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Sammanfattning  

 

Syftet med denna undersökning är att få en bild av hur fem kvinnliga pedagoger varav en är 

specialpedagog anser sig arbeta med flerspråkiga barn i en förskoleklass. 

    Studiens ansats är kvalitativ och som empirisk datainsamlingsmetod används semi- 

strukturerade intervjufrågor, där fem pedagoger har intervjuats. Intervjufrågorna har handlat 

om hur pedagogerna arbetar med flerspråkiga barn. Studiens analysbegrepp är det 

sociokulturella perspektivet samt medieringsbegreppet.  

   Enligt forskning är hur pedagoger bemöter flerspråkiga barn betydelsefullt för barns 

språkliga utveckling och för deras identitetsutveckling. Det ses som en betydande del i arbetet 

med flerspråkiga barn att pedagoger uppmuntrar barn till att tala sitt modersmål.  

   I studiens resultat lyfter pedagogerna fram att flerspråkigheten har många fördelar, som t.ex. 

att barn och pedagoger blir toleranta inför olikheter. Pedagogerna betonar även vikten av att 

uppmärksamma de likheter som finns i olika kulturer. Pedagogerna menar att de använder sig 

mycket av tydlighet och kroppsspråk som en del av ett medierat lärande i arbetet med 

flerspråkiga barn. En annan aspekt i ett medierat lärande är att pedagogerna vill använda sig 

av föräldrakapaciteten som en del av en medierad kulturell förståelse. Barns modersmål 

försöker pedagogerna inkludera i verksamheten, men de menar att barnen själva inte verkar 

vilja uttrycka sig på något annat språk än majoritetsspråket.  

   Autentiska medierande verktyg i form av köksredskap, används vidare av pedagogerna i det 

språkutvecklande med flerspråkiga barn. Pedagogerna försöker anpassa verksamheten efter 

vad de tror de flerspråkiga barnen behöver, genom att dela in barnen i mindre grupper. Det 

råder dock en tveksamhet bland pedagogerna kring huruvida de ska ta ur de flerspråkiga 

barnen ur den större gruppen eller om barnen ska vara kvar i den stora gruppen.    

 

 

 

 

 

Nyckelord: Flerspråkighet, modersmål, förskoleklass, pedagoger, språkutvecklande arbetssätt.  
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1. Inledning 
 

1.1. Bakgrund 
 

Under de senaste årtiondena har Sverige allt oftare kommit att beskrivas som ett 

mångkulturellt samhälle (Lunneblad, 2006). I relation till detta blir språk en viktig aspekt, 

eftersom språk och mångkultur hör samman. Enligt författaren är språk liv, språk är bron 

mellan oss individer. Säljö (2000) belyser utifrån ett sociokulturellt perspektiv att barn lär i 

socialt samspel och genom kommunikation med andra individer. Individer behöver språk för 

att möta varandra, för att förstå och bli förstådda. Konsten att lära sig ett språk är också att 

lära sig en kultur. Människor kan inte lära sig ett språk utan att ”ingå i ett kulturellt och socialt 

sammanhang” (Ladberg, 2000, s. 72.).  

   Dagens samhälle kännetecknas av ökad språklig, etnisk och kulturell mångfald (Lunneblad, 

2006). Detta har medfört nya krav på skolan att bemöta barn med olika bakgrund på ett 

professionellt sätt. Redan tidigt kommer barnen i flerspråkiga miljöer i kontakt med andra 

språk. Flerspråkiga barn har behov av att kunna använda sig både av modersmålet och 

svenska i de miljöer de befinner sig i (Kultti, 2010). Att kunna sitt modersmål ses som en 

förutsättning för att klara av ett andra språk. Språk, lärande och identitetsutveckling är nära 

förknippade. För att kunna finna sig en egen identitet är det viktigt att modersmålet inte får en 

undangömd position. Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje barn få 

utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga. I 

läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr11) står 

det att:  

 

 

Det svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten över nationsgränserna 

ställer höga krav på människors förmåga att leva med och inse de värden som ligger i en kulturell 

mångfald. Medvetenhet om det egna och delaktighet i det gemensamma kulturarvet ger en trygg 

identitet som är viktig att utveckla, tillsammans med förmågan att förstå och leva sig in i andras 

villkor och värderingar (s.7). 

 

Jag har under min lärarutbildning haft verksamhetsförlagd utbildning på förskolor/skolor där 

80 % av barnen har varit flerspråkiga. Därför finns det ett stort intresse hos mig att studera 

fenomenet flerspråkighet lite närmre. Mot bakgrund av att flerkulturaliteten ökar inom skolan 

blir också behovet av forskning inom detta område än mer betydelsefullt. Denna studie kan 
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därför även intressera andra förskollärar- och lärarstudenter samt verksamma förskollärare 

och lärare. En grupp som även kan finna ett intresse av denna studie är föräldrarna till 

flerspråkiga barn. En annan ambition med denna studie är att se och jämföra min studie med 

hur tidigare forskning, och annan litteratur ser på arbetet med flerspråkiga barn.  

   Skolinspektionen (2010) har gjort en undersökning, som visar att förskolans och skolans 

verksamhet sällan tar hänsyn till eller anpassar sig efter att det finns flerspråkiga barn i 

verksamheten. Skolinspektionen (2010) hävdar även att det i allmänhet finns en positiv syn på 

elevernas flerspråkighet och att lärarna menar att modersmålet är viktigt för elevernas språk 

och kunskapsutveckling. Vidare påstår Skolinspektionen (2010) att lärarna ofta saknar 

kunskap om flerspråkiga barn och om deras kulturella bakgrund och erfarenheter. Enligt Lgr 

11 ska:  

 

Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja elevernas 

fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare 

erfarenheter, språk och kunskaper (s. 8). 

 

Genom samtal och intervjuer med pedagoger vill jag få möjligheten att ta del av deras 

berättelser och erfarenheter kring flerspråkighet. I yrket som pedagog behövs kunskap om 

flerspråkiga barn, samt hur vi kan bemöta och stimulera dem på bästa sätt. Mot bakgrund av 

detta vill jag i denna studie ur ett sociokulturellt och medierat perspektiv undersöka hur några 

pedagoger i en förskoleklass anser sig arbeta språkutvecklande med flerspråkiga barn, samt 

studera hur de lyfter fram flerspråkiga barns kultur och modersmål i förskoleklassen. Studiens 

ansats är kvalitativ och som empirisk datainsamlingsmetod används semi- strukturerade 

intervjufrågor. Jag valde denna ansats och metod eftersom jag vill undersöka och intervjua 

varje pedagog för att få ta del av deras erfarenheter kring språkutvecklande arbete med 

flerspråkiga barn. Valet av ansats grundar sig även i att det som undersöks inte kan uttryckas i 

siffror eller antal.  
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1.2. Förskoleklassen 
 

Då fenomenet förskoleklass är relativt ”nytt” följer här en redogörelse för att klargöra dess 

betydelse. I slutet av 1980-talet och början av 1990-talet debatterades det allt oftare i Sverige 

att sänka skolstartsåldern från det år barnen fyller sju till det år barnen fyller sex. I samband 

med detta började man på allt fler platser i Sverige starta verksamhet för sexåringar vid 

grundskolorna. När denna verksamhet startades kallades den först för sexårsgrupp eller 

sexårsverksamhet, och sedan årskurs 0. Numera används ibland termen årskurs F, där "F" 

står för förskoleklass (Skolverket, 2009).  

   Förskoleklassen är sedan 1998 namnet på en frivillig skolform i Sverige för 5/6-åringar. 

Förskoleklassen ska stimulera elevers utveckling och lärande, och förbereda dem för fortsatt 

utbildning. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov. 

Förskoleklassen ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap (Skolverket, 2009).  

   I förskoleklassen ska förskolans och grundskolans arbetssätt och metodik mötas. Förskola 

och förskoleklass ska sträva efter ett tillitsfullt samarbete. Förskoleklassens samarbete med 

skola och fritidshem ska också utvecklas för att utöka varje elevs mångsidiga utveckling och 

lärande (Skolverket, 2009). 

 

1.3. Syfte och forskningsfrågor 
 

Syftet med studien är att ur ett sociokulturellt perspektiv på språkutveckling undersöka vilka 

medierande redskap pedagogerna anser sig använda i det språkutvecklande arbete med 

flerspråkiga barn i förskoleklass. Dessutom undersöks pedagogernas åsikter om hur 

flerspråkiga barns kultur och modersmål lyfts fram i förskoleklass. Vidare är undersökningens 

syfte att lyfta fram pedagogernas språkutvecklande arbete med flerspråkiga barn till reflektion 

och diskussion.  

   Studiens forskningsfrågor är: 

- Vilka medierande artefakter anser sig pedagogerna använda i arbetet med barn i 

förskoleklass som har annat modersmål än svenska?   

- Vilka åsikter har pedagogerna kring hur de lyfter fram flerspråkiga barns kultur och 

modersmål?  

 

http://sv.wikipedia.org/wiki/1980-talet
http://sv.wikipedia.org/wiki/1990-talet
http://sv.wikipedia.org/wiki/Grundskola_(Sverige)
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2. Litteraturgenomgång  
 

I detta avsnitt beskrivs inledningsvis fenomenet flerspråkighet, därefter olika 

begreppsdefinitioner samt för studien intressant litteratur och relevant forskning. Därefter 

presenteras ett antal statliga rapporter.  

 

2.1. Flerspråkighet 

 

Det finns olika definitioner av flerspråkighet. Håkansson (2003) menar att det innebär att 

barnen använder sig av mer än ett språk i vardagen. Enligt författaren finns det olika 

uppfattningar av detta fenomen, från att man behöver vara uppvuxen med två språk i sin 

familj för att ses som flerspråkig, till att det räcker att barn eller vuxna har kunskap om två 

språk.  

   När människor emigrerar hamnar de i en ny flerspråkig situation. De har sitt eller sina språk 

med sig då de möter ett nytt majoritetsspråk. Begreppet flerspråkighet innebär att en person 

kan kommunicera med hjälp av ett eller flera språk. Flerspråkiga människor använder språket 

på olika sätt (Ladberg, 2003). De kan tala t.ex. sitt modersmål med familj och släkt och 

vänner, majoritetsspråket används mestadels på arbetet eller med myndigheter osv.  

   Flerspråkigheten tar sig många uttryck vilket bl.a. betyder att flerspråkiga barn behärskar 

sina språk i varierande utsträckning, och förhåller sig till dem på varierande sätt, samt 

använder dem i olika sammanhang (Ladberg, 2000).  

    

2.2. Begreppsdefinition  
 

I detta avsnitt kommer olika begreppsdefinitioner att presenteras. Värt att nämna är att 

begrepp kan definieras på olika vis. I detta stycke kommer begreppen beskrivas på det sätt 

som är relevant för min studie.  

   Begreppet modersmål förstås som barns och elevers förstaspråk. Enligt Ladberg (1999) är 

modersmålet det språk man lär sig som barn. Barn som har föräldrar med olika förstaspråk 

kan även ha två förstaspråk. Andra språket är ett främmande språk som finns som ett 

dominerande språk i samhället (Skolverket, 2002). Håkansson (2003) menar att andraspråket 

är det eller de språk som lärs in efter att grunderna i förstaspråket lärts in. Begreppet 
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flerspråkiga barn kommer i denna studie att användas i betydelsen barn med annat modersmål 

än svenska. Då begreppet mångkultur används i denna undersökning syftar det till att skolan 

är mångkulturell, eftersom barnen kommer från många olika kulturer (Benckert et al., 2008). 

Då barn och vuxna från olika kulturer samverkar för att skapa möjligheter och förståelse samt 

ömsesidig respekt, använder jag i studien begreppet interkulturell förståelse.   

 

2.3. Tidigare forskning 

 

Enligt Liberg (2007) kommunicerar vi med andra människor för att skapa mening i tillvaron. 

Vi vill göra oss förstådda och förstå andra och världen omkring oss. Genom det 

kommunikativa meningsskapandet är vi såväl bärare och medskapare som förändrare av de 

sammanhang vi lever i.  

   Enligt Wagner, Strömqvist och Uppstad (2010) visar forskningsresultat att flerspråkiga barn 

har större språkliga och kognitiva fördelar av sin flerspråkighet ju högre språklig kompetens 

de har i båda språken. I arbetet med flerspråkiga barn är det viktigt att använda en mångfald 

av uttryck och gestaltningar eftersom läraren då kan stimulera barnen till ett lustfyllt lärande. 

En annan viktig aspekt i arbetet med barnen, är enligt Frykholm (2007) att fånga upp och ta 

vara på elevernas egna erfarenheter.  

   Hyltenstam (2007) menar att förutom att utveckla kunskaperna i det egna språket har 

modersmålsundervisningen som uppgift att hjälpa barn att få en stark självkänsla och främja 

deras utveckling till tvåspråkiga individer med dubbel kulturell identitet. Ämnet ska dessutom 

ge kunskaper om hemlandets kultur och samhällsskick och hjälpa eleverna att följa 

utvecklingen i hemlandet. Olofsson (2011) påstår att det finns en hel del forskning som pekar 

på att ett välutvecklat modersmål stöder lärandeprocessen i andra språk. 
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2.4. Rapporter 

 

2.4.1. Bemötande och skapandet av en identitet 

 

Eftersom individer ingår i olika sociala sammanhang utvecklar de olika språkliga register. 

Detta menar Olofsson (2011) att man kan förklara genom att barn bär med sig olika 

språkförmågor när de kommer till skolan. Att få möta olika synsätt både vad gäller språk och 

erfarenheter blir i detta perspektiv viktigt i allt lärande enligt författaren.  

   Skolverket skriver i sin rapport (2002), att bemötandet av flerspråkiga barn har en 

avgörande betydelse för hur de kommer att utvecklas som individer, samt vilka språkliga 

kompetenser de kommer att uppnå i sina olika språk. Språk och identitet ligger nära varandra 

liksom språk och lärande. I Skolinspektionens rapporter (2010) framgår, att om barnen ska ha 

optimala förutsättningar att både utveckla en flerspråkighet och sin identitet och självkänsla är 

det viktigt att utveckla modersmålet parallellt med det svenska språket. Trygg identitet är en 

grundförutsättning för positiv utveckling. Att bli sedd som den man är med en dubbel 

kulturbakgrund har avgörande betydelse för den egna självbilden. Kartläggningen har visat att 

barn och elever med flerkulturell bakgrund behöver bättre stöd i förskola och skola för sin 

utveckling som flerspråkiga och flerkulturella individer (Skolverket, 2002).  

   Det är nödvändigt att skolan ges bättre förutsättningar att uppmärksamma de flerspråkiga 

barnen utifrån deras speciella förutsättningar, för att de ska kunna utveckla avancerad 

språkfärdighet i sina olika språk (Skolinspektionen, 2010). Rosander (2005) framhäver att 

arbetet med flerspråkiga barns språkutveckling ska ske utifrån en professionell analys av vart 

barnet befinner sig i sitt första och andra språk och en kartläggning av barnets språksituation. 

 

2.4.2. Modersmålets betydelse 

 

Modersmålsundervisningen i skolan är ofta avskild från övrig undervisning (Skolverket, 

2002). Det finns visserligen en allmän positiv inställning i skolor till att barnen ska utveckla 

en fungerande flerspråkighet. Både personal och ledning inser modersmålets betydelse för 

barnens språk- och kunskapsutveckling (Skolinspektionen, 2010). Samtidigt ser lärare inte 

utvecklingen av ett välfungerande modersmål som allas intresse utan oftast som någon annans 

ansvar, ibland en modersmålslärares, ibland föräldrarnas. Om barnen ska ha optimala 

förutsättningar att både utveckla en flerspråkighet och sin identitet och självkänsla är det 
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viktigt att utveckla modersmålet parallellt med det svenska språket (Skolinspektionen, 2010). 

Rapporten visar vidare att det finns en allmänt positiv inställning hos personal i både förskola 

och skola, till att barnen blir starka i sitt modersmål. Det finns även en gemensam syn på 

modersmålets betydelse för barnens språk- och kunskapsutveckling. Samtidigt ser personalen 

i förskolor och skolor det som problematiskt om barnen talar något annat än svenska när de 

vistas i förskolan eller skolan (Skolinspektionen, 2010). Sellgren (2005) menar att alla barn 

kan tillägna sig flera språk, och att barn inte blir förvirrade av flera språk.  

   Sellgren (2005) menar att barnen utvecklar sitt svenska språk på ett sätt som gynnar deras 

fortsatta utveckling i skolan. Däremot utvecklar barnen i mindre grad sitt modersmål eller 

språkarv. Kartläggningen visar att modersmålets status behöver stärkas, så att modersmålet 

blir en självklar, integrerad del av verksamheten i förskola och skola (Skolverket, 2002). 

Enligt Skolinspektionen (2010) rekommenderas därför att de flerspråkiga eleverna ska få 

möjlighet att i skolarbetet, parallellt med svenskan, få fortsätta att utveckla och använda det 

språk de kan bäst. Annars riskerar barnen att hamna efter i sin kunskapsutveckling. 

 

2.5. Att arbeta språkutvecklande med flerspråkiga barn 

 

I detta kapitel tas för studien relevant litteratur upp.  

 

”Vi skulle kunna säga att små barn är utvecklingsmässigt bestämda för att tillägna sig den 

språkliga basen” (Ladberg, 1999, s.15). Barn tränar ideligen språket och tar till sig nya ord 

spontant, barns drivande kraft att lära sig språk är inbyggd. Enligt Ladberg (2000) innebär 

Skolstarten för många barn, enspråkiga och flerspråkiga en helt ny värld där undervisningen 

innebär nya sätt att interagera.  

   Språkanvändning finns alltid i ett socialt kulturellt sammanhang, vilket avgör vad och hur vi 

lär oss språket och vilken erfarenhet vi har av olika språkliga register (Sellgren, 2005). Lindö 

(2009) menar att flerspråkiga barn ofta har ett mindre ordförråd än enspråkiga barn i samma 

ålder, om pedagoger mäter deras ordförråd i ett av språken. Detta kan ge konsekvenser för 

senare utveckling i skolan. Pedagogen måste därför hitta olika arbetssätt för att öka 

flerspråkiga barns ordförråd. Författaren påpekar, för att förstå och stödja flerspråkiga barn i 

deras utveckling av det svenska språket, borde det vara självklart att alla pedagoger får 

gedigen och regelbunden grundutbildning i svenska som andraspråk.  
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   Grunderna för att språken skall utvecklas på ett lämpligt sätt är att inflödet är rikligt genom 

att barnet får höra språket, och att utflödet är rikligt genom att barnet får möjlighet att använda 

sina språkliga kunskaper (Lindö, 2009). Pedagoger bör dessutom stimulera barnet över dess 

nivå så att barnet får utmaningar. Samtidigt får innehållet inte vara för avancerat (Benckert et 

al., 2008). Benckert et al. (2008) menar även att pedagoger som arbetar med flerspråkiga barn 

bör ha samma höga förväntningar på dem som på de enspråkiga barnen. Detta bekräftar 

Ladberg (2003) då hon skriver att ett misstag som pedagoger ofta gör är att förenkla på fel 

sätt, vilket i sin tur kan bidra till att barnen inte behöver tänka.  

   Enligt Benckert et al. (2008) kan det som pedagog vara betydelsefullt att bygga på det som 

barnet har med sig av sin kultur, sitt språk, sin förståelse och sina erfarenheter. Vidare menar 

Benckert et al. (2008) att det kan vara viktigt som pedagog att ge undervisningen ett innehåll 

som motsvarar barnets behov, för att sedan kunna ge barnen möjligheter att använda sina 

nyvunna kunskaper på egen hand.  

   Enligt Ladberg (2000) kan en viktig språkinlärningssituation vara då barn får lära sig 

begrepp utifrån en konkret upplevelse, och när samtalet utgår ifrån barnets intresse. För att 

lägga grunden till det nya språket kan pedagoger ta hjälp av en rad olika dimensioner. 

Pedagoger kan t.ex. med hjälp av sång och rörelse gestalta ord och skapa sammanhang på ett 

lekfullt sätt för flerspråkiga barn. Genom detta arbetssätt kan flerspråkiga barn få en 

upplevelse på samma gång som de bekantar sig med språkets ljud och uppbyggnad (Ladberg, 

2003). Lindö (2009) menar att det är viktigt att flerspråkiga barn får många sinnliga 

upplevelser och erfarenheter av olika saker i skolan för att bygga upp ett rikligt ordförråd. 

Ladberg (2003) menar vidare att med fler upplevelser utvecklas ord och begrepp. I skolan 

behöver pedagoger dagligen använda sig av språklig stimulans och upprepa hela meningar så 

att barnens språkutveckling får en bra bas (Lindö, 2009).  

 

2.5.1. Barns språk och identitetsutveckling 

 

 

 De roller som individen har tillägnat sig genom socialisation kommer med tiden utgöra en del av 

individens identitet (Sellgren, 2005, s.254).   

 

Det är kulturen och språket tillsammans som utgör vår identitet, samtidigt som språk och 

identitet hör samman (Ladberg, 2003).  Axelsson (2005) menar att barn är i en ständig 

identitetskonflikt då de är av olika ursprung och har olika språk. Ladberg (1999) påpekar att 
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språk samt identitet har stora samband, där många av de språkliga problem som individen har, 

från början bottnar i identitetsproblem. ”Ovilja mot ett språk eller rädsla för att tala ett språk 

är hos många barn en fråga om identitet” (Ladberg, 1999, s.36). Språk handlar också om 

känslor, det är känslomässigt bundet. Enligt Ladberg (2003) lär sig barn i flerspråkiga 

samhällen språk genom sina kompisar. Där lek och glädje i umgänget med andra barn skapar 

en god grund för språkinlärning.  

   Barn kan utveckla en dubbelkulturell identitet som kan ger en känsla av tillhörighet till både 

föräldrarnas kultur och till den svenska kulturen. Enligt Ladberg (2003) kan det vara 

betydelsefullt att flerspråkiga barn får en positiv dubbelkulturell identitet. Detta kan skolan 

bidra till genom goda gemenskaper, genom genuina personliga möten och genom ett medvetet 

arbetssätt. Bozarslan (2001) menar att det är viktigt att ge barnen valmöjligheter och att 

erbjuda dem den svenska kulturen utan att kräva att den ska ersätta barnets eller föräldrarnas 

kultur. Lunneblad (2006) skriver att skolans kultur- och identitets- re/producerande uppgift är 

del av ett demokratiskt uppdrag att socialisera framtidens medborgare. Författaren menar att 

uppdraget innebär att pedagoger ska utveckla barnens förmågor och eget kulturskapande, 

genom att överföra ett kulturarv- värden, språk, sedvänjor och kunskaper från en generation 

till en annan.  

 

2.5.2. Föräldrarnas roll 

 

Ladberg (1999) hävdar att föräldrarnas involvering i flerspråkiga barns språkutveckling är 

ytterst viktig, eftersom om föräldrarna stödjer barnens språkutveckling kan utvecklingen bli 

positiv.  

 

Med sina beslut och sitt aktiva språkarbete lägger föräldrarna grunden för barnets fortsatta 

språkutveckling (Benckert et al., 2008, s. 9).  

 

Enligt Benckert et al. (2008) är det betydelsefullt att samarbetet mellan skola och hem 

fungerar är en viktig del i arbetet med flerspråkiga barn. Pedagogernas uppgift är att få 

föräldrarna att känna sig delaktiga i skolans verksamhet, för att skapa en förståelse kring 

flerspråkiga barns ursprung kan pedagogerna som Bozarslan (2001) skriver, bjuda in 

föräldragruppen och be dem t.ex. på föräldrar möten berätta lite om deras hemland och kultur. 

Det kan finnas många fördelar med att ha en bra kontakt med föräldrar. Pedagoger bör visa 

sitt intresse av barns modersmål samt uppmuntra föräldrar att prata deras modersmål med 
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barnen. Benckert et al. (2008) menar för att flerspråkiga barn ska utveckla både modersmålet 

samt majoritetsspråket på bästa möjliga vis, behöver barn höra båda språken ofta. Enligt 

Ladberg (2003) vill många föräldrar att barnen ska prata så mycket svenska som möjligt, och 

därför väljer somliga föräldrar att prata svenska med barnen då de kommer hem från skola. 

Detta menar författaren kan bidra till att barnen inte får ett välutvecklat modersmål. Om det är 

så att föräldrarna inte har ett välutvecklat svenskt språk då de väljer att prata svenska med 

barnen, kan även detta bidra till att barnen får ett dåligt svenskt språk.  

3. Teoretisk utgångspunkt  
 

Valet av detta teoretiska perspektiv grundas på studiens fokus och syfte. Studiens perspektiv 

på skolans kommunikation blir ett sociokulturellt medierande perspektiv. Detta innebär att 

individen i grund och botten är en varelse som genom kommunikation med olika medierande 

verktyg utvecklar sitt lärande.  

Sett ur ett sociokulturellt synsätt, är samspelet mellan individer och omgivning den drivande 

kraften i utvecklingen (Säljö, 2000). Det sociokulturella perspektivet innebär att barn lär sig 

genom socialt samspel och kommunikation. Säljö (2000) menar att människans språk är 

naturligt, biologiskt och unikt, men att språket i synnerhet överför den kultur som omger 

barnet. Mediering är ett viktigt och centralt begrepp inom ett sociokulturellt perspektiv. Det 

handlar om samverkan mellan oss människor via de kulturella redskap som vi använder oss av 

för att förstå och agera i vår omvärld. Författaren delar in språkets funktion i tre beståndsdelar 

som kommer vara relevanta i denna studie: 

Språkets utpekande funktion, innebär att företeelser i världen runt om oss, kan pekas ut och 

ges namn med hjälp av språkliga kategorier. 

Språkets semiotiska funktion, innebär att språket blir ett verktyg för att skapa kunskaper om 

världen. 

Språkets retoriska funktion, innebär att språket har olika innebörder i olika sammanhang.  

   I ett sociokulturellt perspektiv är kommunikation och språkanvändning helt centrala och 

utgör länken mellan barnet och omgivningen (Säljö, 2000). Författaren betonar språkets 

retoriska karaktär genom att se det som ett levande redskap för att skapa mening mellan 

människor som agerar i och genom språket i sociala praktiker. För att kunna förstå individers 

språkliga beteende behöver vi studera hur dessa individer lär sig att uttrycka sig i olika 

kommunikativa sammanhang. Hur vi använder oss av språket är alltså kontextberoende. För 
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att förstå barns språk behöver vi förstå dem ur i vilken kontext de befinner sig i, och vilka 

språkliga erfarenheter barnet har.  

   Barnets förmåga för lärande ligger mellan det barnet kan klara på egen hand och det som 

han/hon kan åstadkomma med hjälp av en vuxen eller i samspel med ett annat barn som har 

kommit längre i sin utveckling. Detta fenomen kallar Säljö (2000) för den proximala 

utvecklingszonen, där individer utmanas över sin nuvarande kunskaps nivå.  Det är genom att 

lyssna, samtala, härma och interagera med andra som barnet får ta del av kunskaper och 

färdigheter, redan i tidig ålder lär de sig vad som är intressant och värdefullt i kulturen. Säljö 

(2000) menar när barn lär sig ett språk lär de sig också att tänka inom ramen för en viss 

kultur. Detta bekräftar även Bjervås (2003) då hon skriver:  

 

Ett sociokulturellt perspektiv på utveckling och lärande innebär att människor agerar i ett direkt 

eller indirekt samspel med andra människor inom ramen för ett praktiskt och kulturellt 

sammanhang (s.58).  

 

Individen lever på insikter och kunskaper som han/hon stött på eller lånat från andra 

människor under samspelet. Inlärningen av ett andraspråk kan befria ” barnets språkliga 

tänkande ur de konkreta språkliga formernas och företeelsernas fångenskap” (Benckert et al., 

2008, s.64). 

   Säljö (2000) betonar även modersmålets betydelse och menar att inlärningen av ett nytt 

språk sker genom modersmålets semantiska sida. Det nya språket lärs inte in genom att 

upprepa det som redan är utvecklat, utan istället utgår man ifrån den språkliga kompetens som 

barnet redan har på sitt modersmål.  

   Nedan kommer en mer ingående beskrivning av medieringsbegreppet. 

 

3.1. Mediering  
 

Utgångspunkten för min studie är det sociokulturella perspektivet och begreppet mediering. 

Ett medierande lärande innebär att människan genom socialt samspel med andra och med 

språket som verktyg lär sig nya kognitiva tillvägagångssätt som sedan överförs till en tanke 

hos barnet.  

   Säljö (2000) menar att den syn människor har på sig själva, kulturen och det egna 

förhållningssättet osv. är förmedlade genom de språkliga kunskaper som individer tar till sig 

för att kunna interagera med andra.  
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Mediering innebär att vårt tänkande och våra föreställningsvärldar är framvuxna ur, och därmed 

färgade av, vår kultur dess intellektuella och fysiska redskap (Säljö, 2000 s. 81).  

 

Med hjälp av artefakter förmedlas kunskap, och i denna studie kommer pedagogernas 

mediering av språket till flerspråkiga barn studeras. Begreppet artefakt (redskap) är något som 

människan framställt för att använda i sin strävan efter förståelse och den egna utvecklingen.  

   Säljö (2000) menar att mediering kan ske via intellektuella och fysiska redskap, som kan 

samspela med varandra. Exempel på fysiska redskap kan vara en kniv och gaffel. Vidare är 

intellektuella redskap de kommunikativa, språkliga hjälpmedel vi använder i vardagen. 

Mediera innebär att vi för vidare den information vi har om verkligheten, vilket i sin tur bidrar 

till att denna information kan göras förstådd för människor i olika sammanhang. Författaren 

menar att alla människors samtal är uttryck för mediering, vilket medför att människor är 

ständigt medierande resurser för varandra. Enligt Säljö (2000) är språket och dess resurser 

människans viktigaste medierande redskap, mediering sker inte alltid via teknik och redskap. 

4. Metod 
 

Mitt val av metod blev en kvalitativ ansats, där jag har använt mig av kvalitativa intervjuer 

och en tolkande analys. Val av metod grundas i mitt syfte vilket Kvale och Brinkmann (2009) 

menar ska vara utslagsgivande för vilken metod som en forskare beslutar sig för att använda. 

Syftet med denna undersökning är att få en bild av hur fem kvinnliga pedagoger varav en är 

specialpedagog anser sig arbeta med flerspråkiga barn i en förskoleklass. Samt vilka åsikter 

pedagogerna har kring hur de lyfter in barns kultur och modersmål i verksamheten. 

    I en kvalitativ studie vill forskaren få en helhetsförståelse för fenomenet som studeras och 

gå djupare i ämnet genom att få mycket information om några enheter (Kvale och Brinkmann, 

2009). Enligt Stúkat är huvuduppgiften för ett kvalitativt perspektiv att tolka och begripa de 

resultat som kommer fram. Vidare menar författaren att en forskare inte ska generalisera, 

förutsäga och förklara i en kvalitativ ansats. Orsaken till att använda intervju som metod är att 

forskaren då kan använda sig av det direkta mötet mellan forskaren och intervjupersonerna, 

och därmed av det unika samtal som uppstår i just denna kontext (Widerberg, 2002). I denna 

studie används semi- strukturerade intervjuer, vilket enligt Bryman (2002) är när intervjuaren 

utgår från en intervjuguide med ett antal frågor. När intervjufrågorna konstrueras utgår jag 

ifrån undersökningens syfte, forskningsfrågor samt tidigare forskning kring flerspråkighet. 
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Vid utformningen av intervjufrågorna var tanken att formulera dessa på ett vis som inte skulle 

innebära att respondenterna enbart kunde ha ett svarsalternativ utan tanken var att få så 

utförliga svar som möjligt. Vidare syftar intervjufrågorna till att ge svar på undersökningens 

forskningsfrågor. Intervjuerna som genomfördes i denna studie kan benämnas som kvalitativa 

forskningsintervjuer. Utmärkande för en kvalitativ intervju är att forskaren följer upp delar av 

intervjupersonens berättelse som kan kasta ljus över personens förståelse av temat ifråga. 

Intresset har varit på respondenternas medierande arbetssätt kring och med flerspråkiga barn 

och deras kultur. En annan aspekt är att försöka förstå flerspråkighet ur respondenternas 

synvinkel och meningen i deras erfarenheter.  

   Enligt Kvale et al. (2009), ”går forskaren utöver det direkt sagda för att utveckla strukturer 

och relationer som inte framträder omedelbart i en text” (s. 223). Enligt författarna går 

meningstolkningen av intervjutexter utöver en strukturering av den tydliga meningen i det 

som sägs, till djupare och mer kritiska tolkningar av datamaterialet.  

   Jag skickade frågorna via e- post en vecka innan intervjutillfället till pedagogerna, eftersom 

det var deras önskan. 

 

4.1. Urval 

 

I denna studie har ett strategiskt urval använts, detta innebär ett urval som är består av 

individer som är tillgängliga, samt vilka intervjupersoner forskaren anser kan ha kunskaper 

kring forskningsproblemet (Bryman, 2002). Eftersom jag hade tidigare erfarenhet av denna 

förskoleklass som undersöks i denna uppsats, visste jag även att de fanns flerspråkiga barn i 

verksamheten. Detta skulle kunna innebära att jag är för välbekant med förskoleklassen, men 

jag gjorde den bedömningen att ändå genomföra min studie i förskoleklassen eftersom jag inte 

hade någon kunskap om hur de ser på arbetet med flerspråkiga barns språkutveckling.  Jag har 

dock vid ett antal gånger kontaktat flera pedagoger som jag vet arbetar mycket mer med 

flerspråkighet, men inte kunnat delta i studien. Jag valde därför en skola för undersökningen, 

där fyra pedagoger verksamma i en förskoleklass intervjuades, samt en specialpedagog som 

tillhör förskoleklassens arbetslag. Samtliga pedagoger är kvinnor mellan 35-60 år. Vars 

fingerade namn är: Gun, Elsa, Lena, Mona och Ingrid (specialpedagog).  

   I denna verksamhet finns två prioriterade mål, ordförståelse samt samarbete. Detta anser jag 

vara otroligt intressant med tanke på studiens problemområde. Pedagogerna tilläts genom 
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intervjuer ge sin syn på flerspråkighet, där intervjuerna dessutom gav pedagogerna en 

möjlighet att bli representerade (Kvale & Brinkmann, 2009).  

 

4.2. Etiska principer 

 

Bryman (2002) har presenterat några av de etiska principer som gäller för svensk forskning. 

Studien förhåller sig till följande: 

 

Informationskravet innebär att pedagogerna informerats om studiens syfte. Jag har även i ett 

informationsbrev informerat de berörda pedagogerna om att deras deltagande är frivilligt. 

Dessutom har intervjufrågorna skickats via E-post.  

 

Samtyckeskravet har tillgodosetts genom att deltagarna själva får bestämma huruvida de vill 

medverka eller inte. 

 

Konfidentialitetskravet, studien kommer att behandla alla personer som ingår i den med 

största konfidentialitet. Andra namn än deltagarnas ursprungliga namn används. Studien 

kommer undvika att beskriva skolan på sådant vis att den kan identifieras av läsaren.  

 

Nyttjandekravet, vilket innebär att all information i denna studie kommer endast att användas 

för forskningsändamål.  

 

Pedagogerna godkände via e-post att bli intervjuade, fyra av intervjuerna ägde rum 2011-10-

18, samt en intervju 2011-10-19. Samtliga intervjuer görs på arbetstid. 

 

4.3. Genomförande 

 

Vid intervjutillfällena träffade jag samtliga pedagoger på deras arbetsplats och intervjuade 

dem en och en i ett litet rum som fanns tillgängligt. Eftersom jag är ”ensamintervjuare” ställer 

jag alla frågor själv samt antecknar på egen hand ifall det skulle vara något jag anser värt att 

skriva ner, samt ifall det skulle bli tekniska problem med den elektroniska inspelningen. Att 

tänka på som Widerberg (2002) skriver, är att alltid ha ögonkontakt med respondenten och 
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inte anteckna och titta ner alltför mycket. Vidare menar författaren att när du antecknar kan 

respondenten bli motiverad av det faktum att det han/hon sagt var betydelsefullt och därmed 

delge mer av sina tankar. Intervjuerna dokumenterades genom röstinspelning via min 

mobiltelefon.  

   Under intervjuerna försökte jag vara professionell gentemot respondenterna. Vanligaste 

problemet för orutinerade intervjuare är att fokus ligger mer på en själv än på 

intervjupersonerna. Rädslan av att man inte ska visa sig som duktig, att det ska bli pinsamt 

osv. är vanligt (Widerberg, 2002). Vid några tillfällen under första intervjun uppstod det tysta 

pauser. Detta var jobbigt, men under andra intervjun insåg jag att det var viktigt att 

intervjupersonen fick tid att tänka efter. Efter intervjuerna satt vi och småpratade lite, och då 

kom det upp fler intressanta saker som jag antecknade. Detta var helt i sin ordning för 

respondenterna. Jag kunde satt igång mobilen på röstinspelning igen, men valde att inte göra 

det. Intervjuerna varade olika länge, mellan 15 minuter och 60 minuter. 

 

4.4. Bearbetning och analys av data 
 

Alla intervjuer transkriberades direkt efter intervjutillfälle då det fanns färskt minnet. Bryman 

(2002) menar att det är viktigt att transkribera direkt efter intervjutillfället för att minska 

risken för tolkningsfel.  

   Jag har bearbetat mitt material genom att skriva ut samtliga transkriberingar, för att sedan 

markera framträdande mönster i materialet i olika färger som var väsentligt för studien. 

Därefter sammanställdes dessa ”färger” som sedan har strukturerats i teman. Vilka sedan har 

utarbetats med utgångspunkt i uppsatsens syfte, forskningsfrågor och utifrån studiens 

teoretiska perspektiv samt tillsammans med nyckelord som visat sig i materialet. Då 

framträdande mönster i materialet har bestämts har dessa nyckelord varit till hjälp. Dessa 

mönster har sedan legat till grund för fastställandet av temana.  

 

4.5. Tillförlitlighet 

 

Tillförlitlighet är kopplat till vilka metoder och tekniker forskaren använder för att samla in 

data (Denscombe, 2004). Enligt författaren handlar tillförlitlighet om just tillförlitligheten av 

en undersökning, detta har jag eftersträvat att nå upp till i min undersökning. Då 
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intervjufrågorna ställdes har de överlag sett likadana ut. Efter första intervjun märkte jag och 

respondenten att den sista intervjufrågan gick in i alla frågor, och därför blev den sista frågan 

mer en ”övrigt” fråga. Där kunde respondenterna tänka efter en sista gång och lägga till något 

om de så önskade. Kvale et al. (2009) menar att då forskaren spelar in intervjuerna för att 

sedan lyssna av dem kan forskaren under tiden han/hon transkriberar lyssna av inspelningen 

upprepade gånger om det behövs, just för att försäkra sig om att forskaren själv uppfattat 

respondenterna korrekt. Under vissa tillfällen under avlyssnandet av datamaterialet blev jag 

osäker på om jag hört rätt. Därför fick jag vid en rad tillfällen spola tillbaka för att försäkra 

mig om att jag uppfattat rätt. På så vis kunde jag försäkra mig om att pedagogernas utsagor 

tolkades på ett trovärdigt sätt.  

5. Resultat och Analys 
 

I detta kapitel presenteras pedagogernas medierande arbetssätt kring och med språkutveckling 

med flerspråkiga barn. Huvudrubrikerna är baserade på framträdande mönster i datamaterialet 

relaterade till studiens fokus. De analysbegrepp som ligger som grund för resultatdelen är 

medieringsbegreppet samt en sociokulturell syn språkutveckling. Återigen nämns de fem 

pedagogerna i studien med fingerade namn.  

 

5.1. Kroppsspråket- ett verktyg för mediering 

 

Pedagogerna berättar att de ofta använder kroppsspråket då de pratar med flerspråkiga barn. 

En av pedagogerna berättar hur hon försöker arbeta för att utveckla barns språkförståelse: 

 

Det är ju också det att vi förskolelärare är inskolade i att vara övertydliga, prata med kroppen så att 

väldigt många barn som har ett ganska dåligt svenskt språk, de kan trots sitt dåliga basordförråd 

hänga med och förstå instruktioner på svenska. Så ibland får man vara lite elak som förskolelärare 

och faktiskt skala bort det om man verkligen vill se vad barn kan (Lena).  

 

Ovan berättar Lena hur hon medvetet använder kroppsspråket på ett tydligt vis så att de barn 

som kanske har ett mindre ordförråd på svenska kan lättare förstå. Lena berättar vidare att hon 

utmanar flerspråkiga barn genom att ibland ta bort lite av kroppsspråket för att se om barnen 

förstår. Här kan vi dra en parallell till medieringsbegreppet samt den proximala 
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utvecklingszonen, där mediering i detta fall blir hur pedagogen väljer att mediera via 

kroppsspråket eller via ett verbalt språk för att utmana barnen över deras nuvarande kunskaps 

nivå. Det som pedagogen än väljer blir olika tillvägagångssätt att mediera språket för 

flerspråkiga barn.  

   En av pedagogerna berättar att det är betydelsefullt att de tänker på hur de använder språket. 

Ingrid berättar vad som är viktigt att ha i åtanke i arbetet med flerspråkiga barn:  

 

Vi behöver tänka på hur vi använder språket, att vi kanske visar mer konkret det behöver även 

svenska barn. Det här abstrakta är väldigt svårt att greppa. Och det har man ju inte klart för sig på 

många år egentligen. Vad jag känner då vad man behöver vara lyhörd för är hur barn uppfattar, att 

man sätter sig ner och lyssnar vad är det barnen frågar efter (Ingrid).  

 

Det framgår av citatet ovan att på samma gång som flerspråkiga barn behöver konkreta samt 

abstrakta utmaningar är det även viktigt att finna en balans mellan att ge barnen svåra 

utmaningar, och utmana dem på den nivå då barnen faktiskt kan anta och förstå utmaningarna. 

I samtliga intervjuer nämner pedagogerna orden tid och resurs i samband med hur de ska 

arbeta med flerspråkiga barn. 

 

5.2. Tydlighet som resurs  

 

I arbetet med flerspråkiga barn menar samtliga pedagoger att det är viktigt att vara tydlig i sitt 

sätt att uttrycka sig. En av pedagogerna berättar att detta hjälper barnen att få saker och ting 

klarare för sig. 

 

Istället för att säga där borta så säger vi vid fönstret eller under elementet var det nu är de ska 

hämta något någonstans. Att man hela tiden benämner det med ord då så att de ska få höra de här 

orden många gånger då, sådana vardagliga ord och det jobbar vi med allihop (Elsa).  

 

Pedagogerna använder sig alltså av det intellektuella verktyget språk som en medierande 

artefakt, för att kunna förmedla tydlighet och upprepningar, som i sin tur kan ses som en 

viktig del i arbetet med flerspråkiga barn. En av pedagogerna berättar att ett av deras 

prioriterade mål är ordförståelse och därför arbetar de mycket med detta. Pedagogerna menar 

vidare att ett enspråkigt barn har fått höra många ord upprepade gånger genom sin barndom. 

Detta menar pedagogerna att de också behöver uppmärksamma i arbetet med barn som har 
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annat modersmål än svenska. En av pedagogerna menar att de måste vara lite längre vid vissa 

saker, som t.ex. att upprepa ord flera gånger så att flerspråkiga barn får höra orden så mycket 

som möjligt. 

 

 

5.3. Autentiskt material- en medierande resurs  
 

Autentiskt material ses här som material gjorda för andra kontexter än 

undervisningskontexter. I detta avsnitt blir köksredskapen autentiska material som inte från 

början var gjorda för undervisningssyfte. Pedagogerna berättar att de har valt att arbeta med 

autentiskt material som ett försök till att anknyta till de flerspråkiga barnens vardag, och på ett 

annorlunda sätt kanske bidra till att undervisningen blir mer meningsfull för barnen. Vidare 

menar pedagogerna att arbeta med autentiskt material kan bidra till att kunskap förmedlas på 

ett bekant vis till de flerspråkiga barnen.  

   Pedagogerna berättar att de tidigare arbetat med böcker men att de nu har slutat med detta, 

eftersom de ansåg att barnen inte fick ett bra sammanhang och inte förstod det som lästes. 

 

Jag försöker jobba med mycket autentiskt material. Så vi tar i de olika köksredskapen, som när vi 

jobbade med att få barnen att få grepp om lunchen. Så dukade vi fram o så. Så har jag fortsatt att 

jobba (Gun).  

   

Av citatet ovan framgår det att pedagogen tycker det är bättre att arbeta med material som  

t.ex. köksredskap i ett sammanhang. Pedagogen menar att genom att duka upp till lunch som 

är ett bekant återkommande sammanhang för barnen, kan bidra till att barnen får en bättre 

uppfattning om de olika redskapen. Ett annat framträdande mönster i datamaterialet var att 

pedagogerna gärna ville att t.ex. köksredskapen skulle in i ett annat sammanhang som under 

tiden de läste en saga. Detta kan relateras till ett medierat lärande, då pedagogernas 

intentioner kan ha varit att använda sig av redskapen och sagan tillsammans som medierande 

verktyg för lärande. En av pedagogerna betonar vikten av att vem barnen än kommer till ska 

de få känna att alla pedagoger arbetar efter ett för barnen bekant sammanhang. Vidare påpekar 

en pedagog att barn som får arbeta med något som är bekant för dem, också vågar och oftast 

vill använda språket, trots att de ännu inte har ett fulländat majoritetsspråk. I arbetet med 

autentiskt material är det viktiga inte att barnen kan uttala redskapen korrekt. Det viktiga är att 

barnen faktiskt förstår vad t.ex. en slev är. En av pedagogerna berättar att hon hade varit mer 
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orolig om ett barn kunnat uttala ”slev” korrekt men inte kunnat gå och hämta en slev om hon 

bad dem.  

 

Det är lätt att falla in i det att det ska vara så korrekt och bra som möjligt. Det står också i 

läroplanen att det här med korrekthet ska vi göra avkall på. Det viktiga är att barnen tänker. Att de 

kan uttrycka sina tankar, det gör ingenting att det blir lite fel (Ingrid).  

 

Av denna allmänna kommentar ovan kan det förstås som att pedagogerna ibland försöker att 

vara så korrekta som möjligt i arbetet med de flerspråkiga barnen. Men samtidigt tycks det 

framgå att pedagogerna är medvetna om detta och försöker finna en balans mellan korrekthet 

och att faktiskt få barnen att förstå. 

 

5.4. Kulturell förståelse som ett intellektuellt verktyg 

 

Ett annat mönster i empirin är att pedagogerna ser flerspråkiga barnens modersmål och kultur 

som en tillgång i verksamheten, något som är positivt. Vidare framhåller pedagogerna att 

många barn inte ger uttryck för ”den andra kulturella identiteten” under skoltid.  

 

Du skaffar dig en identitet i förhållande till den kulturen och omgivningen du växer upp i. Det som 

då känns främmande i Sverige är ju svårt att ta till sig, och för oss som är svenskar är det svårt att 

ta till sig deras kultur. Det är viktigt att ha ett öppet och accepterande förhållningssätt (Lena).  

 

Citatet ovan kan förstås som då de flerspråkiga barnen är i skolan, uttrycker de inte den andra 

kulturella identiteten som skiljer sig från de enspråkiga barnens kultur. Pedagogen uttrycker 

även att svenskar har svårt att ta till sig en annan kultur, därför är det viktigt menar pedagogen 

att ha ett öppet förhållningssätt. Relaterat till det sociokulturella perspektivet är språket och 

kulturen levande och kraftfulla verktyg som de flerspråkiga barnen kan anpassa efter sina 

behov i konkreta sammanhang. Språket och kulturen är därmed väldigt situationsbundna. Ett 

framträdande mönster som framgår under granskningen av datamaterialet var att pedagogerna 

tror att flerspråkiga barn vill ha en tillhörighet med sina enspråkiga kamrater. En av 

pedagogerna berättar vidare att de försöker lyfta fram det som är likt samt olikt i barngruppen. 

De vill att de flerspråkiga barnen ska våga ge uttryck för sin hemkultur under skoltid. Detta 

försöker pedagogerna ta in i olika delar i verksamheten, så som i morgon samlingen då de 

brukar sjunga.  
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Som när vi sjunger godmorgonstunden, då sjunger vi på andra språk. Ibland då hela sången och 

ibland bara hej som heter något annat på ett annat språk. Vi ser positivt på att kunna ett nytt språk 

och att liksom ha kunskap, och att de får berätta, hur man firar olika saker i olika kulturer på olika 

språk (Lena).  

 

Av citatet framgår att pedagogerna försöker använda de flerspråkiga barnens kultur samt 

språk som resurs i arbetet med identitet och språkutveckling. Detta kan relateras till en 

sociokulturell syn på lärande, där människor agerar i ett direkt eller indirekt samspel med 

andra människor inom ramen för ett praktiskt och kulturellt sammanhang. Utveckling sett ur 

ett sociokulturellt perspektiv en socialisation in i en värld som är kulturell, som finns i och 

genom kommunikation.  

   Pedagogernas syfte är att använda sig av barns förförståelse som ett intellektuellt verktyg 

under morgonsamlingen. Där pedagogerna försöker anknyta till det som redan är bekant för 

de flerspråkiga barnen. Den pedagogiska tanken med detta är att pedagogerna tror att genom 

att ta in barns förförståelse i det språkutvecklande arbetet, kan detta öppna upp barnens 

intresse av att föra rikliga diskussioner. En parallell kan dras till den proximala 

utvecklingszon, där barn inte alltid lär av en annan vuxen utan även att den vuxna lär av barn 

för att sedan kunna möta barnen på deras nivå. Detta kan kopplas med en medierande syn på 

lärande där pedagogernas avsikter är att använda sig av barns kompetenser som ett 

intellektuellt verktyg för att utveckla en interkulturell förståelse. Ett återkommande mönster är 

att pedagogerna tycker det är viktigt att uppmärksamma flerspråkiga barns modersmål samt 

att det finns en kultur runt modersmålet. Pedagogerna försöker då och då få barn att berätta 

vad olika saker heter på barns modersmål, då berättar en av pedagogerna:  

 

Om jag frågar vad heter hej på ditt språk, så är det som om barnen liksom blir helt blockerade. Lite 

intressant att hamn i den situationen, det får en att tänka att det är väldigt situationsbundet språket 

(Gun).   

 

Pedagogerna berättar vidare att vad detta beror på kan vara olika företeelser, som att barnen 

inte förstår vad pedagogerna menar. Eller så tror pedagogerna att det kan bero på att de 

flerspråkiga barnen inte känner en tillräcklig trygghet för att uttrycka sig på modersmålet. 

Eftersom språket är väldigt situationsbundet kan det vara så att de flerspråkiga barnen inte 

kopplar vad som är deras ”språk”, eftersom de just vid det tillfället befinner sig i skolan och 
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där är det svenska som råder. Detta kan kopplas till att den svenska kulturen kan bidra till att 

de flerspråkiga barnens kultur blir marginell. 

 

 

5.4.1. Föräldrar- en tillgång för lärande 

 

För att ytterligare skapa en förförståelse för barns kultur och språk, berättar pedagogerna att 

föräldrarna har en stor roll i arbetet med flerspråkiga barn. Pedagogers förhållningssätt till 

föräldrar och barn är viktig menar Gun. Vidare framhåller pedagogerna, att de för tillfället, 

har dålig kontakt med föräldrarna. Ett framträdande exempel är att somliga föräldrar ibland 

vill att deras barn ska vara så svenska som möjligt, medan andra föräldrar vill att deras språk 

och kultur ska uppmärksammas i verksamheten. Vidare berättar en pedagog att de försöker 

lyfta föräldrarnas och barnens kultur till något viktigt.  

 

Man kan prata med föräldrarna och kanske få en ordlista av dem på deras språk, t.ex. en lista på 

barnets favoritsaker, eller be föräldrarna att skriva ner några fraser på deras språk som vi sedan kan 

ta del av och lära oss (Ingrid).  

 

Av citatet ovan framgår ett försök att använda sig av föräldrarna som ett fysiskt och 

intellektuellt verktyg med intentionen att mediera ett lärande för att skapa en förståelse kring 

barns språk och kultur. Samtidigt som pedagogerna involverar föräldrarna i skolans 

verksamhet, får pedagogerna en utmaning i att faktiskt lära sig några fraser på barnens språk. 

En parallell kan därför dras till den proximala utvecklingszonen, som i detta fall blir 

föräldrarna som utmanar pedagogerna över deras nuvarande kunskapsnivå. Vidare framhålls 

det att pedagogerna uppmanar föräldrarna att prata modersmålet hemma med barnen. Ett 

påfallande mönster i datamaterialet var att pedagogerna menar att barnen behöver båda 

språken för sin språkliga utveckling.  

   Då personalen har föräldramöten berättar en av pedagogerna att de gärna vill ta in föräldrar 

gruppen på ett medvetet vis, då pedagogerna menar att detta kan skapa en förförståelse för 

dem i arbetet med flerspråkiga barn. Pedagogerna vill utnyttja ”föräldrakapaciteten” genom 

att be föräldrarna komma till skolan och berätta om deras hemländer, samt berätta om olika 

seder och bruk som används i deras länder. Sett ur ett sociokulturellt perspektiv är barns 

upplevelser och erfarenheter viktiga aspekter för barns utveckling av språket. 
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5.5. Talutrymme som förutsättning för lärande 
 

Vid olika möten diskuterar samtliga pedagoger ett flertal gånger om hur de ska arbeta med 

flerspråkiga barn. De har inte kommit fram till något enhetligt svar än, utan de försöker arbeta 

efter vad som verkar bäst för denna grupp barn. Arbetslaget har till en början delat in alla 44 

barn i tre grupper och en av pedagogerna berättar att: 

 

Vi försöker pussla och göra det bästa av det, vi har tre samlingsgrupper på morgonen istället för 

två nu. Då är det lättare att vara tydlig än när man har en stor grupp. Där har vi anpassat oss. Då 

kan de hinna tänka till innan de svarar, en större chans att komma till tals än om man är en större 

grupp där de kanske försvinner (Mona).  

 

 

Pedagogerna har delat in barnen i tre grupper där alla barn är tillsammans, detta verkar 

fungera bra tycker de. Pedagogerna har för att kunna förmedla kunskap på ett bättre sätt 

försökt att göra detta genom att dela in den stora gruppen i tre mindre grupper. För att 

ytterligare låta de flerspråkiga barnen få ett större talutrymme har pedagogerna valt att arbeta i 

mindre grupper med dessa barn, och därför har de tagit ut de flerspråkiga barn ur denna grupp 

på 44 barn, som de tycker behöver extra stöd i sin språkutveckling. Detta är inte helt 

problemfritt då pedagogerna ständigt är i en konflikt mellan att de flerspråkiga barnen ska 

vara kvar i gruppen, men även från den stora gruppen ska de få jobba i en liten grupp också, 

just för att de ska få möjligheten till större talutrymme. De flesta pedagoger i denna grupp tror 

på en kombination av att barnen ska vara i en liten grupp men även vara en del av den stora 

gruppen, en av pedagogerna berättar att de behöver bli bättre på att hitta utrymme för hur de 

ska arbeta. Pedagogerna har inte direkt någon större erfarenhet kring att arbeta med 

flerspråkiga barn, en av pedagogerna berättar att de brukar läsa rapporter om flerspråkighet 

samt tar de del av forskning. På så sätt erhåller de information om hur de kan på bästa sätt 

arbeta språkutvecklande. De berättar vidare att de tagit del av att forskningen menar att man 

inte ska ha små grupper utan det ska hellre finnas extra resurser i gruppen. Å ena sidan säger 

forskningen detta, men å andra sidan vill pedagogerna ha en kombination av båda 

arbetssätten.  

   En av pedagogerna som arbetar med SVA (svenska som andra språk) har grupper om 4-6 

barn, med ett arbetspass på ca.30 minuter två gånger i veckan. Pedagogen upplever det som 

bra att arbeta på detta vis, då barn i lugn och ro kan komma till tals. Samtidigt höjer 
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pedagogen vikten av att de flerspråkiga barnen behöver vara en del av den stora gruppen, och 

ta del av de enspråkiga barnens språk.  

 

Det är viktigt att barn med annat modermål hänger med på så många aktiviteter som möjligt. Det 

är så barn övervinner språket då de är tillsammans (Gun).  

 

En koppling till ovanstående citat kan göras till en sociokulturell syn på lärande, då barnen 

tillsammans erövrar språket för att sedan kunna utvecklas vidare. Pedagogen som har ansvar 

för SVA grupperna arbetar väldigt mycket med autentiskt material som då blir ett medierande 

redskap i arbetet med flerspråkiga barn. Gun berättar att hon arbetar i lugn och ro och att det 

får ta tid. Ett framträdande drag ur datamaterialet är arbetet med talutrymmet, där alla 

flerspråkiga barn ska få möjlighet att få komma till tals och att det får ta den tid det tar. Vidare 

framhåller en av pedagogerna att de behöver skapa en trygghet för de flerspråkiga barnen.  

6. Diskussion  
 

I detta kapitel relateras resultatet till litteratur, och mina egna åsikter. Diskussionen går in 

djupare på och kritiskt tolkar resultatet utifrån de analysredskap som finns i studien, vilka är 

det sociokulturella perspektivet och medieringsbegreppet. Diskussionen delas in i fyra delar 

och dessa är: Kroppsliga och Verbala uttryck, Att ta in redskap i ett sammanhang, Att 

synliggöra olikheter samt likheter för att skapa interkulturell förståelse och Att skapa 

tillfällen för lärande.  

 

6.1. Kroppsliga och Verbala uttryck 

 

Pedagogerna arbetar med flerspråkiga barn på olika vis, där de ofta är övertydliga i sitt sätt att 

uttrycka sig. Lindö (2009) påpekar att i arbetet med flerspråkiga barn behöver pedagogerna 

använda sig av en ständig språklig stimulans så som att upprepa ord och meningar, så att 

barns ordförråd får en bra start i språkutvecklingen. Frykholm (2007) menar att det är viktigt 

att använda en mångfald av uttryck och gestaltningar eftersom pedagogerna då kan stimulera 

barnen och deras lärande.  
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   Pedagogerna arbetar mycket med kroppsspråket som medierande redskap och försöker att 

inte vara alltför övertydliga i sitt kroppsspråk i arbetet med de flerspråkiga barnen. Då 

pedagogerna för att utmana barnen då och då tar bort lite av kroppsspråket för att se om 

barnen förstår. Min tolkning av detta blir att pedagogerna gärna vill utmana barnen i deras 

språkliga utveckling. En parallell kan dras till Säljö (2000) som menar i den sociokulturella 

teorin, att det är betydelsefullt att utmana barn över deras nuvarande utvecklingsnivå som de 

befinner sig på, för att utvecklas vidare. Detta bekräftar Bozarslan (2001) då hon menar att om 

pedagoger har för lågt ställda förväntningar på barnen kan det medföra att de bara lever upp 

till dem och inte når längre. Bozarslan (2001) menar vidare att det är viktigt att höja ribban 

och tillföra nya saker istället för att hålla sig inom en och samma ram, med den motiveringen 

att barnen inte förstår så mycket svenska. Ett framträdande drag ur resultatet är att 

pedagogerna inte verkar tycka att de förenklar alltför mycket utan försöker hålla det på en 

nivå som barnen känner sig trygga med. Min tanke är, ska vi pedagoger alltid hålla oss på en 

nivå som känns tryggt för barnen? Visst bör pedagoger arbeta med flerspråkiga barn på ett vis 

som innebär en trygghet för barnen, men samtidigt anser jag att vi pedagoger även behöver 

utmana barnen i deras trygghetszon. Skulle det kunna vara så att om vi pedagoger oavbrutet 

arbetar utifrån ett trygghetsperspektiv med flerspråkiga barn, att det kan bidra till att barnen 

inte blir utmanade över deras för nuvarande proximala utvecklingszon? Detta bekräftar 

Ladberg (2003) då hon påpekar att ett misstag som ofta pedagoger gör är att förenkla på fel 

sätt, detta kan bidra till att barnen inte behöver tänka.  

   Säljö (2000) menar, att för att fånga barnens språk behöver pedagogerna se på vilket sätt de 

medierar språkförståelse till de flerspråkiga barnen, då alla barn är olika och lär på olika sätt. 

För att problematisera detta vill jag nämna Säljö (2000) och hans beskrivning av språkets 

utpekande funktion. Här kan vi pedagoger använda oss av kroppsspråket som ett fysiskt 

verktyg i arbetet med flerspråkiga barn, genom att t.ex. peka på något som vi vill barnen ska 

uppmärksamma eller så kan vi använda oss av intellektuella verktyg och t.ex. uttrycka oss 

verbalt. I dessa båda fallen uppnår vi enligt Säljö (2000) samma mål. Vidare menar författaren 

att det verbala uttrycket och det kroppsliga uttrycket är förknippade med varandra samt 

fungerar som varandras förutsättningar. Skulle det kunna vara så att en betydande del i arbetet 

med flerspråkiga barn, kan vara att pedagoger använder sig av kroppsligt samt verbalt 

medierande på samma gång?   

   Språket har en avgörande roll i arbetet med flerspråkiga barn eftersom det är genom olika 

medierande metoder att använda språket, som de bilder av världen skapas som är grunden för 

tankemönster inom olika verksamheter (Säljö, 2000). Under min tolkningsprocess vill jag 
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mena att det framgår att kommunikation inte enbart är en individuell kompetens utan något 

som barn skapar tillsammans med andra. Detta är en del av ett sociokulturellt perspektiv på 

lärande, att barn lär genom socialt samspel med andra individer. Att välja en alltför svår 

medierings och ett alltför svårt utmaningstillvägagångssätt skulle kunna bidra till att 

flerspråkiga barn inte vågar ge sig in i språkets värld. Hur finner vi som pedagoger denna 

balans? 

 

6.2. Att ta in redskap i ett bekant sammanhang 
 

Pedagogerna har försökt att ge ett innehåll som de anser motsvarar flerspråkiga barns behov 

för att utvecklas. Men om pedagogerna tagit alla flerspråkiga barns intressen och behov i 

åtanke då de valt skapandet av inlärningsmiljön i denna förskoleklass, kan jag utifrån 

intervjuerna inte svara på. Aktiviteten eller aktiviteterna bör ske i ett meningsfyllt 

sammanhang för att vara förståelig och skapa en motivation hos barnen att vilja delta (Säljö, 

2000). I planeringen av aktiviteten/aktiviteterna behöver pedagogerna observera samt ta reda 

på de flerspråkiga barnens intressen för att kunna planera aktiviteten/aktiviteterna på en rimlig 

svår och utmanande nivå, d.v.s. inom den proximala utvecklingszonen (Säljö, 2000). För att 

barnen ska utvecklas vidare behöver de få möjligheter att använda sina nyvunna kunskaper 

självständigt (Benckert et al., 2008). En parallell kan dras till den proximala 

utvecklingszonen, där barnen först med hjälp av en pedagog får kunskap för att sedan på egen 

hand få använda sig av denna nytillkomna kunskap. Det du kan med andra idag kan du själv 

imorgon.  

   Lindö (2009) betonar betydelsen av att som pedagog ha tilltro till människans förmåga att 

vilja lära och att skapa autentiska meningsfyllda situationer och miljöer för lärande. Min tanke 

är att det är betydelsefullt att utgå från de flerspråkiga barnens erfarenheter och intressen i 

arbetet med autentiskt material, för att det ska bli meningsfullt för barnen. En relatering kan 

göras till en sociokulturell syn på mediering och redskap. Där individer behöver se och förstå 

hur tänkande praktiseras av individer i sociala praktiker med hjälp av redskap (Säljö, 2000). 

Vidare menar författaren att om vi tar bort redskapen och den sociala praktiken och enbart 

studerar lärandet och tänkandet, då har vi individer tappat bort vårt fenomen, och ägnar oss åt 

av studier av ganska utlämnade individer som ifrån tagits sina sociokulturella resurser. Min 

tolkning blir, om pedagogerna skulle ta bort köksredskapen och skapandet av lunchtillfället 

som en del av ett medierat lärande av kunskap. Kanske somliga flerspråkiga barn inte får en 



Sida 30 av 39 
 

30 
 

lika god förståelse kring redskapen och i vilka sammanhang de används. Skolinspektionen 

(2010) bekräftar detta genom att påpeka: 

 

Detta påverkar barnets förutsättningar för att få sammanhang och förståelse, eftersom det som 

händer eller förmedlas inte kan relateras till det som barnet varit med om tidigare (s.15).  

 

Det skulle kunna vara så att det kan gynna barnens tillägnande av kunskap att pedagogerna 

använder medierande redskap ur ett sammanhang som är bekant för barnen. Enligt Rosander 

(2005) är det viktigt att barn vistas i en språkmiljö där han/hon får stöd av sammanhanget. 

Sett ur ett medierande perspektiv kan vi enligt Säljö (2000) inte bortse från att individer gör 

erfarenheter med hjälp av medierande redskap.  

   Idag är den allmänna inställningen på språkutvecklande arbete att användandet av autentiskt 

material i klassrummet främjar läroprocessen. Men det går inte att generalisera eftersom det å 

ena sidan kan vara bra för vissa flerspråkiga barn, å andra sidan inte, eftersom barn har olika 

erfarenheter och olika ting som motiverar deras sätt att ta till sig kunskap. 

 

6.3. Att synliggöra olikheter samt likheter för att skapa 

interkulturell förståelse 

 

Ofta är det i kontakt med människor från andra kulturer som individer blir medvetna om sina 

osynliga ramar (Benckert et al., 2008). Kultur och språk hänger samman och det är med hjälp 

av språket som vi fungerar i den kultur vi befinner oss i. Bozarslan (2001) poängterar att barn 

i en integrerad grupp blir mer toleranta inför olikheter.  

   En viktig aspekt i ett medierat lärande, är att pedagoger stimulerar flerspråkiga barns 

språkutveckling genom att stärka barns självförtroende (Ladberg, 1999).  Pedagogen berättar 

att de flerspråkiga barnen vill ha en tillhörighet i skolan. Så för att förstå varför flerspråkiga 

barn ibland väljer bort den ”andra” kulturella identiteten de har under sin vistelse i skolan. 

Kan detta jämföras med Säljö (2000) som menar att användningen av språket och kulturen är 

kontextberoende, d.v.s. beroende på i vilken miljö flerspråkiga barn befinner sig i. I denna 

miljö väljer de att bete sig på ett visst vis som kan kännas tryggt för dem. Det är inte 

tillräckligt att språket finns i rummet, utan det behöver bli känslomässigt viktigt för barnet 

(Säljö, 2000).  
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   En annan aspekt är betydelsen av att lyfta fram både det som är likt respektive olikt. Detta 

förstärker Bozarslan (2001) genom att poängtera att det är viktigt att alla barn är tillsammans 

så att de ser att de är olika, ser olika ut, beter sig olika, kan olika saker samt har olika behov. 

Författaren skriver även att det är viktigt att lyfta fram likheterna. Pedagogerna påpekar att de 

behöver bli bättre på att lyfta in de flerspråkiga barnens kultur i verksamheten. De beskriver 

olika vis att göra detta, som genom att ha kulturfester eller tema dagar. Enligt Benckert et al. 

(2008) är det betydelsefullt att samarbetet mellan hem och skola fungerar i arbetet med 

flerspråkiga barn. Det är då föräldrarna kommer in som en aspekt i en del av ett medierat 

lärande, då föräldrarna bjuds in för att berätta om sina seder och bruk inför förskoleklassen. 

En tydlig koppling kan göras till det sociokulturella perspektivet där individer anses lära i 

interaktion med andra individer. Detta menar Bozarslan (2001) är inte det bästa för 

integrering av barns kultur. Författaren påpekar att det är som att påminna ”oss om det 

mångkulturella samhället för att sedan glömma det igen”, (s.108). Min tanke är att 

mångfalden bör vara ett naturligt inslag i verksamheten och synas i vardagen och bli en del av 

personalens och barnens vardag. Benckert et al. (2008) menar att i arbetet med flerspråkiga 

barn behöver pedagoger bygga på det som barnen har med sig av sina språk, sina kulturer, 

deras förståelse och deras erfarenheter. Enligt Säljö (2000) ska språkets semiotiska funktion 

som ett medierat redskap användas för att skapa mening och kunskap om världen. Det skulle 

kunna vara så att pedagogernas intentioner är att använda sig av och synliggöra de 

flerspråkiga barnens kultur som en del i ett kulturellt medierat lärande.  

   Det framgår av resultatet att en underlättande del i arbetet med flerspråkiga barn är att ha 

kunskap om barnens bakgrund och tidigare erfarenheter. Detta kan relateras till Säljö (2000) 

då han menar att en förståelse för barns språk kräver att vi förstår dem ur i vilken kontext de 

befinner sig i, och utifrån vilka språkliga erfarenheter barnet har. En koppling kan göras till 

språkets retoriska funktion där språket har olika innebörder i olika sammanhang (Säljö, 2000).  

   Personalen pratar om att ett barns självkänsla är otroligt avgörande för deras 

språkutveckling. Ett barn som vågar kasta sig ut i den språkliga världen och som vågar 

använda språket kan ofta få en enklare väg i skolan än de som inte vågar använda språket. 

Detta bekräftar Ladberg (2003) då hon skriver att en människas självförtroende är på många 

sätt avgörande för den språkliga användningen. Ladberg (1999) menar även att en ovilja mot 

att uttrycka sin kulturella härkomst ofta är en fråga om identitet. För att stärka de flerspråkiga 

barnens självförtroende så att de vågar använda sitt modersmål och vågar ge uttryck för sin 

härkomst, skulle det kunna vara en betydande del i ett medierat lärande att lyfta in olikheter 

samt likheter i verksamheten. För så som läget är nu enligt pedagogerna, anammar de 
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flerspråkiga barnen de enspråkiga barnens kultur, som i och för sig inte är något 

anmärkningsvärt, eftersom det är den svenska kulturen i skolan som de flerspråkiga barnen 

befinner sig i fem dagar i veckan. Där den svenska kulturen även är de flerspråkiga barnens 

kultur. För att enbart inte se likheter, skulle det kunna vara betydelsefullt att barnens olikheter 

lyfts fram, eftersom det kanske kan främja de flerspråkiga barnens identitetsutveckling. Detta 

bekräftar Skolinspektionen (2010) som menar att barn ska bli sedda som dem de är med en 

dubbelkulturell bakgrund. Vidare påpekar Skolinspektionen att skolan kan bidra till detta 

genom goda gemenskaper, genom genuina personliga möten och genom ett medvetet 

arbetssätt. Enligt pedagogerna verkar de flerspråkiga barnen ”nöjda” med att inte ge uttryck 

för sin ”andra” kulturella identitet. Skulle det kunna vara så ifall pedagogerna för in barns 

kultur i verksamheten, kanske det kan bidra till att barnen ser det som något naturligt i 

verksamheten? Då det inte syns något ”problem” i verksamheten, behöver allt vara bra då? 

 

6.4. Att skapa tillfällen för lärande 

 

Enligt Ladberg (2003) har ett barn som lär sig sitt första språk i en dominerande 

andraspråksmiljö en något annorlunda inlärningssituation än de enspråkiga barnen. Då 

pedagogerna pratar om hur de ska göra med de flerspråkiga barnen vid högläsning råder det 

en viss tvekan om huruvida de ska ta bort dessa barn från den stora gruppen till en lite mindre 

grupp, eller om de flerspråkiga barnen ska vara en del av den stora gruppen.  

   Ladberg (2003) menar att flerspråkiga barn som del av den stora gruppen kan bidra till att 

de inte förstår språket och att talutrymmet är väldigt litet. Wagner et al. (2010) däremot påstår 

att det beror på hur pedagoger skapar tillfällen i den stora gruppen, samt hur pedagogerna ser 

på barnen som kunskapsmottagande individer. Författarna menar vidare att det är viktigt att se 

barnen som deltagare och inte som en passiv publik. Jag undrar om pedagogerna väljer det 

lämpligaste medierande redskapet, sett utifrån de flerspråkiga barnens behov?  

   Det pratas en del om, å ena sidan och andra sidan i denna diskussion bland pedagogerna, 

kring flerspråkiga barns deltagande i den stora gruppen eller i en mindre grupp. Pedagogerna 

har delat in barnen i tre mindre grupper och därmed anpassat sin undervisning efter de 

flerspråkiga barnen. Men trots det menar pedagogerna att det behövs ännu mindre grupper 

några gånger i veckan för just de flerspråkiga barnen. Dessa grupper består då enbart av barn 

med annat modersmål än svenska. Skolinspektionen (2010) menar att då flerspråkiga barn tas 

bort ur den större gruppen med enspråkiga barn, förlorar barnen med annat modersmål än 
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svenska den kulturella mångfald som finns i gruppen. Ladberg (2003) påpekar däremot att det 

är bra att ha mindre grupper då de flerspråkiga barnen i lugn och ro kan komma till tals. 

Vidare menar författaren att det kan vara bra att pedagogerna medvetet utnyttjar alla barns 

”språkliga och kunskapsmässiga nivåskillnader” (s.224), i indelningen av olika grupper. Där 

kan enspråkiga liksom flerspråkiga barn i olika grupper använda varandra som en del i ett 

medierat lärande. Olofsson (2011) skriver i sin rapport att det kan vara bättre att ha kvar de 

flerspråkiga barnen i den stora gruppen, eftersom barnen behöver höra språket på ett mer 

avancerat sätt också. Detta kan relateras till Säljö (2000) och den proximala utvecklingszonen, 

där de flerspråkiga barnen kan utmanas över sin nuvarande kunskapsnivå genom att vara kvar 

i den stora gruppen. Författaren menar att omgivningen avgör hur barn hämtar in och 

använder kunskap. Sett ur ett sociokulturellt perspektiv, lär barn inte av sig själva utan 

tillsammans med andra individer och av omgivningen. Skulle det kunna vara så att somliga 

flerspråkiga barn behöver vara i den större omgivningen, och somliga i en mindre omgivning? 

   Under tolkningsprocessen uppmärksammade jag utifrån intervjuerna, att pedagogerna 

fortfarande var väldigt osäkra på hur de skulle arbeta med de flerspråkiga barnen. Kan det 

vara en fråga om resurs och tid? Kan det vara en fråga om hur pedagogerna väljer att lägga 

upp sin undervisning i arbetet med flerspråkiga barns språkutveckling? Ett annat perspektiv 

som kommit upp under tolkningsprocessen är osäkerheten kring om pedagogerna ska ta ur de 

flerspråkiga barnen ur den stora gruppen eller inte. Detta kan återspeglas i huruvida 

pedagogerna anser att det finns ett behov av mer resurser, eller ett behov av ett annorlunda 

arbetssätt. Forskning och rapporter som gjorts kring detta visar olika resultat, det skulle kunna 

vara så att denna fråga är ytterst individrelaterad och verksamhetsrelaterad.  

 

6.5. Avslutning 

 

Skolan är en mötesplats för olika individer med olika bakgrunder. Undersökningsresultatet 

visar att pedagogerna använder en rad olika medierande redskap både intellektuella samt 

fysiska i arbetet med flerspråkiga barn. Utifrån undersökningen kan det förstås som viktigt att 

utgå från flerspråkiga barns erfarenheter för att stimulera deras språkutveckling. Betydelsen 

av att som pedagog uppmuntra flerspråkiga barn till att prata sitt modersmål gäller även i 

skolan. Att majoritetsspråket samt modersmålet utvecklas parallellt skulle kunna vara en 

betydande del i flerspråkiga barns språkutveckling. En annan tanke som uppkommit under 

studiens gång är hur betydelsefulla föräldrarna är i arbetet med barns språkutveckling. För att 
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skapa en förförståelse och en interkulturell förståelse, kan föräldrarna vara den största 

bidragande delen till just detta. Resultatet visar pedagogernas intentioner till olika medierande 

tillvägagångssätt för att lyfta fram barnens modersmål och kultur i verksamheten. 

Pedagogerna använder föräldrarna som en del i att lyfta fram barns härkomst till något viktigt. 

Pedagogerna försöker i den dagliga verksamheten ta in flerspråkiga barns kultur men denna 

har inte ännu blivit en naturlig del av verksamheten.  

   Resultatet bekräftar till viss del det jag redan har kunskap om, samtidigt har jag fått en ny 

syn på arbetet med flerspråkiga barn. Under studiens gång har jag erhållit en mer fördjupad 

förståelse kring flerspråkighet.  

  Ett förslag till vidare forskning är att djupare gå in i huruvida flerspråkiga barn behöver 

arbeta i mindre grupper eller vara i större grupper. Att få göra en jämförelse mellan två 

förskoleklasser hade varit intressant, där jag hade fått filma och även intervjuat barn för att ta 

del barns perspektiv. En annan aspekt av arbetet med flerspråkiga barn att forska kring, hade 

varit att studera miljön för lärandet i någon förskoleklass verksamhet.  

Pedagogiska implikationer 

 

Ambitionen med denna studie är att ge inspiration till verksamma pedagoger samt studenter i 

det språkutvecklande arbetet med barn som har annat modersmål än svenska. Att få 

pedagoger och studenter att värdesätta betydelsen av hur man bemöter flerspråkiga barn. 

Studiens ambition är även att öka pedagogers och studenters kunnande kring flerspråkiga 

barns språkutveckling, och att detta kunnande kan komma till nytta i deras pedagogiska 

arbete.  
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Bilaga 1 

Intervjufrågor till pedagoger 

 

1. Hur arbetar ni med flerspråkiga barns språkutveckling? 

 

2. Hur bedömer ni barns språkförmåga i förskoleklass? 

 

3. Hur förhåller ni er till modersmålsstöd i verksamheten?  

 

4. Vad anser ni om flerspråkiga barns identitetsutveckling?  

 

5. Vad har du för erfarenheter av flerspråkiga barn? 

 

6. Kan du berätta om vad som är särskilt viktigt att tänka på i arbetet med flerspråkiga barn? 
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Bilaga 2 

Informationsbrev 

 

Hej!  

Mitt namn är Jessica och jag studerar till förskollärare vid högskolan i Halmstad. 

Jag skriver om flerspråkighet i en förskoleklass. Denna undersökning kommer 

att genomföras i form av intervjuer med er pedagoger. Det är frivilligt att 

medverka, samt kommer allt material att behandlas konfidentiellt. Alla namn på 

personer, samt kommun och förskola kommer att uteslutas. Materialet från 

intervjuerna kommer jag bara att använda i mitt examensarbete. Om ni vill fråga 

något bara hör av Er till mig.  

Jag tackar Er på förhand.  

Vänligen 

/Jessica Lindberg 

 

Jessica Lindberg: 0767-963162 

Mail: jessicamariellelindberg@hotmail.com 

 

 


