämpats, vilket innebär att deltagare medvetet har 

valts ut som tillgängliga för forskningen (Bryman, 2011). Sammanlagt genomfördes sex 

intervjuer med tre pedagoger från varje avdelning. Endast två intervjuer kom att användas i 

forskningsstudien. De intervjuer som valdes var med pedagoger som hade eftergymnasial 

pedagogisk utbildning och av denna anledning ansågs mest relevanta för denna 

forskningsstudie (se Metoddiskussion 7.1). De kunde därmed på ett mer pedagogiskt sätt 

förklara arbetssätt och erfarenheter gällande språklärandet i svenska i deras verksamheter. 
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Intervju med pedagog 1 genomfördes på en avdelning där barnen var ett till tre år gamla, och 

intervjun med pedagog 2 genomfördes på en avdelning där barnen var tre till fem år gamla. 

5.3 Ljudinspelning 

Vid kvalitativ datainsamling spelar intervjuaren i regel in samtalen för att sedan transkribera 

materialet (Bryman, 2011). Detta är av vikt för att intervjuaren ska få förståelse samt uppfatta 

respondentens svar med dennes egna ord (Bryman, 2011). Eftersom inget specifikt 

intervjuschema används vid ostrukturerade intervjuer måste intervjuaren lyssna in och vara 

öppen för respondentens svar och kunna ge relevanta följdfrågor och infallsvinklar på dessa 

(Bryman, 2011). Bjørndal (2005) menar att den ljudutrustning som ska användas bör 

kontrolleras innan samtalstillfället så att den fungerar vid intervjun, samt att intervjun sker på 

en ostörd plats för att ljudkvaliteten ska vara optimal. Den intervjuade ska vara trygg med att 

det som sägs under intervjun inte kan riskera att avlyssnas av några andra än de deltagande 

(Bryman, 2011). Har de studenter som intervjuar aldrig tidigare genomfört en intervju, kan 

det vara lämpligt att genomföra pilotintervjuer för att få erfarenhet inför den egentliga 

intervjun eller intervjuerna (Bryman, 2011). Vi genomförde en pilotintervju med två 

studiekamrater för att testa på rollen som intervjuare, samt för att undersöka om våra 

samtalsteman (se bilaga 1) var lämpliga vid de kommande intervjuerna med de verksamma 

pedagogerna. 

Samtalsintervjuerna spelades in, efter samtycke från varje enskild pedagog, med hjälp av en 

smartphone med ljudinspelningsfunktion. För att intervjuerna skulle ske på en ostörd plats 

genomfördes de avskilt i ett litet förråd/samlingsrum på den ena avdelningen och på kontoret 

på den andra avdelningen. Några av de intervjuade pedagogerna blev förvånade över att de 

inte skulle besvara specifika frågor, utan endast samtala kring de för samtalsintervjuerna 

förberedda samtalsteman (se bilaga 1). Viktigt att framhålla är att vi ställer oss neutrala till allt 

som pedagogerna yttrar och som citeras under analysdelen. 

5.4 Transkribering 

Ljudinspelningarna lyssnades igenom ett antal gånger och transkriberades därefter till text och 

skrevs ut på papper. Nästa steg var att notera och stryka under allt i transkriberingarna som 

visade sig relevant och intressant för undersökningen. Variationer, som likheter och olikheter 

mellan de olika svaren, samt vad respondenterna beskriver extra utförligt och tydligt 

dokumenterades. Efter detta sammanfattades de relevanta delarna innan texten 

kontextualiserades, vilket innebar att texten placerades i ett större sammanhang (Ödman, 

2007). För att utgöra en grund till förståelse, i detta fall för transkriberingarna, har vi förhållit 

oss till Gadamer (1997) som betonar att alla egna åsikter, fördomar och tidigare kunskaper 

kring ämnet kan förstås tillsammans med nya erfarenheter och kunskaper. Detta för att uppnå 

horisontsammansmältning. 

5.5 Etiska ställningstaganden 

Detta arbete utgick ifrån Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer, vilket innefattar 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Med 

anledning av informationskravet underströks det att deltagandet i studien var helt frivilligt och 

om det fanns pedagoger som inte ville delta respekterades detta. Inför varje intervju var det av 
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vikt att förklara att ljudinspelning endast sker med samtycke från respondenten, samt att 

påbörjad intervju och ljudinspelning när som helst kunde avbrytas med stöd av 

samtyckeskravet. Deltagarna kunde därmed själva bestämma över sin medverkan i studien. 

Konfidentialitetskravet innebar att vi kom att behandla uppgifterna om de personer som 

deltog på ett sådant sätt att utomstående inte kunde identifiera dessa personer. Insamlat 

dokumentationsmaterial kom endast att användas som dokumentationsunderlag för analyser 

och raderades direkt efter utbildningens slut, vilket i detta fall var våren 2017. Deltagarnas 

namn är fiktiva i alla dokument. Nyttjandekravet innebar att all insamlad data samt uppgifter 

endast får användas i ett forskningssyfte. 

5.6 Analytiskt tillvägagångssätt 

Som analysmetod i denna studie användes den hermeneutiska cirkeln, vilken medförde ett 

kontextuellt perspektiv i analysen (Agrey, 2014b). Med kontext menas i denna studie 

förskolans verksamhet, respondentens liv och yrkesroll, kunskaper och förståelse för hur det 

svenska samhället är konstruerat samt språkförståelse och kommunikativ förmåga. De 

aktiviteter som sker inom förskoleverksamhetens ramar är uppbyggda på hela 

händelseförlopp. Dessa förlopp utgör en kontextuell struktur, vilka är en grundläggande del 

till större förståelse (Agrey, 2014b). Samtalsintervjuerna är utförda på en förskola, men för att 

bredda studiens kunskapsperspektiv utfördes dessa på två olika avdelningar.  

Den hermeneutiska cirkeln användes i detta arbete som analysmetod eftersom pedagogernas 

svar uppvisade ett samband som skulle kunna utgöra en större helhet av en förståelse. Denna 

helhet delades sedan upp i mindre delar som efter transkriberingsprocessen sammankopplades 

till relevanta teman, vilka har behandlats under olika rubriker i arbetet. Vidare 

kontextualiserades dessa teman i analysdelen, det vill säga att de sattes i ett större 

sammanhang, vilket därmed har resulterat i en ny helhet med ökad förståelse. Denna nya 

förståelse kontextualiserades ytterligare i samband med att den problematiserades i 

diskussionen. 

5.7 Studiens trovärdighet 

I hermeneutiken är målet att en djupare och ingående förståelse för andras, i detta fall de 

verksamma pedagogernas, situation och perspektiv står i fokus (Gadamer, 1997). Denna 

undersökning utfördes med syftet att få förståelse för pedagogers arbetssätt och 

förhållningssätt gällande lärandet av svenska som andraspråk för barn med utländskt 

modermål. Studien baserades enbart på samtalsintervjuer där pedagogerna beskrev sitt arbets- 

och förhållningssätt till detta. I och med att samtalsintervjuerna analyserades utifrån ett 

hermeneutiskt perspektiv kan resultatet i denna studie endast bekräfta pedagogernas uttryckta 

förhållningssätt och arbetsformer. Vidare är det av vikt att understryka att de tolkningar som 

utförts i denna studie baserades på den förståelsehorisont och den förförståelse som vi som 

forskande studenter besatt innan studien påbörjades. Resultatet av vår studie är trovärdigt 

utifrån de pedagoger som deltagit och intervjuats i studien. Detta eftersom trovärdigheten 

grundar sig på de svar som bidragit till de ingående analyserna av de intervjuade pedagogerna 

och bidragit till en ingående förståelse för deras förhållningssätt och arbetssätt. Svaren 

grundar sig på vad de intervjuade pedagogerna svarade vid intervjutillfället och då 

tolkningarna har skett ur ett hermeneutiskt perspektiv försvåras generaliseringen.  
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Dessutom medför studiens bekvämlighetsurval ännu ett skäl till att generaliserbarheten av 

resultatet är låg (Ahrne & Svensson, 2011, Bryman, 2011). Resultaten av denna 

forskningsstudie anser vi dock kan användas som ett underlag till vidare forskning inom 

området. 

6 Resultat/Analys 

I de två analyserade intervjuerna har teman uppkommit, vilka har varit individuella för varje 

pedagog. Dessa teman är nedan indelade i olika rubriker. 

6.1 Bakgrund pedagog 1 

Pedagog 1 är född 1957 och högskoleutbildad fritidspedagog. Hon berättar att utbildningen 

till stora delar var densamma för förskollärare och fritidspedagoger, vilket gjorde att hon 

valde fritidspedagogutbildningen. Att pedagogen har en högskoleutbildning visar att hon 

innehar eftergymnasiala kunskaper inom ämnet barnomsorg och pedagogik. Hon berättar att 

hon började arbeta inom barnomsorgen 1986, då var hon 29 år gammal och fått barn. Innan 

hon utbildade sig arbetade hon inom vården. Eftersom hon har arbetat inom förskolans 

verksamhet i 30 år och har en pedagogisk utbildningsbakgrund och lång erfarenhet, har hon 

med tiden upplevt hur yrket har utvecklats och förändrats. Utifrån studiens hermeneutiska 

tolkningsmetod kan detta därför även ge en uppfattning om att hon besitter pedagogiska 

insikter. 

6.2 Tema: Ordförståelse och identitet 

Nedan följer ett citat från transkriberingen som behandlar ordförståelse och identitet, samt en 

analys angående citatet. 

”Jag vet vi hade ett projekt om djur, och då var det någon som sa nej nej, dom kan, dom vet inte vad 

en katt är för någonting. Och då gäller det ju att vara väldigt observant när man jobbar i en 

mångkultur med många olika språk, att man kollar… För dom kan säkerligen visst vad en katt är för 

någonting fast på sitt eget hemspråk. Och sen kan man börja fundera på det vad är mitt eget hemspråk 

och… Jag vet att tidigare de här blanketterna som gick ut på hemspråksundervisningen så stod det ju 

vart är barnet ifrån, och det reagerade jag väldigt mycket på. För är man född i Sverige så tycker jag, 

att ens ursprung är ett annat, men man är ju faktiskt svensk när man är född i Sverige. Det är en 

intressant problematik för att det handlar ju om identitet… tycker jag… 

I citatet beskriver pedagogen att det är angeläget att vara observant på barnens ordförståelse. 

Pedagogen är medveten om att barnens språklärande ska utvecklas i tidig ålder och vill ge 

dem möjligheter att närma sig språket så tidigt som möjligt. Hon menar att de mycket väl kan 

förstå vad exempelvis en katt är för något på sitt hemspråk men att de däremot inte alltid har 

kunskapen att säga detta på svenska. Pedagogen har efter många års arbete inom en 

mångkulturell förskolemiljö erfarenheten av att barn är kompetenta att förstå olika ord, men 

dock till en början på sitt hemspråk. Har hon kunskap om vad barnen kan på sitt hemspråk, 

kan hon lägga vikt vid att lära barnen samma ord på svenska eftersom barnen då redan har 

förståelse för dessa ords innebörd. Hon lägger därmed vikt på barnens språkliga kompetens 

och förståelse, då hon använder barnens modermål som komplement till deras språklärande i 

svenska. 
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Då pedagogen förklarar att hon själv funderar på vilket hennes eget hemspråk är vill hon med 

detta uttalande sätta sig in i barnens situation och perspektiv. Hon berättar att hon har reagerat 

på blanketter om hemspråksundervisning där barnens ursprung skulle fyllas i. På grund av 

hennes negativa reaktion mot dessa blanketter kan hon i sin livsvärld anse det är oväsentligt 

vilket ursprung människor har. Hon uppvisar även empati då hon värnar om alla människors 

lika värde vilket är en viktig grundpelare i den pedagogiska verksamhet hon bedriver. 

Pedagogen understryker även att språk och identitet är nära sammanlänkat. Det kan tydas som 

att hennes tolkningshorisont är öppen, och att hon ser människan bortom språket. Hon 

uttrycker att hon personligen anser att en individ född i Sverige kan ha annat ursprung, men 

på grund av att födseln skedde inom landet är individen svensk. Pedagogen menar med detta 

uttalande att det inte är av vikt vilket ursprung en individ har men att det är kopplat till 

individens identitet. 

6.3 Tema: Begreppsrikt språk 

Nedan följer ett citat från transkriberingen som behandlar ett begreppsrikt språk samt en 

analys angående citatet. 

”Alltså det är ju väldigt viktigt att man pratar ett rikt språk, att man faktiskt använder ett språk där 

barnen får mycket begrepp och att man inte förenklar orden, det tror jag inte ett dugg på. För även 

om våra små barn lär sig det nu så är det ju ändå så att det är en introduktion till ett språk. Som när 

kanske när jag möter dom på gården om fyra år kanske dom kan prata med andra ord va… Så man 

ska liksom inte vara rädd att ge barnen ett rikt språk. För det är ju det man har sett också i 

mångkultur att blir språket fattigt, så slåss många ut på vägen. Man kan inte gå på högskolan om man 

har ett väldigt fattigt språk och för mig är det demokrati, att alla barn ska få äga sitt språk där man 

bor. I det landet där man bor... Det är jätteviktigt! För hela ens liv. Och det handlar ju också att 

kunna uttrycka sina känslor, alltså kunna använda ett nyanserat språk. Och… och i det fallet så är det 

ju lite synd när det blir så segregerat som det är i många områden i Sverige idag. Så att det är en 

problematik som är svår. Man kan ju förstå också att man, jag menar om jag emigrerar, det har man 

ju sett, så bor man ju gärna där andra bor som har samma nationalitet.” 

Den intervjuade betonar i citatet att pedagogerna i förskolans verksamhet bör tala ett 

begreppsrikt språk till barnen. Hon understryker att hon inte tror att det är lämpligt att 

förenkla ord i syfte att göra språket mer lättförståeligt för barnen. Pedagogens åsikt kan 

grunda sig i att hon har förförståelse och erfarenhet av att det är krävande och mödosamt att 

lära sig ett språk, men att förenklingar av det svenska språket snarare kan stjälpa än hjälpa 

barnen i sin språkliga resa. Med denna förförståelse kan hon anse att det kan vara av vikt att 

använda ett begreppsrikt och detaljerat språk till barnen redan från början. Detta eftersom hon 

kan vara medveten om att barnen själva gör sina språkresor och att hon som pedagog bistår 

som medhjälpare på vägen. 

I citatet säger pedagogen att högskoleutbildning blir svårt att uppnå om ens språk är ”fattigt”. 

Hon inser vikten av att ge barnen ett ”rikt” språk, i motsats till ett ”fattigt” språk. Det är 

rimligt att pedagogen inte endast ser språket som ett kommunikationsmedel, utan sätter in 

språket i ett sammanhang där det blir en viktig färdighet i barnens kommande framtid och 

utbildning. Pedagogen vidareutvecklar i citatet att språket är ett medel för att uttrycka känslor, 

samt har förståelse för att barnen ändå kommer att uppnå en mer avancerad språklig nivå. Hon 

anser att ett begreppsrikt och detaljerat språk är viktigt vid eftergymnasiala studier, eftersom 
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hon själv har förståelse och erfarenhet av nivån på språket vid dessa kontexter. Hon är 

införstådd med att utbildning på högskole- och universitetsnivå dessutom innehåller många 

facktermer och begrepp som kan vara svåra att förstå innebörden av om språket är onyanserat. 

Pedagogen påpekar i citatet att det för henne är en demokratisk rättighet att individer har 

kunskaper i det språk som talas i landet där de är bosatta. Hon har insikt i vikten av att kunna 

uttrycka känslor och åsikter för att få möjlighet att skapa och leva ett självständigt liv. Den 

problematik som pedagogen i citatet benämner som svår kring de barn som inte har ett rikt 

språk, kan tänkas grunda sig i hennes tankegångar angående barnens framtidsutsikter. Detta 

kan relateras till tänkbara problem såsom utanförskap, arbetslöshet och kriminalitet eftersom 

språkets kommunikativa färdigheter krävs för att ta sig framåt i dagens samhälle. 

Pedagogen beskriver i citatet att hon har förståelse för att immigranter tenderar att flytta till 

områden där personer med samma nationalitet bor, och betonar att hon har insikt i att det finns 

ett dilemma i detta. Det kan antas att hon med dilemma menar, att när personer med utländsk 

bakgrund lever i samma miljö och därmed inte får möjlighet att prata och använda det svenska 

språket, kan de hamna utanför det svenska samhället. Pedagogen uttrycker själv i citatet att 

hon har en vilja att förstå hur det skulle vara att flytta till ett annat land med kulturella och 

språkliga skillnader. En sådan omvälvande händelse skulle förändra mycket i hennes liv 

eftersom hennes nuvarande livsvärld, kan tänkas vara trygg ur ett språkligt och kulturellt 

avseende. Hade hennes livssituation förändrats, exempelvis genom att fly till ett främmande 

land, skulle hennes framtid kunna upplevas som oviss då hennes identitet förändras på grund 

av minskad kommunikationsförmåga och annan kulturell tillhörighet. 

6.4 Tema: Tvåspråkighet 

Nedan följer tre citat från transkriberingen som behandlar tvåspråkighet samt en analys 

angående citaten. 

”Språk är viktigt, alla språk är viktiga! Självklart om man är tvåspråkig så är ju båda språken viktiga 

det förstår jag ju. Det är viktigt., ju mer man kan uttrycka sig. Ja visst! Det är ju en enorm tillgång att 

man har fler språk, det är ju bara en tillgång. Absolut! Alltså det är ju… man kan ju… jag menar att 

det skulle ju vara önskvärt. Jag hade gärna kunnat jättemånga språk.” 

”Man måste alltid förhålla sig till att är man tvåspråkig så kan det ju vara så att man kan det på sitt… 

andra språk eller första språk, eller hur man nu… Det är jätteviktigt att man inventerar hur använder 

man, och vilket språk är det som är starkast. ” 

”Sen har vi ju många barn där det är blandäktenskap, så att man har från olika nationaliteter. Det 

har jag själv så vi är väldigt mångkulturella i min familj. Det är också någonting som… är intressant 

för det glömmer man ofta, för man tänker att det är antingen eller.” 

Pedagogen uttrycker i citatet att hon personligen hade tyckt det varit önskvärt att kunna tala 

flera språk. Att ha kunskaper i flera språk påpekar pedagogen är en tillgång och hon har 

förståelse för att båda språken är viktiga vid tvåspråkighet. Detta kan tyda på att hon har 

förförståelse för vilket hjälpmedel språket och dess kommunikationsförmåga är, både 

individuellt och på ett socialt plan. Vidare kan pedagogen anse att språket är viktigt för den 

som aktivt vill delta i det svenska samhället eftersom dessa kunskaper kan förutsättas vara 
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nödvändiga för att detta ska ske. Hon kan vara medveten om att förmågan att kunna tala och 

kommunicera på svenska är en viktig aspekt för att bli en del av det svenska samhället och för 

att lyckas med studier och arbete. Denna ståndpunkt ger uttrycket av att språklärandet är en 

central läroaspekt i hennes yrkesroll. Pedagogen förklarar i citatet att det är av vikt att 

inventera vilket som är barnens starkaste språk. Detta uttalande kan tydas som att hon lägger 

störst vikt på barnens starkaste språk och att hon möjligtvis har uppfattningen att detta är mest 

relevant. Detta kan tänkas beror på att pedagogen har en tanke om att finns kunskaper i båda 

språken kan detta tillsammans leda till ökad kunskap och ett mer effektivt lärande. Vidare kan 

pedagogen anse att ju större kunskapsbredden är, desto större är möjligheterna att kunna öka 

perspektiv och associationsförmåga vilket i sin tur ökar vidden av erfarenheter och kunskaper. 

Pedagogen berättar även i citatet att hon anser att det är lätt att förbise barn från 

blandäktenskap. Hon förklarar att hon själv lever i en mångkulturell familj med flera etniska 

och kulturella bakgrunder. Eftersom pedagogen har personlig erfarenhet av olika 

nationaliteter kan hon i sin livsvärld känna till innebörden och konsekvenserna av 

mångkulturalitet, vilket kan hjälpa henne i sitt yrkesverksamma liv. Eftersom pedagogen valt 

att arbeta i ett mångkulturellt område kan hon utifrån sin egen livsvärld anse att hennes 

arbetsmiljö är stimulerande. Hon får möjlighet att överföra sina egna personliga och privata 

erfarenheter samt kunskaper till sin yrkesroll på ett mångfacetterat sätt. Hon visar även 

förståelse på samhälleliga, kulturella och språkliga plan. Pedagogen kan känna en trygghet 

med att arbeta i en mångkulturell kontext eftersom detta är centralt även i hennes egen familj 

och i sitt privatliv. Denna livserfarenhet har gett henne en insikt i att människor är lika oavsett 

ursprung och etnicitet, vilket kan visa på hennes empatiska synsätt. 

6.5 Tema: Trygghet och föräldrakontakt 

Nedan följer två citat från transkriberingen som behandlar trygghet och föräldrakontakt samt 

en analys angående citaten. 

”Men nu tycker jag att vi har ju… Alltså språkpraktik som många har haft här har ju också bidragit 

till att då har vi ju kunnat ha personer här som kan barnens språk. Det har också gjort att barnen 

känner sig mer trygga, och man vet ju att det finns ett likhetstecken emellan trygghet och att ta in ett 

nytt språk. Så är det ju, kan man koppla av liksom… och sen har mycket ju också med klimat att göra. 

Föräldrakontakt. Många föräldrar pratar ju med oss om vi har ett gott klimat och ett bra 

förhållningssätt, även om de har knagglig svenska. Vi är ibland dom enda svenskar som dom träffar så 

att… Det är viktigt det där med förhållningssätt också att människor vågar även om dom inte kan. ” 

”Jag har ju jobbat många år också just med föräldrakontakten och för mig är det ju jätteviktigt att 

jag… Jag vill vara med och jag vill göra skillnad, men jag är jättenoga med min professionalitet så att 

det inte som du säger går in på personligt. Det är ju jätteviktigt att hålla den gränsen om man jobbar i 

ett mångkulturellt område, så får det ju inte vara så att föräldrar vänder sig till nån för att man har 

samma nationalitet, och tänker att ”ja ja” alltså såhär va… Det måste man vara observant på…” 

Pedagogen beskriver i citatet att hon anser att det finns en koppling mellan att lära sig ett nytt 

språk och att få känna trygghet. Eftersom pedagogen betonar att hon anser att denna koppling 

finns, kan hennes förståelsehorisont innebära att hon ser människor som en helhet. Hon menar 

att även trygghet är en central grundsten i lärandet och kunskapsbearbetningen. Pedagogen 

länkar i citatet samman samspelet mellan ett gott arbetsklimat och ett bra förhållningssätt i 
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föräldrakontakten. Pedagogen uttalar i citatet att det är av vikt med förhållningssätt så att 

människor vågar även om de inte kan. Hon ser föräldrarnas kunskaper i det svenska språket 

som mindre väsentliga än deras inställning och vilja att förstå verksamheten. Hon påpekar 

även i citatet att pedagogerna på förskolan kan vara de enda svenskspråkiga personer som 

familjer med annan etnicitet träffar. Utifrån detta uttalande kan det vara tänkbart att en viktig 

funktion hos pedagogerna är att vara en förebild för den svenska förskolan, och därmed också 

det svenska samhället. En ytterligare förståelse av förskolans roll kan därför vara att den 

också avspeglar samhället och dess funktioner. 

Pedagogen förklarar i citatet att hon har arbetat specifikt med föräldrakontakten och att det är 

viktigt för henne med ett professionellt förhållningssätt. Det är sannolikt att det är angeläget 

för henne att kunna skilja på yrkesliv och privatliv. Denna avgränsning mellan det 

professionella och det privata kan vara av vikt för henne för att svåra och påfrestande 

situationer inte ska inkräkta på den privata sfären. Pedagogen kan ha erfarenheter eller 

tidigare kunskaper om den problematik som kan uppstå vid pedagogers kontakt med föräldrar. 

Denna problematik kan bestå i att föräldrar av samma nationalitet vänder sig till varandra och 

på så vis går miste om viktig information de kan tänkas behöva. Pedagogen kan även mena att 

föräldrar endast vänder sig till pedagoger med samma nationalitet som föräldrarna har och att 

deras kontakt kan gå utanför den professionella ramen. 

6.6 Tema: Trauma 

Nedan följer två citat från transkriberingen som behandlar trauma samt en analys angående 

citaten. 

”Själv är jag ju väldigt medveten om att det faktiskt är så att man får förutsätta att barn som kommer 

ifrån krigshärdar i världen, självklart har man trauman med sig! Oavsett om de kanske inte har 

funnits fysiskt där så får man det ju indirekt genom att föräldrarna lever i ett trauma, och med 

släktingar som dom inte vet hur dom har det… Så för mig är det ju inte svårt att förstå, och vi måste ju 

hela tiden uppgradera varandra för alla tänker nog inte så… Men självklart!” 

”Det är ju jättebra om man kan styrka det språket med tecken och bilder. För det är ju en enorm 

frustation för barn som inte kan uttrycka språket, och har man då dessutom ett trauma med sig så gör 

det ju att… det blir ju… Det blir ju liksom väldigt mycket utagerande, som man såklart… det kan man 

ju inte riktigt styra. Det kan ju inte barn göra, om man inte heller kan sätta ord på det så, så tycker 

jag, och sen rent… känslomässigt måste man ju visa barnen att man… Man kan ju krama om barn 

som asså… Det handlar ju mycket om att man har ett lågaffektivt bemötande, det är ju jätteviktigt, att 

man vet hur man ska förhålla sig. Men där tycker jag är, det kan man nog bli aldrig riktigt bra på, det 

behövs nog hela tiden vidare, att man utvecklar sig på det.” 

Pedagogen förklarar i citatet att det underlättar att använda tecken och bilder för att stärka det 

svenska språket. Detta är viktigt för vissa barn med traumatisk bakgrund som kan känna 

frustration och bli utagerande då de inte alltid kan sätta ord på sina tankar och känslor. Hon 

kan vara medveten om de positiva psykologiska hälsoeffekterna av att låta barn som bär på 

traumatiska upplevelser få möjlighet att kommunicera och uttrycka sig icke-verbalt. Detta kan 

åstadkommas genom att låta barnen få rita och teckna, vilket på så sätt ger dem möjligheten 

att berätta det som kan vara svårt att säga med ord. Vidare kan hon ha en bred 
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förståelsehorisont i frågan. Hon har därmed förståelse för barns frustration och utagerande 

beteende då de kan ha bevittnat eller varit med om omänskliga upplevelser. 

Pedagogen nämner i citatet att trygghet är viktigt eftersom många av de barn som kommer 

från olika krigshärdar kan ha blivit utsatta för traumatiska händelser. Hon nämner dessutom 

att det är av vikt att pedagogerna vet hur de ska bemöta dessa aspekter. Hon förklarar i citatet 

att pedagogernas bemötande med dessa barn kan ske genom närhet, exempelvis kramar, samt 

lågaffektivt bemötande 
1
. Sammanfattningsvis kan detta konstaterandet förklaras med att hon 

finner det viktigt att finnas närvarande för barnen och därmed ge dem trygghet, sinnesro och 

tid att bearbeta sina känslor och tankar. Ytterligare kan pedagogen utifrån sin förståelse- och 

erfarenhetshorisont vara medveten om att personer, i en mångkulturell kontext, kan ha 

bevittnat och varit med om traumatiska händelser, kan utrycka känslor som rädsla, ångest, oro 

och aggression. Hon lägger även vikt vid att bearbeta dessa aspekter redan i barnens tidiga 

ålder. Hon kan ha förståelse och insikt i att dessa uttryck av trauman annars kan förbli 

obearbetade och ge bestående men om de inte uppmärksammas. 

6.7 Tema: Kompetenser 

Nedan följer tre citat från transkriberingen som behandlar kompetenser samt en analys 

angående citaten. 

”Sen har vi ju förmånen nu att vi har mycket… Många som, vi har… arabiska… och… vad ska jag 

säga… serbiska, bosniska… så det är ju en tillgång. Nu i vårt arbetslag. Så det är ju jättebra!” 

”För det kan ju försena en språkutveckling att du har någon jämte dig som pratar ditt språk så det 

måste man ju vara observant på… För då kanske det barnet vänder sig till dig eftersom det blir lättare 

då. Det måste man vara väldigt observant på.” 

”Sen har ju inte det alls egentligen med nationalitet att göra, för att… Jag kan ju ha mer att prata med 

nån kompis från Latinamerika än… Alltså det ska ju inte vara nationalitet i sig som gör att man 

kommer bättre överens det är ju andra egenskaper.” 

Pedagogen framhåller i citatet att personal med olika språkliga kunskaper är en tillgång för 

den pedagogiska verksamheten. Hon kan inneha en förförståelse och erfarenhet av förskolans 

miljö och kan tänkas vilja se ett utbyte mellan människors olika insikter och förskolans 

intentioner. I detta fall handlar insikten om pedagogernas olika språkkompetenser. Vidare kan 

                                                 

 

 

1
 Lågaffektivt bemötande är ett förhållningssätt för att på ett praktiskt och etiskt tillvägagångssätt hantera och 

minimera beteendeproblematik. Detta innebär ett lugnt bemötande i situationer där, exempelvis ett barn, befinner 

sig i affekt (Hejlskov Elvén, 2014). 
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hon vara medveten om att det svenska samhället omfattas av olika språk och kulturer vilket 

därmed också avspeglar sig i förskolan. Utifrån sin livsvärld och livserfarenhet kan detta vara 

till nytta i förskolan, eftersom hon kan applicera denna kunskap i verksamheten. 

Pedagogen betonar även, att om barnen endast får tala med pedagoger på sitt modersmål kan 

detta försena och hämma deras utveckling av det svenska språket. Hon kan på grund av sina 

erfarenheter och lärdomar om språklärande inneha insikter om vikten av inte fastna i 

användandet av hemspråket. Pedagogens förståelsehorisont kan antas visa att hennes insikter 

är av vikt för att vidareutveckla barnens språklärande, eftersom hon kan vara medveten om att 

skolan och kommande studier kräver ett nyanserat språk. Hon påpekar i citatet att en 

människas nationalitet inte är av betydelse och att människor har fler likheter än olikheter. Det 

kan tänkas att hennes livsvärld kan ha bidragit till erfarenheter och därmed till en vid 

människosyn, vilken vidare kan tänkas vara till fördel i hennes professionella yrkesutövning. 

Hon kan ha en medvetenhet att oavsett nationalitet innehar alla människor kunskaper och 

talanger. 

6.8 Tema: Digitala resurser och språkpraktikanter 

Nedan följer två citat från transkriberingen som behandlar digitala resurser samt en analys 

angående citaten. 

”Vi har fått fler paddor nu så att… det har vi absolut! Nu har vi ju precis fått, vi har inte hunnit 

installera alla, men vi har ju sån översättnings… Sen kan vi ju gå in på… Vi har ju en sån kanon i 

taket då som vi kan ta in här. Och det är rätt roligt att sätta på olika musik efter barnens härkomst, för 

det ser man, det blir en gnista direkt alltså.” 

”Det kan ju vara… alltså nu kommer det ju… Vi kan ta nu från Syrien, kommer det ju mycket 

människor som ska ut och praktisera för att… dels för språket… och det tillför ju verkligen oss 

någonting, om vi har syriska barn så kan det ju vara väldigt berikande faktiskt. Tycker jag… Och sen 

hjälper man ju till också med integrationen för människor som kommer, för att då är det ju då… För 

det har man ju sett att kombinationen teori och praktik är ju den bästa.” 

I citatet förklarar pedagogen att på förskolan använder de sig av lärplattor och projektor som 

stöd i barnens språklärande i svenska. De spelar även musik från barnens olika hemländer. 

Det kan antas att hon har ett intresse av och en nyfikenhet efter att vidga sin livsvärld för att 

därmed kunna följa med i den digitalisering som sker i förskolan och kopplar det till barnens 

språklärande. Hon blir glad över att se barnens glädjeyttring och igenkänningsfaktor då de får 

lyssna på musik från sina hemländer. Pedagogen kan se att musik är ett ”språk” som de flesta 

barn uppskattar oavsett kön, ålder och nationalitet. Känner barnet igen sig i musiken är det 

möjligt att barnet lättare kan ta till sig språket genom sång. Vidare kan pedagogen ha 

kunskaper och förståelse för att musik i kombination med rörelse kan påverka barnens 

sinnesstämning på ett positivt sätt, vilket i sin tur kan främja språklärandet. 

Pedagogen berättar i citatet att en språkpraktikant är en person som nyligen kommit till 

Sverige och har behov av att praktisera sin svenska i en språkrik kontext. Hon anser att 

språkpraktikantens deltagande i förskolans verksamhet är en tillgång både för verksamheten 

och för praktikanten. Att hon uttrycker sig positivt till språkpraktikanter i verksamheten kan 

tydas som att hon har en drivkraft att verksamheten inte avstannar utan följer samhällets 
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förändringar. Pedagogen ser att förskolan kan fungera som en kulturell mötesplats, där 

förskolan kan vara en arena till hjälp med integrationen av mångkultur, och att barnens 

kommunikationsförmåga är det mest väsentliga i verksamheten. Pedagogen belyser 

företeelsen språkpraktikant från tre håll. För det första genom förskolans verksamhet eftersom 

språkpraktikanterna är behjälpliga i barnens språklärande och språkförståelse. För det andra 

genom den enskilda språkpraktikantens individuella språkutveckling och för det tredje ur 

samhällelig synvinkel genom att språkpraktikanten kan tänkas bli integrerad i det svenska 

samhället på ett effektivt sätt. 

6.9 Tema: Utmaningar kring språklärande i svenska 

Nedan följer ett citat från transkriberingen där vi tolkar pedagogen avseende vilka utmaningar 

hon anser är gällande för språklärande i svenska för barn med annat modersmål. 

”Men det är ju stimulerande och utvecklande på alla sätt och vis. Dels att få vara en del i det att man 

träffar människor från världens alla hörn, och att få bidra då till att deras barn får en bra 

språkutveckling. Det, det är ju stort tycker jag, absolut!” 

Pedagogen uttrycker i citatet, att hon finner språklärande i svenska för barn med annat 

modersmål både stimulerande och utvecklande och ser rimligen detta som en utmaning. Hon 

får i sitt yrkesverksamma liv vara en del i en kontext där hon får möta barn och vuxna från 

hela världen med olika kulturell bakgrund. Pedagogen kan se mångkulturella möten och 

sammanhang som utmanande och betydelsefulla. Hon kan utifrån sitt öppna sinnelag bidra till 

att verksamheten ger barnen trygghet, språklärande i svenska och genom detta hjälpa dem att 

införlivas i det svenska samhället. Hon kan tänkas uppleva språklärandet som användbar och 

lärorik för barnen och även för deras föräldrar. Hon är troligen medveten om att kunskap i det 

svenska språket kan vara en nödvändighet för alla personer i barnens familjer. Hennes 

förståelsehorisont tros visa på hennes insikt om vikten av det svenska språket. Hon kan se sitt 

bidrag till språkutvecklingen i det svenska språket för barnen som en insats för familjerna och 

för samhället. Denna handling kan visa på en positiv inställning till integrering och hennes 

drivkraft att vara hjälpsam till en god språkutveckling. 

6.10 Sammanfattning av analys/resultat pedagog 1 

Pedagogen visar på en djup insikt, kunskapsbredd och förståelse gällande sitt yrkesutövande. 

Hon har bred erfarenhet och kunskap avseende pedagogiskt arbete i förskola efter att ha 

arbetat 30 år inom barnomsorgen samt upplevt hur hennes yrke har moderniserats och 

förändrats genom åren. Pedagogen ser barn som kompetenta och tror på barnens språkliga 

förmågor och kunskaper. Hon är nyfiken och intresserad av att sätta sig in i barns synsätt och 

perspektiv och visar empati eftersom hon ser människan bakom språket. Pedagogen kopplar 

språk och identitet till varandra och har förståelse för att språk och kommunikationsförmåga 

är grundläggande för att kunna vara en självständig individ. Hon lägger vikt vid att ge barnen 

ett begreppsrikt språk och ordförråd. Detta eftersom hon, med egna erfarenheter av att ha 

studerat på högskola, har ett långsiktigt tänkande och har vetskap om vilka språkkrav skola 

och kommande studier kräver samt vilken språknivå barnen behöver ha för att uppnå dess 

krav. Pedagogen vill kunna ge barnen de språkverktyg de behöver, eftersom hon är medveten 

om att språk och kommunikationsförmåga är grundläggande både ur ett individuellt och 

samhälleligt perspektiv. Att inventera vilket språk som är det minst utvecklade hos 
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tvåspråkiga barn är för henne av vikt eftersom hon anser att ju fler språk en människa 

behärskar desto större kunskapsbredd kan bli möjlig att uppnå. 

Pedagogen ser mångkultur som en naturlig del av samhället och eftersom hon är medveten om 

att samhället avspeglas i förskolan blir mångkultur även en inkluderande del i 

förskoleverksamheten. Hon befinner sig i mångkulturella sammanhang både privat och 

yrkesmässigt, vilket gör att hon vill förstå och stötta de människor, till exempel föräldrar med 

bristande kunskaper i svenska språket, som kan tänkas behöva hennes hjälp. Hon har ett 

omsorgsfullt tankesätt och vill sina medmänniskor väl. Hon är dock noga med sin integritet 

och sin profession som pedagog för att orka med sitt yrkesverksamma liv. Hon ser trygghet 

som en grundsten för lärande, närhet och omsorg som nödvändigt för att hjälpa andra. Detta är 

en naturlig drivkraft hos henne både som medmänniska och som pedagog, eftersom hon har 

en vid människosyn och framträdande empatisk förmåga. 

6.11 Bakgrund pedagog 2 

Pedagogen är född 1964 och har gått en eftergymnasial utbildning till barnskötare. Hon 

berättar att hon började arbeta direkt efter sin utbildning 1984 då hon var 20 år, och uttrycker 

att arbete inom barnomsorg är det enda arbete hon kunnat tänka sig. Pedagogen har ett starkt 

intresse för barn och deras utveckling eftersom yrket varit hennes enda tänkbara alternativ. 

6.12 Tema: Begreppsrikt språk 

Nedan följer ett citat från transkriberingen som behandlar begreppsrikt språk samt en analys 

angående citatet. 

”Försöka att tala tydligt och ge dom många ord på samma sak, de är inte bara en kniv när man sitter 

vid frukostbordet utan det är en smörkniv och man försöker att bredda språket hela tiden och ge dom 

många alternativ liksom” 

Utifrån citatet vill pedagogen betona vikten av en rik vokabulär. Hon menar att barnen 

behöver få lära sig orden ”rätt” redan från början, men även kunna tala konkret och specifikt. 

Hon innehar en medvetenhet om att förkortningar och förenklingar av språket kan tendera att 

försena barnens språkutveckling och göra dem osäkra på ordens innebörd. Pedagogens 

exempel avseende frukostbordet visar att den omgivande miljön kan användas som 

hjälpmedel, eftersom begreppen för vardagliga närliggande objekt specificeras och förklaras 

för barnen. Pedagogen ser verksamhetens miljö som ett naturligt läroverktyg där miljön kan 

uppfattas som en bekant och trygg plats. Pedagogen förklarar i citatet att hon försöker bredda 

sitt språk till barnen och att hon ständigt vill utmana barnens språk, ordförråd och 

ordförståelse. Detta arbetssätt kan hon antas använda eftersom hon ser barnen som 

kompetenta och nyfikna på ytterligare språkkunskaper. Pedagogen kan dessutom vara 

införstådd med att om inte hennes eget språk gentemot barnen utvecklas och blir mer 

nyanserat kan detta hämma barnens språkutveckling i och med att de inte får nya ord och 

meningar att ta sig an. Hon är medveten om att det finns en risk för att barnens språk blir 

onyanserat om deras språkutveckling avstannar. Detta kan senare bli ett problem i kommande 

skolgång och studier där ett begreppsrikt och varierat språk är nödvändigt. 
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6.13 Tema: Digitala resurser 

Nedan följer två citat från transkriberingen som behandlar digitala resurser samt en analys 

angående citaten. 

”Inte varje dag utan det är lite som så fort vi tar fram ett par iPads så vill alla barnen ha iPad och det 

blir lite kalabalik så att vi väljer tillfällena lite… Vi har även en dator som bara är för ett enda spel 

som vi har som heter Svenska För Småttingar och det är bara vi som har det. Ni kan få titta på det sen 

för att vi har den igång och den datorn har inget internet, inga andra spel, inga skrivprogram, inga 

Office, ingenting annat. Vi har bara den cd-skivan på den datorn och det är faktiskt ett jätteroligt spel. 

Man klickar på olika saker i olika miljöer i en villa eller på bondgården eller i en stadsmiljö med olika 

butiker, och sen när du klickar på en liten bild så är det något som hoppar och något som rör sig och 

så säger en röst dammsugare och sopborste eller ja du vet va det nu är eller vilken miljö de är i…” 

”Men det är många av barnen som även har ett ganska bra ordförråd på svenska som tycker att det 

spelet är kul dom förstår ju inte att det liksom är en lektion i svenska.” 

Utifrån citatet är pedagogen införstådd med att barnen är ivriga att använda digitala resurser i 

form av lärplattor och att barnen anser att arbetet med denna teknik är spännande och lustfyllt. 

I pedagogens erfarenhetshorisont finns en uppfattning om att det krävs rutiner och struktur för 

att användandet av lärplattor ska vara en hjälp i språklärandet, eftersom hon nämner att det 

kan bli stökigt när dessa digitala resurser plockas fram. Pedagogen anser att i verksamheten 

finns ett genuint intresse av att stötta barnen i deras språklärande. De har även en dator med 

ett svenskt språkspel. Pedagogen är medveten om språkspelets positiva läroaspekter då hon i 

citatet förklarar att spelet är ”jätteroligt”. Det som kan tyckas vara extra verkningsfullt med 

detta spel är kombinationen av rörliga bilder tillsammans med ljud, vilket troligtvis är givande 

och lämpligt för barnen. När pedagogen dessutom påpekar att barnen inte förstår att 

språkspelet är en del av läromomentet, finns det en medvetenhet om att spelet bidrar till ett 

omedvetet språklärande. Pedagogen förklarar i citatet att det inte endast är barn som behöver 

träna sin svenska och sitt ordförråd som uppskattar spelet. Hon ser alla barn i barngruppen 

som en helhet och där samtliga barn ska få möjlighet till de digitala språkresurserna, oavsett 

vilka kunskaper barnet har i det svenska språket. Hon har även förförståelse för att barnen kan 

delge varandra språkkunskaper, till exempel kan de barn i barngruppen som har ett större 

ordförråd och språkförståelse hjälpa och stötta de barn som behöver extra hjälp. Hon är 

medveten om vilka krav och vilken språknivå som krävs i barnens kommande skolgång och 

framtida studier. Pedagogen har med sin långa arbetserfarenhet inom barnomsorgen fått 

uppleva hur förskolans verksamhet utvecklats och förändrats och är därför medveten om 

fördelarna och funktionerna hos de nya läroresurserna. Hon ser att verksamhetens digitala 

resurser gör det möjligt att vidga barnens språk och kunskapsvärld. Det kan tänkas vara svårt 

erbjuda och presentera de miljöer och världar digital teknik kan bidra med utan att använda en 

lärplatta. 

6.14 Tema: ”Tecken som stöd” 

Nedan följer tre citat som behandlar ”Tecken som stöd” samt en analys angående citaten. 

Nu har jag ju ett väldigt nytt arbetslag det är bara jag som är kvar sen augusti då men mitt förra 

arbetslag så utbildade vi oss i TAKK. Så vi förstärker även med teckenspråk och det gör ju jag men 
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inte mina kamrater för de har ju inte lärt sig, för det är ju också ett språkstöd för alla barn inte bara 

för dom som inte kan höra tillexempel så det finns ju litegrann på avdelningen bilder med teckenspråk 

också.” 

”Jaa absolut… In Print känner ni till det? Det är ett program som man inte bara kan skapa tecken 

med teckenspråk utan bildstöd med ord också för att göra en struktur över ett toalettbesök och hur de 

går till eller när man klär på sig vad som är fiffigt att börja med tillexempel en dagsstruktur om hur 

det ser ut på månen när du kommer till förskolan å frukosten å vad man gör efter frukost osv och de 

bilderna kan man ta fram i In Print då.” 

”För dom barn som är intresserade av att börja skriva… Vi har Praxisalfabetet som vi kan ta till om 

det är så att vi har barn som har svårt med vissa uttal det beror på vad de kommer ifrån eller om dom 

har en språkstörning då kan vi ju ta hjälp utav logoped jaa... Och sen så försöker vi att inspirera 

barnen genom att vi har bokstäver på väggarna med bilder som inspirerar till samtal och…” 

I citatet nämner pedagogen användandet av teckenstöd. Hon kan efter många års arbete i 

förskolans verksamhet ha fått kunskap om att teckenstöd fungerar som komplement till det 

talade språket. Hon har insikt i att det viktigaste är att barnen lär sig att kommunicera och att 

det inte spelar någon större roll om det sker verbalt eller inte. Pedagogen ser kommunikation 

som en mänsklig rättighet och att alla människor ska få chans och möjlighet att få uttrycka 

sina behov, tankar och känslor. Hennes förståelsehorisont har gett henne förmågan att se alla 

barnen i barngruppen och inte endast lägga fokus på de barn som behöver mest stöd i sitt 

språklärande. Hon nämner att ”Tecken som stöd”, även kallat TAKK
2
, är givande för samtliga 

barn oavsett kunskaper i det svenska språket. Pedagogen har ett pedagogiskt och empatiskt 

förhållningssätt genom att belysa alla barns värde, språklärande och utveckling. 

Pedagogen har under samtalsintervjun tagit med sig Praxisalfabetet. På eget initiativ visar och 

förklarar hon hur Praxisalfabetet fungerar och hur det kan användas. Hon har ett intresse av 

att sprida kunskap kring detta hjälpmedel och hon ser att barns språkliga lärande har 

förbättrats genom att använda Praxisalfabetet. Eftersom pedagogen berättar om förskolans 

arbetssätt kring språkstörning visar det att hon har intresse av att hjälpa barn med 

språksvårigheter. Det är tänkbart att detta intresse kan grunda sig i att hon har en förförståelse 

för vad barn med språksvårigheter kan möta för hinder i kommande skolgång och längre fram 

i livet, samt att det är viktigt att barnen får hjälp i ett tidigt skede. Pedagogen nämner i citatet 

att på avdelningen finns bilder och bokstäver uppsatta på väggarna för att inspirera barnen till 

samtal. Då avdelningens väggar får fungera som pedagogiskt läromedel för att stötta barnens 

kommunikation och språklärande ser hon hur rummet kan bidra till den pedagogiska 

                                                 

 

 

2
 TAKK står för Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation vilket innebär teckenstöd för talat 

språk vid språkliga svårigheter (Heister Trygg, 2010). 
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verksamheten. Hennes förståelsehorisont bidrar till att hon är införstådd med innebörden av 

det pedagogiska användandet av rummet och att barnen därigenom kan ta till sig 

kommunikativa och språkliga kunskaper i sin egen takt genom att läromedlen ständigt finns 

tillgängliga på avdelningen. 

6.15 Tema: Böcker och läsning 

Nedan följer ett citat från transkriberingen som behandlar böcker och läsning samt en analys 

angående citatet. 

”Jaa men det gör vi ju… just nu går vi en intern utbildning som heter Läslyftet eller vi har den internt 

på Skollyftet där lär vi oss och uppdaterar oss… Och får de här om hur viktigt det är att använda sig 

av böcker och hur man kan dramatisera och berika barnens sagoläsning och det gör vi mycket. Vi har 

ju ett bibliotek här som vi nyttjar och bibliotekarien som jobbar på biblioteket här hon kommer gärna 

ner och ut på föräldramöten och våra planeringar… och hon har varit med på arbetsträffar och 

studiedagar och hjälper till... och hon har något som heter Äppelhyllan där böckerna är speciellt för 

språkstöd och stimulans vad det gäller det svenska språket och hon har varit med och valt ut böcker 

som är extra gynnsamma för barn som behöver lära sig svenska. 

Pedagogen har vidareutvecklat sina kunskaper angående språklärande i svenska genom de 

utbildningar hon deltagit i. Den fortbildning som hon nämner i citatet är allmänt berikande för 

den pedagogiska verksamheten, eftersom den bidrar till att utveckla nya pedagogiska grepp 

och insikter. Pedagogen är mån om att hålla sig à jour med nya lärdomar för verksamhetens 

skull och att hon ser att det ständigt finns mer kunskaper att inhämta. Den interna utbildning 

pedagogen och hennes kollegor deltar i ger en bredare förståelse för hur ett språklärande kan 

möjliggöras med hjälp av böcker och dramatiseringar. En slutsats är att förskolan har som 

ambition att kunna bidra till ett så bra och givande språklärande som möjligt. Eftersom 

samhället är föränderligt och förskolan avspeglar samhället, kan detta leda till befogade 

förändringar även i förskoleverksamheten. 

I citatet berättar pedagogen om förskolans samarbete med det närliggande biblioteket 

angående språklärande i svenska. Hon ser biblioteket och bibliotekarien som en givande 

resurs med litterära kunskaper som pedagogerna saknar och att biblioteket har en viktig roll i 

barnens språklärande. Pedagogen ser en koppling mellan den interna utbildning hon får 

genom förskolan och de kunskaper bibliotekarien har. Hon berättar att de använder sig av 

både dramatisering i barnens sagoläsning och tar hjälp av bibliotekarien kring böcker som 

stödjer språklärandet i svenska. Pedagogen menar att bibliotekarien har en delaktig roll i 

förskolans verksamhet och språkutveckling eftersom bibliotekarien deltar i olika möten, 

såsom föräldramöte, arbetsträffar och studiedagar. Detta leder till att bibliotekets litterära 

utbud anpassas efter verksamhetens och barnens behov. Pedagogen anser att både förskolan 

och biblioteket är mötesplatser för språk och mångkultur, men även en mötesplats som strävar 

efter att förmedla och delge kunskaper. Hon ser biblioteket som ett kulturcentrum där barnen 

får vistas och söka kunskap efter sin individuella förmåga och eget intresse. Förskolan och 

biblioteket är serviceinrättningar för samhällets medborgare och präglas ständigt av 

samhälleliga influenser. Pedagogen ser nyttan av att använda biblioteket eftersom böcker och 

barnkultur kan belysa aktuella ämnen i vår omvärld. Pedagogen är medveten om att förskolan 

och biblioteket är två separata verksamheter som arbetar mot samma mål. Hon är mån att 

dessa verksamheter berikar och hjälper varandra. 



Högskolan i Halmstad  Examinator: Monica Frick 

Förskollärarprogrammet  Handledare: Jonnie Eriksson & 

Examensarbete 15 hp  Anniqa Lagergren 

Monja Dujakovic & Gabriel Florwald 

28 

6.16 Tema: Utmaningar kring språklärande i svenska 

Nedan följer ett citat från transkriberingen där vi tolkar pedagogen avseende vilka utmaningar 

hon anser gäller för språklärande i svenska för barn med annat modersmål. 

”Det är ju kommunikationen med föräldrarna tror jag… för att ofta så har en förälder lite längre och 

har gått och kommit längre i sin språkutveckling så att det är mammas tur så kanske hon har varit 

hemma med barnen och det är hennes tur att börja på SFI så är det den föräldrakontakten som vi har 

och då kan hon inte så mycket svenska men...”  

Att pedagogen nämner bristfällig kommunikation med föräldrar som en utmaning grundar sig 

i att hon är medveten om att föräldrarna bör ta del av och vara införstådda med vad barnen gör 

på förskolan. Hon är även medveten om att det kan finnas information avseende 

verksamheten som berör föräldrarna och då kan behöva bli underrättade. Om föräldrarna ännu 

inte behärskar det svenska språket kan ett problemscenario vara att barnen blir tvungna att 

agera översättare. I en sådan situation är pedagogen medveten om risken för att informationen 

kan förvanskas eller endast vara avsedd för föräldrarna. Pedagogen inser vikten av att 

informationen når föräldrarna både för familjens och för verksamhetens skull. Till exempel 

kan barnen gå miste om aktiviteter som förskolan anordnar. Pedagogen innehar en 

erfarenhetshorisont där besvärliga situationer kan uppkomma om föräldrarna behöver bli 

informerade om något som berör deras barn eller förskolans verksamhet och inte kan 

kommunicera på svenska. En sådan situation kan vara om barnet råkar ut för en olycka på 

förskolan och behöver sjukvård och om barnets föräldrar inte förstår svenska och därför kan 

missa viktig information. 

6.17 Sammanfattning av analys/resultat pedagog 2 

Pedagogen är utbildad barnskötare och har arbetat 32 år inom barnomsorgen. Hon är 

intresserad av att arbeta med människor och har så länge hon minns haft en känsla av att 

förskolan kommer att bli en arbetsplats för hennes framtida yrkesliv. Hon anser det är av vikt 

att barnen anammar det svenska språket från tidig ålder, samt att de får ett begreppsrikt språk 

och ordförråd. Detta grundar sig i att hon är medveten om att förenklingar och förkortningar 

av språket kan försena barnens ordförståelse såvida de inte lär sig rätt från början. För att 

utmana barnens kunskaper och hjälpa dem i deras språklärande breddar hon sitt eget språk för 

att därigenom kunna exponera barnen för ett bredare språkbruk. Pedagogens ställningstagande 

baseras på kunskap och erfarenhet gällande den språknivå barnen behöver för att klara av 

kommande skolgång. Att ett rikt och nyanserat språk är av vikt är pedagogen medveten om 

eftersom hon anser att språk och kommunikation är en mänsklig rättighet. Den fortbildning 

och utveckling av nya pedagogiska grepp pedagogen får, bidrar enligt henne till att 

verksamheten utvecklas i takt med samhället. 

Pedagogen har under sitt yrkesverksamma liv sett hur digitala resurser blivit allt vanligare i 

verksamheten. Nu och framöver ser hon nyttan av att använda dessa resurser i barnens 

språklärande i svenska. Pedagogen ser barnen i barngruppen som en helhet och lägger fokus 

på gruppen som enhet. Hon betonar att alla barn oavsett kunskapsnivå i svenska språket kan 

ha nytta av de hjälpmedel och språkspel som avdelningen tillhandahåller. Ännu ett hjälpmedel 

pedagogen ser som användbart för språklärande är teckenstöd. Hon ser ”Tecken som stöd”, 

även kallat TAKK, som ett komplement till det verbala språket. Pedagogen är införstådd med 
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att förskola och bibliotek samarbetar mot samma språkmål men utifrån olika 

kompetensområden och ser detta samarbete som en givande resurs. 

7 Diskussion 

Studiens syfte är att få förståelse för pedagogers arbetssätt och förhållningssätt gällande 

lärandet av svenska som andraspråk för barn med utländskt modersmål. I detta avsnitt redogör 

vi för hur resultaten av transkriberingarna, empirin, kan kopplas till och sammanlänkas med 

tidigare forskning. De resultat som presenteras har framkommit genom de hermeneutiska 

tolkningar som gjorts av empirin av samtalsintervjuer med pedagog 1 och pedagog 2. Genom 

detta sätt kommer även studiens forskningsfrågor att besvaras. Forskningsfrågorna i detta 

arbete är: ” Vilka arbetssätt uttrycker pedagoger utifrån sina horisonter i arbetet med 

språkutveckling med barnen?” samt ”Vilka utmaningar utifrån sina erfarenheter ger 

pedagoger uttryck för i arbetet med språkutveckling med barnen?”. 

I denna studies analyser framkom det genom empirin å ena sidan att pedagogerna anser att 

barnens förmåga att kunna kommunicera och samtala är det viktigaste oavsett vilket språk 

detta sker på. Detta kan kopplas till Lim & Torrs (2007) singaporianska enkätstudie där de 

singaporianska pedagogerna ansåg att barns kommunikationsförmåga var grundläggande 

oavsett vilket språk de talar, samt till Skans (2011) sociokulturella fallstudie där pedagoger 

också menade att barns förmåga att kommunicera var det grundläggande och inte vilket språk 

som användes för kommunikationen. Å andra sidan betonade de två intervjuade pedagogerna 

vikten av att barnen lär sig det svenska språket eftersom det framgick att pedagogerna var 

medvetna om varför ett språklärande i svenska för barnen är behövligt. Detta anser vi beror på 

vetskap om att barnen behöver det svenska språket för att hjälpa dem att införlivas i det 

svenska samhället. I Björklunds (2013) studie ansåg vissa pedagoger att elevers olikheter, 

språk och kulturtillhörigheter var en tillgång i undervisningen, vilket även betonas av en av de 

intervjuade pedagogerna. Av empirin framgår att hon ser alla människors lika värde oavsett 

ursprung och etnicitet samt att detta förhållningssätt kan grunda sig i hennes personliga åsikter 

och privatliv. Det framkom av empirin att det ses som en mänsklig och demokratisk rättighet 

att få äga det språk som talas i det land där individen är bosatt. Språk och identitetstillhörighet 

är kopplat till varandra vilket även Ferreira & Medelowitz (2009) samt Magnusson (2013) 

betonar, eftersom språk är ett medel för att uttrycka och kommunicera åsikter, tankar och 

känslor. Detta blir en del i varje individs sociala samspel med omgivningen. O´Shannessy 

(2015) betonar att språk i ett socialt samspel kan ses som en social konstruktion som stöttar 

barnen i sin process att finna gemenskap och tillhörighet med sin omvärld. Vi är eniga om att 

språket är ett viktigt verktyg för att hitta sin plats i omgivningen och i samhället oavsett om 

detta språk är verbalt eller icke verbalt. 

I denna studie understryker de intervjuade pedagogerna vikten av att barnen i tidig ålder får 

kunskaper i det svenska språket samt hur förskolans verksamhet kan bidra i detta 

språklärande. Paradis (2007) och Dickinson & Porche (2011) nämner att språksvårigheter kan 

komma att beröra barnens kommande skolgång. Berörs barnens framtida skolgång negativt 

anser vi att detta kan bli problematiskt i barnens fortsatta liv. Detta menar vi är en viktig 

aspekt eftersom skolgång och eventuella studier kan vara av betydelse för att exempelvis bli 

en del av arbetslivet. Pedagogerna förklarade i samtalsintervjuerna att det är viktigt för barn 

med utländskt modersmål att lära sig det svenska språket. Detta grundar sig i att språket, 
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enligt pedagogerna, även innefattar kommunikationsförmågan. Förmågan att kommunicera är 

grundläggande enligt pedagogerna i denna forskningsstudie vilket även framkom i Skans 

(2011). Kommunikationsförmågan innefattar även att ge uttryck för känslor, idéer och åsikter 

vilket i en av samtalsintervjuerna benämndes som en demokratisk rättighet. Vi uppfattar att 

kommunikationsförmågan är centralt för pedagogerna när barnen ska lära sig det svenska 

språket. Om barnen inte ges samma möjligheter till kommunikation, sker deras språklärande 

på olika villkor, vilket enligt oss inte ger likvärdiga språkliga förutsättningar. Att barnens 

modersmål kan vara till fördel i deras språklärande i svenska tydliggörs av resultaten i Duarte 

(2011) och Saxena (2009). Detta framkom även av empirin när det beskrivs att pedagoger 

med språkliga kompetenser i barnens modersmål kan hjälpa barnen i deras ordförståelse. 

Gasteiger-Klicpera, Knapp, Kucharz, Schabmann, Schmidt (2009) påpekar att barnens 

språklärande till stor del baseras på vilka undervisningserfarenheter pedagogerna har. 

Eftersom Wedin (2007) menar att den miljö och omgivning vi människor befinner oss i 

påverkar vårt lärande, vill vi betona vikten av de varierade förutsättningar vår miljö och 

omgivning har på vårt lärande och våra kunskaper. Detta menar vi kan innebära att 

inhämtande av kunskaper och lärande kan skilja sig markant åt. Vi kopplar Wedins (2007) 

uttryckta förhållande mellan lärande och omgivning till vår studie och menar att dessa 

förhållanden kan vara problematiska samt komma att inverka menligt på barnens språklärande 

i svenska. Av empirin framkom att pedagogerna var medvetna om positiva och negativa 

effekter på språklärande och ordförståelse som kommunikationsstöd på barnens modersmål 

kan ge. En positiv aspekt avseende detta kan kopplas till slutsatsen i Dickinson, McCabe, 

Clark-Chiarelli, & Wolfs (2004) studie som visar att barns språklärande främjas om de får 

använda flera språk, eftersom språken kan ses som komplement till varandra. En negativ 

aspekt är att sker språkstöd och kommunikation på barnens hemspråk i för stor utsträckning 

kan detta hämma barnens språklärande i svenska. Att pedagogerna har kunskap om positiva 

och negativa aspekter som påverkar barnens språklärande anser vi visar att de har en 

kunskapsbredd inom området. Eftersom pedagogerna enligt oss har denna kunskapsbredd kan 

de förhoppningsvis utforma språklärandet i svenska med ett mångfacetterat innehåll som kan 

tillgodose barnens språkutveckling på ett positivt sätt. 

De pedagoger vi intervjuat har förklarat konkreta arbetssätt och de verktyg, så som ”Tecken 

som stöd” (TAKK), Praxisalfabetet, digitala resurser, musik, böcker, dramatisering och 

språkpraktikanter, som ska inspirera barnen till kommunikation. Detta visas även i Ljunggren 

(2013) som påpekar att pedagogers arbetssätt med barnen är förenat med vilka 

kommunikationsmöjligheter barnen ges. Ljunggrens (2013) studie visade att det finns risk att 

pedagoger i sitt arbete hämmar barnens möjligheter till att kommunicera med varandra, i 

motsats till vad de intervjuade pedagogerna i denna studie säger sig göra. Pedagogernas 

förhållningssätt, kunskaper och intresse för barnens kommunikation och språklärandet i 

svenska anser vi är grundläggande för vilket språklärande barnen kan bli erbjudna i förskolan. 

Av empirin framkom att fokus lades på barngruppen som helhet där alla barn ska få möjlighet 

att använda de digitala resurser verksamheten erbjuder, oavsett kunskap i det svenska språket. 

Barnen kan bidra till ett gemensamt lärande genom att delge varandra lärdomar och kunskaper 

i det svenska språket. Detta kan i sin tur kopplas till Verhoevens (2007) studie som menar att 

om barnen ska kunna ta åt sig kommunikativa färdigheter och kunskaper behöver de få ta 

egna initiativ och vara aktivt deltagande i sin lärandeprocess. Detta eftersom vi anser att 

engagemang är berikande i lärande och utveckling samt att det kan främja 

utvecklingsprocessen positivt både för barnen men även för pedagogerna. 
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Av empirin framkom det att pedagogernas användande av musiken stimulerar flera sinnen 

samt att teckenstöd kan vara ett fungerande komplement till verbal kommunikation. Ehrlins 

(2012) sociokulturella studie visade att musik och musikaktiviteter kunde vara ett verktyg i 

barnens språkutveckling vilket också framkom under en av intervjuerna. Detta musikinriktade 

arbetssätt ansåg pedagogerna var givande för barnen och deras språklärande. Musiken 

pedagogerna har spelat kommer från barnens hemländer och har visat sig vara en 

igenkänningsfaktor för dem. Ehrlins (2012) studie resulterade i att musiken blev en positiv 

aspekt i förskoleverksamheten. Användningen av musik kunde hjälpa barn, som verbalt hade 

svårigheter med att uttrycka sig, att våga kommunicera med andra. Det framkom även av 

empirin att ju fler språk en individ kan, desto större kunskapsbredd har individen tillgång till. 

Detta överensstämmer med Okal (2014) som beskriver att flerspråkiga barn innehar ett vidare 

kunskapsperspektiv än enspråkiga barn eftersom tvåspråkiga barn har fler språk att tillgå. 

Okal (2014) betonar också att vid flerspråkighet har ett av språken en tendens att bli det 

dominerande språket. Empirin visade att det kan vara relevant med språkstöd på det språk 

som barnet är svagast i. Espinosa (2005) påpekar dock att tvåspråkiga barn kan utveckla sitt 

språk i långsammare takt än enspråkiga barn, eftersom tvåspråkiga barn har ytterligare ett 

språk att förhålla sig till. Vi anser att tvåspråkighetens inverkan på utvecklingstakten i 

språklärandet är viktigt att ha kännedom om som pedagog eftersom språkskillnader och 

språkstörningar kan vara svårt att särskilja (Espinosa, 2005). Pedagoger kan enligt Gagarina 

(2016) minska risken för språkstörning genom att exponera barnet för andraspråket innan det 

fyllt två år och om barnet endast talar modersmålet i sitt hem. Vi menar att ur pedagogisk 

synvinkel är denna metod viktig för barnen eftersom den kan främja deras språklärande. Detta 

förfarande kan minimera risken för språkstörningar och även de konsekvenser som kan 

uppkomma. 

Pedagogerna på förskolan kan vara de enda svensktalande personer som barn och familjer 

med annat modersmål träffar i det svenska samhället, vilket också framkom av empirin. 

Verksamheten och pedagogernas förhållningssätt tänker vi innehar rollen som en förebild för 

den svenska förskolan och samhället, samt dess funktioner och struktur. Detta 

förhållningssätt, menar vi är av vikt eftersom det kan främja att barn och familjer med annat 

modersmål införlivas i det svenska samhället. Segolsson (2011) uttrycker att skolan är viktig i 

samhället eftersom synen på kunskap grundar sig i skolans kontext. Vi finner att pedagoger 

som arbetar i skolans, i detta fall förskolans, kontext och verksamhet sprider praktiska och 

teoretiska kunskaper om samhälles funktion och struktur. De intervjuade pedagogerna ansåg 

att de i sin yrkesprofession kan bidra med denna kunskap till dessa barn och deras familjer. 

I Skans (2011) studie gav de deltagande respondenterna snarlika svar och menade att barnens 

språkutveckling var viktig och central i verksamheten, vilket vi instämmer i. Det framkom av 

empirin att det var av vikt vid inlärning av språk och språkutveckling att som pedagog inte 

använda förenklingar och förkortningar av svenska ord vid kommunikation med barnen. Detta 

eftersom förenklingar och förkortningar kan tendera att försena och hämma barnens 

språklärande i svenska. Å ena sidan anser vi att det är betydelsefullt att barnen får lära sig 

orden på ett korrekt sätt från första början. Å andra sidan är vi medvetna om att ett sådant 

förfaringssätt lägger extra språklig noggrannhet i pedagogernas vardagliga kommunikation 

med barnen. Erfarenheter bottnar i tidigare händelser och förståelse för dessa tidigare 

händelseförlopp (Segolsson, 2011). Det framkom i en av empirin att barnen kan ha ett 

traumatiskt förflutet. Att använda sig av lågaffektivt bemötande samt att erbjuda barnen 
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närhet och trygghet var betydelsefullt för dessa barn. Ett arbetssätt som framkom av empirin 

var att barn som upplevt traumatiska händelser kan vara hjälpta av att bearbeta sina 

upplevelser genom att rita och teckna eftersom deras kommunikation på så sätt kan uttryckas 

icke verbalt. Vi tänker att å ena sidan kan dessa traumatiska händelser vara tunga att 

återuppleva och arbeta med på förskolan. Å andra sidan finner vi att arbete med dessa 

trauman kan hjälpa barnen att komma över det förflutna och kunna gå vidare. 

En av forskningsfrågorna i denna studie behandlar vilka utmaningar pedagoger ger uttryck för 

kring språklärande i svenska för barn med annat modersmål. I en av de två intervjuerna 

påtalades att bristande kommunikation i samband med föräldrakontakten sågs som en 

utmaning eftersom föräldrarna inte alltid besitter kunskaper i svenska. I den andra intervjun 

sågs utmaningen kring språklärandet i svenska bestå av att få vara en del av en kontext där 

barn och vuxna med olika kulturella, etniska och språkliga bakgrunder möts. Det sågs även 

som en utmaning att som pedagog få bidra till att barnen får en god språkutveckling i det 

svenska språket. Som tidigare i denna diskussion nämnt menar Pérez Prieto, Sahlström, 

Calander, Karlsson & Heikkila, (2002) att förskolan är en mötesplats där barn och vuxna med 

olika kulturella och språkliga bakgrunder samlas. Vi anser att ett möjligt scenario kan vara att 

när människor från olika kulturer och språkgrupper möts kan dessa tänkas uppleva en 

kulturkrock mellan sin hemkultur och den svenska kulturen. I Fridlunds (2011) avhandling 

påvisades mångfald och mångkultur i skoldokument som en belastning istället för en resurs, 

men samtidigt ansågs mångkulturella möten viktiga och betydelsefulla att bemästra. Dessa 

motsatta förhållanden angående synen på mångkultur anser vi kan vara uttryck för att 

mångkultur inom utbildning kräver mer resurser, till exempel tolkar och fler lärare. Däremot 

finner vi att mångkulturella möten enligt Fridlund (2011) kan beskrivas som betydelsefulla 

och viktiga att behärska eftersom mångkultur kan gynna samhället ur ett samhällsperspektiv. 

Vi menar att mänskliga möten är berikande. 

Av empirin framkom att pedagogerna har en stöttande inställning till barnens 

kommunikationsmöjligheter eftersom de med olika medel försökte inspirera barnen till samtal 

och kommunikation. Segolsson (2011) beskriver att bildning inte kan erhållas utan kommer 

inifrån människors lust att lära. Vi anser att inspiration främjar vår inre motivation till ny 

kunskap. Vi menar att eftersom pedagogerna använde sig av bilder och bokstäver på 

avdelningens väggar för att stimulera barnens kommunikation och språklärande i svenska kan 

detta arbetssätt gagna den inre motivationen hos barnen. Ytterligare hjälpmedel och varierade 

arbetssätt förekom. Dessa hjälpmedel och arbetsätt bestod av ”Tecken som stöd” (TAKK), 

Praxisalfabetet, bilder och bokstäver, digitala resurser, musik, böcker och dramatisering, vilka 

stimulerade barnens språklärande och kommunikation. Vi blev positivt överraskade av den 

breda variation på stödjande och främjande arbetssätt för barnens språklärande i svenska som 

pedagogerna uttrycker sig använda. Detta breda utbud av arbetssätt för språklärande anser vi 

kan möjliggöra att barnen, oavsett deras förutsättningar, får en god grund i svenska inför deras 

kommande skolgång och framtida studier. 

7.1 Metoddiskussion 

Från början var vårt arbete ämnat att fokusera på barnens modersmål. Vi hade först valt det 

sociokulturella perspektivet till studien, men efter revidering av problemformuleringen valdes 

istället det hermeneutiska perspektivet. Valet av det hermeneutiska perspektivet ändrade 
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metoden från strukturerade intervjuer med videoobservation till ostrukturerade 

samtalsintervjuer utan videoobservation. Det var angeläget för oss att i studien intervjua 

pedagoger som arbetar i en mångkulturell kontext för att inhämtat material skulle vara 

relevant. Om studien genomförts i en mindre mångkulturell miljö är det möjligt att resultatet 

visat att pedagogerna inte haft ett lika varierat arbetssätt inom språklärande i svenska. Detta 

hade kunnat resultera i ett mindre tydligt forskningsresultat och försvårat att få svar på 

studiens syfte och frågeställningar. 

I denna studie är empirin transkriberingarna av samtalsintervjuerna med de verksamma 

pedagogerna. Efter förskolechefens samtycke att genomföra samtalsintervjuer med 

pedagoger, vilka individuellt fick avgöra sitt deltagande. Eftersom vi tidigare inte genomfört 

några intervjuer utförde vi en pilotintervju med två studiekamrater. Denna pilotintervju ger, 

enligt Bryman (2011), erfarenhet inför kommande intervjuer. I efterhand anser vi att 

ytterligare en pilotintervju kunde gjort oss bättre förberedda och mer observanta inför de 

verkliga intervjutillfällena samt gett oss tillgång en strategi om respondenten skulle vara 

mindre talför. 

Sex pedagoger med varierade utbildningar och erfarenheter intervjuades. När alla intervjuer 

genomförts ansågs endast två av dessa relevanta för studien. Valet av intervjuer gjordes 

utifrån de resultat som intervjuerna gav. De intervjuer som inte användes som grund för denna 

studie valdes bort eftersom respondenterna saknade eftergymnasial pedagogisk utbildning, 

gav korta och svårtolkade svar samt hade grunda kunskaper i förskolans språkutvecklande 

arbete och svårigheter att förklara den verksamhet de var en del av. Vi ansåg dock att dessa 

bortvalda intervjuer inte tillförde tillräckligt för att kunna ge oss den ingående förståelse för 

pedagogers arbetssätt och förhållningssätt gällande lärande i svenska som andraspråk för barn 

med utländskt modersmål som vi behövde för denna forskningsstudie. Om istället de 

bortvalda intervjuerna legat till grund för denna studie kan det tänkas ha genererat ett annat 

resultat eftersom varje människa har egna livsvärldar och erfarenheter (Gadamer, 1997). Den 

intervjuform som användes i denna studie var ostrukturerad intervju utan färdiga frågor. 

Denna fria intervjuform, utan färdiga intervjufrågor, kan å ena sida tillåta pedagogerna tala 

fritt och utan begränsningar, å andra sidan leda till att pedagogerna avviker från ämnet. Hade 

ett annat vetenskapligt perspektiv använts för studien, och därmed ändrat valet av 

intervjuform till strukturerad intervju med förbestämda intervjufrågor, är det rimligt att tänka 

att de svar som framkommit varit mer låsta kring dessa frågor. Viktig information kunde ha 

gått förlorad om vi inte ljudinspelat samtalsintervjuerna, utan istället fört anteckningar över 

pedagogernas svar. Eftersom ljudinspelningen endast återger samtalsintervjuerna i verbal 

form, hade en videoobservation kunnat bidra med ytterligare information såsom 

ansiktsuttryck och kroppsspråk. Vid videoobservation finns dock begränsningen att bara det 

som blir filmat framkommer, inte situationer som sker i omgivningen Bjørndal (2005). Vi 

ställer oss undrande till om en videoobservation kunnat underlätta för oss i den hermeneutiska 

tolkningsprocessen. 

8 Sammanfattning och slutsats 

För att svara på denna studies syfte och forskningsfrågor följer nedan en kortfattad 

sammanfattning över de resultat som framkommit av empirin samt en redovisning av studiens 

slutsats. 
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Sammanfattningsvis framkom av empirin att språklärande i svenska, på förskolan där 

samtalsintervjuerna genomförts, visade att detta språklärande skedde på ett varierat sätt. De 

arbetssätt och de resurser som användes för språklärande i svenska bestod av ”Tecken som 

stöd” (TAKK), Praxisalfabetet, digitala resurser, musik, böcker och dramatisering samt 

närvaro av språkpraktikanter. Pedagogerna var också noga med att använda sig av ett 

begreppsrikt språk vid kommunikation med barnen. Bilder och bokstäver på 

förskoleavdelningarnas väggar användes för att stimulera och inspirera barnen till samtal och 

kommunikation. Pedagogernas förhållningssätt till språklärande i svenska för barn med annat 

modersmål visade på ett öppensinnat och empatiskt arbetssätt. Pedagogerna ville genom sin 

nyfikenhet och sitt engagemang hjälpa barnen framåt i sitt språklärande. Pedagogerna uttalade 

att de vill vara goda förebilder för barnen och deras familjer, avseende det svenska språket 

och det svenska samhället. De utmaningar pedagogerna uttryckte angående språklärande i 

svenska var kommunikationen med vissa föräldrar eftersom dessa föräldrar inte alltid har 

kunskap i det svenska språket. Ytterligare en utmaning som framkom var att bli delaktig i en 

mångkulturell kontext och att bidra till att barnen får ett utvecklande språklärande i svenska. 

Slutsatser som kan dras av detta arbete är att om ett språklärande för barn med annat 

modersmål ska ske, krävs ett stort engagemang av pedagogerna. Att visa intresse, lyhördhet 

och tydlighet gentemot barnen har också visat sig vara av betydelse eftersom barnen har 

individuella språkliga kompetenser och bakgrunder. För pedagogerna är det viktigt att vara 

införstådda med att språklärande i svenska är en process hos barnen och måste få ta den tid 

som behövs utifrån barnens egna behov. Ytterligare en slutsats som kan dras av denna studie 

är att pedagogerna använder sig av ett varierat arbetssätt och verktyg för språklärande i 

svenska för att kunna erbjuda barnen ett så utvecklande och givande språklärande i svenska 

som möjligt. Till forskningsfältet angående barns språklärande ser vi att denna 

forskningsstudie bidrar med att påvisa att även en studie som endast använt hermeneutik som 

teori och metod kan påvisa liknande resultat som liknande studier gjorda utifrån andra 

vetenskapliga perspektiv. 

9 Didaktiska implikationer 

I denna studie har det framkommit att olika pedagogiska grepp främjar barnens språklärande. 

Alla barn har olika livshistorier, bakgrunder och erfarenheter vilket måste bejakas och tas i 

beaktande i läroprocessen. Detta medför att alla barn har individuella sätt att anamma och 

inhämta kunskap.  

Denna forskningsstudie kan bidra med exempel på konkreta arbetssätt som är möjliga att 

använda i förskolan vid språklärande i svenska för barn med annat modersmål. Exempel på 

hur de konkreta arbetssätt som framkom av denna studie kan användas didaktiskt i förskolans 

verksamhet kan vara att vardagligt tal kan kompletteras med TAKK, samt att Praxisalfabetet 

kan vara en hjälp för barn att lära och träna sitt uttal. Även musik, böcker och dramatisering 

kan underlätta för barnen att närma sig det svenska språket på ett omväxlande sätt. Vi har en 

förhoppning att denna studie kan inspirera till vikten av pedagogers öppna och empatiska 

förhållningssätt angående barns språklärande och till ett utvecklande arbetssätt. 
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10 Vidare forskning 

Med utgångspunkt i denna forskningsstudie kunde det vara intressant att utforma en 

jämförelsestudie med ett annat vetenskapligt perspektiv än det hermeneutiska. En sådan studie 

kan tänkas undersöka eventuella skillnader i språklärande i en mångkulturell förskola jämfört 

med en förskola med i huvudsak barn med svenska som modersmål. Vidare hade det varit 

intressant att utföra en forskningsstudie angående barns språklärande i svenska ur ett 

barnperspektiv till skillnad från denna studies pedagogperspektiv. En studie ur ett 

barnperspektiv kring språklärande hade kunnat visa på barns olika inlärningsstrategier och 

nya tankar kring språkliga arbetssätt. 
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12 Bilaga 1 

Samtalsteman till ostrukturerad samtalsintervju med verksamma pedagoger. 

Bakgrundsfrågor: 

 När är du född? 

 Vad har du för utbildning? 

 När började du arbeta inom förskolan? 

Samtalsteman: 

 Modersmål. 

 Arbetssätt med språklärande i svenska. 

 Vikten av språklärande i svenska. 

 Språkliga resurser. 

 Ekonomiska resurser. 

 Digitala resurser. 

 Vidareutveckling kring språklärande i svenska. 
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