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Abstract

Denna studie belyser förskollärarens användning av redskap för att stötta flerspråkiga barns 
kommunikation i förskolan. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur pedagogerna 
interagerar med flerspråkiga barn för att stötta deras kommunikation under måltiderna. Ett 
problem som drivit fram den här studien är att flerspråkiga barn kan behöva mer stöttning för 
att få möjlighet att utveckla sitt språk. Studien utgår från en kvalitativ ansats med den 
sociokulturella teorin som teoretisk bakgrund. Metoden som används är observationer via 
videoinspelning. Fokus för videoinspelningen har varit förskollärares interaktion med 
flerspråkiga barn på en förskola, under tre måltider. Vårt insamlade material har transkriberats
och analyserats med hjälp av centrala begrepp från den sociokulturella teorin. Studiens 
resultat visar att förskolläraren använder sig av olika redskap för att stötta flerspråkiga barns 
kommunikation. De redskap som synliggörs i studiens resultat är både materiella, såsom 
fysiska objekt vid måltider, och intellektuella - det vill säga språkliga begrepp, gester, 
kroppsspråk, tonläge, ögonkontakt, med mera. Vi ville undersöka om ett interkulturellt 
förhållningssätt och rutiner användes som intellektuella redskap. Under observationstillfällen 
synliggjordes inte särskilt det interkulturella förhållningssättet. Det synliggjordes dock att 
rutiner kan agera som ett underlag till stöttning. Ett annat resultat som studien gav 
indikationer på var att förskolläraren på olika sätt anpassar sin stöttning till varje enskilt barn 
under måltiderna. 



Förord

Vi som förskollärarstudenter har på våra utbildningsförlagda perioder stött på flerspråkiga 
barn, vars språkkunskaper på svenska inte verkar ha utvecklats på samma sätt som barn med 
svenska som första språk. Den insikten, i kombination med att vi själva är flerspråkiga 
motiverade oss att välja flerspråkiga barns stöttning som fokus för vår studie. Vi hoppas att 
studien kan ge en djupare förståelse i hur förskollärare på olika sätt kan främja och stimulera 
flerspråkiga barn i sitt lärande och utveckling. 

Vi vill framföra ett stort tack till förskolläraren och barnen på förskolan som tillät oss vara hos
dem och genomföra vår studie. Vi vill särskilt tacka vår handledare Anna Samuelsson som 
stöttat oss under hela skrivprocessen och gett oss goda råd och produktiv feedback. Vi är även
tacksamma för Maud Larsson som korrekturläst vår text. Slutligen vill vi tacka våra nära och 
kära som stöttat oss under studiens gång. 

Caris, Iman och Katerina
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1. Inledning

Denna studie handlar om att få syn på pedagogernas arbete med att stötta flerspråkiga barns 
kommunikation på förskolan under måltidssituationer. Den svenska förskolan idag är en 
mötesplats för flera olika kulturer, då en stor andel av barnen har en annan kulturell bakgrund 
och är flerspråkiga (Engdahl & Ärlemalm-Hagsér, 2015). Minst ett av fem barn talar fler än 
ett språk (Skolinspektionen, 2017). Att skapa förutsättningar för kommunikation mellan 
individer är en viktig del av det samhälleliga uppdraget. Det blir intressant att undersöka på 
vilka sätt pedagoger i förskolan förser barnen med kommunikativa redskap så att de får 
möjligheten att uttrycka sig. Enligt förskolans läroplan ska “förskollärare [..] ansvara för att 
varje barn utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk och kommunikation” (Läroplan 
för förskolan, 2018, s.10). Enligt skollagen (2010:800) ska “Förskolan [...] medverka till att 
barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och
sitt modersmål”. Att stötta barnens kommunikation blir även en del av förskolans 
demokratiuppdrag, eftersom kommunikationen är en förutsättning för demokrati (Johansson, 
2011).

 Enligt barnkonventionen:

Barnet ska ha rätt till yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet att [...] söka, ta emot och 
sprida information och tankar av alla slag, i tal, skrift eller tryck, i konstnärlig form eller 
genom annat uttrycksmedel som barnet väljer (UNICEF, 2019).

För att utveckla flerspråkiga barns språkkunskaper krävs det större engagemang och arbete av 
pedagogerna i arbetsgruppen, både för att stötta barnets språkutveckling inom hemspråket, 
samt att stötta språkutvecklingen på svenska (Wedin, 2017). Inom våra studier på 
förskollärarprogrammet har samtalen under måltidssituationer ofta uppmärksammats som 
viktiga. Gjems (2018a) belyser vikten av rutinsituationer för språkstimulering eftersom 
pedagoger då sätter ord på det som barnen engagerar sig i. Måltider nämns som en av dessa 
vardagliga situationer, då pedagoger kan skapa sig en uppfattning kring barnens vokabulär 
och samtalsfärdigheter. Vardagssituationer kan lätt bli rutinartade, med risk att 
kommunikationen med barnen minimeras. Gjems (2018a) betonar hur viktigt det är att 
personalen är medvetna om sin egen språkanvändning vid dessa tillfällen, eftersom de blir 
språkliga förebilder för barnen.

Cote (2001) beskriver potentialen kring måltiderna på förskolan. Måltiderna är en rutin som 
ger möjligheter till pedagoger och barn att flexibelt kunna ingå i samtal med varandra och 
utbyta information om dåtid och presens – till exempel att dela med sig om gårdagen eller vad
man ska göra under lovet. Utifrån Cotes (2001) forskning framgår att när pedagogerna sitter 
ner tillsammans med barnen under måltiderna kan de lättare stötta deras språkutveckling. En 
viktig faktor är även att pedagogerna inte är distraherade. Under måltiderna befinner man sig i
en mindre grupp, och kan på ett harmoniskt sätt delta i dialoger. Cote (2001) framhåller att 
måltider har många kunskapsmässiga fördelar. Utöver barnens språkliga utveckling ska 
pedagogen stötta dem med att utveckla kompetenser inom sociala koder, exempelvis 
artighetsfraser, att kunna uttrycka sig och att komma överens.  

Kultti (2014a) uppmärksammar att måltider inte nämns som en aktivitet i den reviderade 
läroplanen (2010). Det är förvånande enligt författaren, eftersom forskningen har visat att 
måltider är en pedagogisk stund, där språkutveckling och berättande sker.
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2. Syfte och frågeställningar
2.1 Syfte

Syftet med den här studien är att undersöka pedagogers arbete med att stötta flerspråkiga 
barns interaktioner och kommunikation på förskolan. Efter ett initialt besök på förskolan som 
vi observerat, samt efter att vi läst in oss på tidigare forskning bestämde vi oss för att fokusera
studien på måltidssituationen. 

2.2 Frågeställningar
● Vilka intellektuella och/eller materiella redskap använder förskollärare för att stötta 

flerspråkiga barns kommunikation under måltidssituationen på förskolan? 
● Hur anpassar förskollärare sin stöttning av flerspråkiga barns kommunikation under 

måltidssituationerna till det enskilda barnets behov? 
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3. Tidigare forskning 
För att finna tidigare forskning som är relevant till vår studie har vi fokuserat på två teman: 
stöttning av flerspråkiga barns kommunikation på förskolan och samtal under 
måltidssituationen på förskolan. Vi har alltså begränsat oss till forskning som berör förskolan.
Inom det första temat har vi fokuserat på flerspråkighet och i det andra temat fokuserar vi på 
måltidssituationen. 

3.1 Stöttning av flerspråkiga barns kommunikation

3.1.1 Nya perspektiv på språkliga interaktioner för nyanlända 
barn 

Harju och Åkerblom (2020) presenterar i sin vetenskapliga artikel ett 
aktionsforskningsprojekt på en svensk förskola. Inom aktionsforskningsprojekt samarbetar 
pedagoger och forskare för att implementera en förändring i en verksamhet för att sedan 
undersöka konsekvenserna som förändringen ledde till (Nylund, Sandback, Barbro & 
Rönnerman, 2010). I Harju och Åkerbloms (2020) studie implementerades nya 
interaktionspraktiker i relation till barn med få erfarenheter av majoritetsspråket. Forskarna 
introducerade translanguaging-metoder som tog hänsyn till barnets perspektiv.  
Translanguaging innebär att barnets olika språk anses likvärdiga. Fokus skiftade då, från att 
lära ut majoritetsspråket, till att se barns yttranden på olika språk som en möjlighet för dem att
uttrycka sig. Translanguaging visar sig vara närmare hur flerspråkiga barn själva uttrycker sig 
när de använder alla sina språk för att kommunicera. Genom projektet förändrades 
pedagogernas intryck kring barnens kommunikativa kompetenser. Pedagogerna genomförde 
därefter aktiviteter där barnen gavs större möjligheter till att vara kreativa och dela med sig av
sina erfarenheter.

3.1.2 Systematisk granskning av flerspråkiga barns 
interaktioner

Langeloo, Mascareño, Deunk, Klitzing och Strijbos (2019) genomför en internationell 
systematisk översiktsstudie, där forskning kring pedagogers interaktion med flerspråkiga 
förskolebarn sammanställs. En av studierna visar på skillnader mellan pedagogers bemötande 
och ton i relation till flerspråkiga barn och enspråkiga barn. Pedagogernas tal var mer positivt 
och mer neutralt för majoritetsgruppen än för minoritetsgrupper. Ur studien framgick även att 
flerspråkiga barns språkutveckling gynnas främst när läraren ingår i dialog med dem. En del 
studier i Langeloos m.fl. (2019) översiktsstudie visade att pedagogerna använde sig av 
barnens hemspråk och kultur för att skapa en trygg miljö för dem på förskolan. I andra studier
framgick att pedagogerna genom sitt förhållningssätt gav förutsättningar till flerspråkiga barns
lärande. I pedagogernas förhållningssätt ingick att använda sig av icke verbal kommunikation 
för att stötta barns språkutveckling. Enligt en av studierna i Langeloos m.fl. (2019) 
översiktsstudie har barn olika behov och ska utsättas för varierade gruppdynamiker, eftersom 
det vidgar barnens kunskaper och erfarenheter. En påtaglig slutsats är att flerspråkiga barn i 
mindre grupper har större chans att ingå i interaktion med pedagogen och andra barn. Barnens
delaktighet ökar även eftersom de får större möjlighet till att välja sin egen aktivitet.   

3.1.3 Tips för engagemang av flerspråkiga barns interaktioner 

I De Sousas (2019) artikel beskrivs en studie som genomfördes på en mångkulturell förskola 
på Hawaii. Studiens fokus var att engagera flerspråkiga barn i samtal för att ge dem möjlighet 
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till språkutveckling. Pedagogerna förde samtal med barnen på engelska, som var 
majoritetsspråket. I studiens resultat beskrivs fem olika tips på hur pedagoger kan uppmuntra 
flerspråkiga barn att vara aktiva och delaktiga i kommunikationen. Inom varje förslag lyfts 
exempel ur studien som har varit framgångsrika. Det första tipset är att använda barnets 
hemspråk som en resurs, där pedagogerna ska ta hjälp av vårdnadshavaren för att lära sig de 
viktiga orden. Barnens olika språk lyfts fram som sammanflätade och därför uppmanas 
pedagoger som talar barnens hemspråk att använda sig av dem med barnen i en form av 
translanguaging. Det andra förslaget är att dela upp barnen i par när de deltar i gemensamma 
aktiviteter, vilket ökar deras motivation för deltagande. Det tredje tipset är att pedagoger är 
aktivt deltagande under en längre tid inom barnens aktiviteter. Det skapar möjligheten för 
pedagogernas lyhördhet och respons, vilket ökar barnens begreppsinlärning. Det fjärde 
förslaget är att dela in barnen i små grupper. Små grupper skapar trygghet och ökar 
flerspråkiga barns aktiva deltagande i samtal. Det femte tipset är att ge respons på barns 
deltagande. Genom att pedagogerna upprepar och rättar till barnens yttranden, stöttas de 
flerspråkiga barnens lärande och utveckling. Studien visade att pedagoger uppmanar 
flerspråkiga barn att delta i samtal både verbalt och icke-verbalt, vilket ger barnen större 
möjligheter för engagemang. 

3.1.4 Stöttning i kommunikation 

I en vetenskaplig artikel beskriver Puskás (2017) sin studie som genomfördes på en svensk 
förskola. Den specifika förskolan hade under studiens genomförande en stor andel 
flerspråkiga barn, medan de verksamma pedagogerna var enspråkiga. Puskás (2017) studie 
utgick från den sociokulturella teorin och hade som syfte att ta reda på vilka strategier 
pedagoger använder för att stötta flerspråkiga barns kommunikation. Resultaten visar att 
pedagogerna använde sig av flera olika språkliga stöttningsstrategier. Exempelvis ställde 
pedagogerna okvalificerade och kvalificerade gissningar kring vad barnen försökte säga. 
Andra strategier var upprepning, frågor som bryter ner problem till mindre enheter och 
samkonstruktion av delad betydelse. Enligt studien resulterade strategierna i att barnen fick 
möjlighet till att ingå i kognitivt utmanande konversationer och bortom här- och nu- samtal. 
Enligt Puskás (2017) ökar sådana interaktioner barnens möjlighet till språkutveckling. En av 
studiens slutsatser är hur viktig tilliten mellan barnen och pedagogerna är. Barnen behöver 
känna att pedagogerna verkligen vill förstå dem för att vara motiverade att formulera om sina 
uttryck. Enligt Puskás (2017) resultat är tillit även viktig för att pedagoger ska lyckas urskilja 
var barnen befinner sig i sin proximala utvecklingszon. Slutligen visar studien på hur 
rutinartade situationer kan fungera som underlag för språkutvecklande samtal, om 
pedagogerna tar vara på barnens yttranden. 

3.2 Måltider och samtal

3.2.1 Flerspråkiga barn i förskolan

I Kulttis (2012) avhandling presenteras en etnografisk ansats med en sociokulturell teoretisk 
utgångspunkt.  Studiens fokus är villkoren för flerspråkiga barns lärande och deltagande i 
förskolan. Den pedagogiska miljön ses som kontexten för barnens lärande och utveckling. 
Författaren har fokuserat på fyra olika återkommande situationer: måltider, lekaktiviteter samt
sång- och lässtund. I studiens resultat visar det sig att det finns flera faktorer som ligger till 
grund för barnens delaktighet och möjlighet till språkinlärning. Dessa faktorer kan vara 
material, den fysiska miljön, val av pedagogik och tidsorganisation. 
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Vi väljer här att beskriva Kulttis (2012) resultat i relation till måltider, eftersom vår studie 
fokuserar på denna specifika situation. I resultatdelen uppmärksammar Kultti (2012) att 
måltiderna kan delas upp i fyra rutinartade mönster. Den första är måltidens påbörjande, 
genom en matsång. Kultti (2012) argumenterar för den språkliga stöttningen som sker i början
av måltiden. Genom att känna till ritualen och hur den kombineras med språkliga uttryck kan 
barnen vara delaktiga. Under måltiden sker även samtal och kommunikation om maten. Man 
benämner då maträtter och val som kan göras, både genom språkliga instruktioner och fysiska
handlingar. I måltidssituationerna synliggörs hur barnen pekar på det de vill ha, samtidigt som
de håller ögonkontakt med pedagogen. Kultti (2012) framhåller att det sker en tredje typ av 
interaktion, då samtal kring barnens vardag uppstår.  En fjärde kategori, är samtal mellan barn
under måltiderna. 

Enligt Kulttis (2012) resultat förväntas inte barn uttrycka sig på svenska för att kunna vara 
delaktiga. Den pedagogiska miljön erbjuder en viss kontext som stöttar barnens delaktighet. 
Stöttningen sker då genom repetitioner av ritualer samt möjligheten att delta genom fysiska 
handlingar. Författaren menar dock att det som är avgörande för barnens deltagande är 
pedagogens skicklighet att använda sig av alla dessa redskap för att stötta barnens 
kommunikation och lärande. Den proximala utvecklingszonen1 synliggörs genom pedagogens
stöttning av barnens deltagande. Pedagogen stödjer flerspråkiga barns kommunikation genom 
att ställa frågor och utmana barnen att benämna olika begrepp och föremål, vilket ger barnen 
möjlighet till begreppsinlärning. Det nämns även att upprepning, imitation och 
uppmärksamhet av modersmål kan vara goda resurser för barns deltagande i 
måltidsaktiviteten. I analyserna som gjordes i avhandlingen visas att pedagogens fokus ligger 
både på gruppen och på individuella barn. Barnens deltagande i språklig aktivitet blir synlig 
genom att de lyssnar på samtalen som sker vid bordet och uttrycker sig på olika sätt. 

3.2.2 Måltidernas potential för språkutveckling för flerspråkiga
barn

I en vetenskaplig artikel presenterar Kultti (2014b) material från sin avhandling (Kultti, 
2012). Författaren fokuserar här endast på måltidernas potential för barnens språkutveckling 
och särskilt i relation till flerspråkighet. Hon menar att ur ett sociokulturellt perspektiv är 
delaktighet grundläggande för att barnen ska få möjlighet av att ingå i utvecklande 
interaktioner. Resultatet delas upp i tre kategorier utifrån typen av delaktighet och samtal som 
uppstår vid måltiderna. I den första kategorin finns den delaktighet som skapas genom ritualer
och repetition av handlingar och språkliga fraser under måltiderna. Kultti (2014b) menar att 
barn som inte behärskar majoritetsspråket fortfarande kan vara delaktiga och få möjlighet att 
utveckla sitt språk under måltiderna. I den andra kategorin belyser Kultti (2014b) den 
delaktighet som underlättas genom en kombination av fysiska och språkliga handlingar. 
Under måltiden används flera fysiska objekt och ett antal fysiska handlingar utförs; till 
exempel pekar barnen kanske på en maträtt. Under tiden stöttar pedagogen barnens 
delaktighet genom att ställa frågor och sätta ord på barnens handlingar. Det uppstår samtal 
kring vad som händer här och nu, men pedagogen vidgar också barnens språkanvändning 
genom att stötta med begrepp. I den tredje kategorin befinner sig samtal bortom här och nu i 
ett expanderande abstrakt språk. Pedagogerna stöttar i dessa fall samtal som tar vara på 
barnens perspektiv och tidigare erfarenheter. Kultti (2014b) noterar att de samtalsämnen som 
uppmärksammas av pedagogen är sådana som kan relateras till barns gemensamma 
erfarenheter. Enligt Kulttis(2014b) analys fanns det vissa moment i hennes studie som visade 
potential att utveckla samtalsämnen som berörde specifika barns hemförhållanden. Dessa 

1 Se stycket 4.2.3.
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möjligheter utnyttjades dock inte av pedagogerna. Kultti (2014b) understryker måltidernas 
potential till språkutveckling för flerspråkiga barn om pedagogen ger dem möjlighet att delta i
samtal som är meningsfulla för dem. 

3.2.3 Förskolans pedagogiska kvalitet

I en antologi om barns tidiga lärande skriver Sheridan (2009) om förskolans pedagogiska 
kvalitet. Författaren beskriver en mätning av förskolans kvalitet som genomfördes med hjälp 
av ECERS2 (en observationsmetod som mäter struktur- och processkvaliteten i förskolan). 
Studien inkluderar måltiden och dess kvalitet som en del av förskolans omsorgsrutiner. 
Sheridan (2009) betonar att de förskolor som bedöms ha hög måltidskvalitet karakteriseras av 
en trivsam stämning, där barnen får möjlighet att sitta i små grupper och samtala med 
varandra. Måltiderna i dessa förskolor används som lärandetillfällen, där det sker samtal 
utifrån barnens intressen. Samtidigt gör pedagogerna barnen uppmärksamma på nya aspekter 
och begrepp. Författaren beskriver också att i de förskolor som bedöms ha låg måltidskvalitet 
samtalar pedagogerna sällan med barnen. Måltiderna anses vara strikta och rutinbetonade, där 
ordning och regler synliggörs. Pedagogerna utnyttjar inte måltidssituationerna för att skapa 
lärandetillfällen eller social samvaro. Dessa måltidssituationer var antingen kaotiska eller 
tysta.

3.3 Studiens kunskapsbidrag
När vi sökte efter tidigare forskning kring måltidssituationen på förskolan sökte vi specifikt i 
relation till flerspråkighet. Vi fick då bara ett relevant resultat, och det var Kulttis (2014b) 
artikel. Vår studie fokuserar på stöttning av flerspråkiga barn under måltider på förskolan och 
eftersom vi bara hittade en vetenskaplig artikel med samma fokus anser vi att vår studie 
kommer att bidra till att fylla en kunskapslucka. Vi finner det av samma anledning intressant 
att relatera vårt resultat till Kulttis (2012; 2014b). När vi sökte forskning kring stöttning av 
flerspråkiga barns kommunikation fann vi flera studier som presenterade olika 
stöttningsstrategier. Genom att relatera våra resultat med tidigare forskning vill vi undersöka 
om några stöttningstekniker kring flerspråkiga barns kommunikation som tidigare beskrivits 
finns med i våra resultat. Flera studier pekar på att måltider har hög potential att stärka barns 
kommunikation och språkutveckling. Vi anser att vår studie är relevant inom 
forskningsområde för att ge ett exempel på hur flerspråkiga barns språkutveckling stöttas 
under måltidssituationer ute i en verksamhet.

2 Early Childhood Environment Rating Scale
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4. Teoretisk utgångspunkt
4.1 Sociokulturell teori

Eftersom studiens syfte är att undersöka hur pedagoger stöttar barnens kommunikation har vi 
valt den sociokulturella teorin som utgångspunkt. Teorin kommer ursprungligen från Lev 
Vygotskij, och för lärande och utveckling läggs stor vikt på det sociala samspelet. Genom 
kommunikation med andra individer får vi möjlighet att uttrycka oss, samt en fördjupad 
förståelse av omvärlden (Säljö, 2017). Det sociokulturella perspektivets infallsvinkel är att 
människan ses som en social och kulturell individ. Det innebär att teorin fokuserar på 
relationer mellan kollektiv och individ. Samspel sker i olika aktiviteter som bidrar till 
delaktighet, erfarenheter och kunskaper. Ett centralt begrepp för den sociokulturella teorin är 
kulturella redskap, då den fokuserar på hur individen lär sig bruka redskapen genom social 
interaktion. Av de kulturella redskapen är språket det allra viktigaste inom teorin. Det är 
genom det språkliga redskapet som människan kan förmedla, berätta, förstå och tänka kring 
sin omvärld (Kultti, 2012). Hundeide (2006) påtalar att människan i sin natur är 
kommunikativ och att det är dialog, samtal och kommunikation som är viktiga faktorer för 
individens utveckling. Andra centrala begrepp inom den sociokulturella teorin är stöttning 
som sker när en mer erfaren individ förmedlar kunskaper till en mindre erfaren individ. Ett 
annat centralt begrepp är den proximala utvecklingszonen. Det är en zon där en person är 
öppen för en ny kunskapsnivå, eftersom den redan har erfarit kunskaper på en föregående nivå
(Säljö, 2017). 

4.2 Teoretiska begrepp

4.2.1 Medierande redskap

Inom den sociokulturella teorin anses det att människor interagerar med sin omgivning och tar
del av kunskap genom att använda redskap. Dessa redskap kan vara intellektuella eller fysiska
och de kallas medierande, eftersom de är verktyg för att interagera med omvärlden. Processen
inom vilken man lär känna och börjar använda ett nytt kulturellt redskap kallas för 
appropriering (Säljö, 2017). Enligt Säljö (2000) gör de medierande redskapen något med 
människans tänkande och lärande i sociala sammanhang. Författaren menar att om man skulle
studera en människas kunskapande utan medierande redskap skulle det bara kvarstå ett 
borttappat fenomen utan innebörd. Det som händer i sådana fall är som Säljö (2000, s. 81) 
uttrycker det: “En individ som har blivit berövad sin sociokulturella resurs”. Det författaren 
vill förmedla är att människan är bunden till redskap, då det är genom redskap som individen 
får sin världsuppfattning medierad. 

I ett sociokulturellt perspektiv är det således grundläggande att fysiska, liksom 
intellektuella/språkliga, redskap medierar verkligheten för människor i konkreta 
verksamheter. Begreppet medierar [...] antyder således att människor inte står i direkt, 
omedelbar och otolkad kontakt med omvärlden. Tvärtom hanterar vi den med hjälp av olika 
fysiska och intellektuella redskap som utgör integrerade delar av våra sociala praktiker (Säljö, 
2000, s.81).

De kulturella redskapen används i interaktionen mellan människor och blir ett verktyg för att 
förstå världen. Inom interaktionen tar individen till sig kunskap av en mer erfaren människa. 
Medierande redskap är på detta sätt bundna till den proximala utvecklingszonen och inom 
vilken fas barn kan ta till sig ny kunskap genom redskapen (Säljö, 2017). 
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Språk ses inom den sociokulturella teorin som det viktigaste intellektuella redskapet, eftersom
det hjälper oss att kommunicera och ta till oss kulturen och meningsfulla sammanhang i vår 
närhet. Genom språket tillägnar sig människan nya begrepp som är grundläggande för det 
egna tänkandet. Språket ses som ett teckensystem som kontinuerligt utvecklas. Med språk 
menas inte bara det talade språket eller de nationella språken, utan alla sorters kommunikation
som teckenspråk, punktskrift, kroppsspråk och så vidare (Säljö, 2017).

4.2.2 Scaffolding/Stöttning

Enligt Wallerstedt (2020) är begreppet scaffolding (stöttning) mycket intressant när man utgår
från en pedagogisk och didaktisk syn. Författaren påpekar att barns lärande sker i många olika
sammanhang som bland annat i hemmet, genom media, och så vidare. De främsta arenorna 
där barns lärande och utveckling sker är i skolan, förskolan och i fritidshemmet (Wallerstedt, 
2020). 

Enligt Säljö (2017) sker lärandet utifrån det sociokulturella perspektivet genom interaktion 
och samspel med omvärlden. Begreppet scaffolding innebär stöttning i lärandeprocessen av 
någon mer erfaren. Stöttning sker oftast i kommunikativa sammanhang där en vuxen stöttar 
barnet till att appropriera/tillägna sig nya kunskaper. Behovet av stöttning är viktigast i början
av processen. Därefter minskar det kontinuerligt tills individen har approprierat det nya 
redskapet till fullo. Utveckling ses på som en kontinuerlig process. Ett barn som först har fått 
hjälp av en vuxen kan sedan självständigt klara av en färdighet. Under lärandeprocessen 
använder de vuxna pedagogerna sig av olika strategier för att stötta barnets lärande (Säljö, 
2017). 

4.2.3 Den proximala utvecklingszonen (ZPD)

Ett fokuserat begrepp i Vygotskijs syn på lärande och utveckling är den proximala 
utvecklingszonen (Zone of Proximal Development, ZPD). Den proximala utvecklingszonen är
enligt Vygotskij en känslig zon inom vilken människor är mottagliga till instruktioner och 
förklaringar. Författaren framhåller att pedagoger kan utnyttja denna zon för att använda ett 
kulturellt redskap i att stötta barnen i deras lärande (Säljö, 2017). Även Doverborg, Pramling 
och Pramling Samuelsson (2019) beskriver begreppet proximal utvecklingszon som 
skillnaden på vad ett barn klarar av på egen hand och vad det klarar av i interaktion med 
någon mer erfaren. Författarna nämner också att det finns utrymme för lärande och utveckling
i ett samspel mellan två personer med olika erfarenheter och kunskaper. Barn får tillgång till 
stöd och blir samtidigt utmanade inom samspel, oavsett om det sker på ett spontant sätt eller 
ingår i ett planerat och medvetet arbete som läraren anordnat (Doverborg m.fl. 2019). När 
man befinner sig i den proximala utvecklingszonen är man öppen för instruktioner och 
vägledning av en mer kunnig person i ens omgivning. Det är viktigt att pedagogen har 
medvetenhet kring var ett barn befinner sig i den proximala utvecklingszonen, samt vilka 
medierande redskap pedagogen kan använda sig av för att stötta barnet i sin appropriering av 
ny kunskap (Säljö, 2017).

4.3 Ett interkulturellt förhållningssätt som redskap
Enligt Håland Anveden (2020) innebär ett interkulturellt förhållningssätt en medvetenhet om 
barnets bakgrund; alltså de kunskaper och erfarenheter som barnet har vuxit upp med. 
Förhållningssättet innebär också en medvetenhet kring ens egen brist på kunskap gällande 
barnens hemmiljö. Inom det interkulturella förhållningssättet är det även viktigt att pedagoger
är medvetna om sin egen etnicitet. Varje pedagogs förhållningssätt och bemötande kan ha en 

8
 



inverkan, både på grupper och individer. Författaren förklarar vidare att det är en läroprocess 
att möta människor från en annan kultur och land. Det är viktigt att kunna sätta sig in i andras 
situation och anpassa sin egen synvinkel för att kunna förstå andra individers sociala 
sammanhang (Håland Anveden, 2020).  

Ett interkulturellt förhållningssätt är ett redskap som pedagogerna kan använda sig av för 
flerspråkiga och även enspråkiga barn. I relation till hemspråk står det i läroplanen att “barn 
med annat modersmål än svenska ska ges möjlighet att utveckla både det svenska språket och 
sitt modersmål” (Läroplan för förskolan, 2018, s. 9). Enligt Lunneblad (2018) bör pedagoger 
ha en insikt om barns hemkultur. Ett samarbete krävs mellan barns hem och förskolan för att 
gynna barnens sociala interaktioner, delaktighet och samspel i förskolan. Författaren menar att
samma möjligheter till utveckling utifrån egna förutsättningar ska finnas för alla barn 
(Lunneblad, 2018). Inom den sociokulturella teorin anses interaktion som den viktigaste 
kontexten inom vilken utveckling sker. Genom samspel, social interaktion och 
kommunikation sker lärande och utveckling (Säljö, 2017). Eftersom det interkulturella 
förhållningssättet underlättar för alla barns deltagande anser vi att det är förenligt med en 
vidare sociokulturell teoretisk bakgrund. 

4.4 Förskolans rutiner som redskap
I förskolans läroplan (2018) står det att “Förskolan ska erbjuda barnen en god miljö och en väl
avvägd dagsrytm med både vila och aktiviteter som är anpassade efter deras behov och 
vistelsetid” (Läroplan för förskolan, 2018, s. 7). I de flesta svenska förskolorna styrs 
verksamheten av rutiner som måltider, vila, inne- och utomhusaktiviteter. Engdahl & 
Ärlemalm (2015) framhåller att dagsrutiner bör arrangeras så att barnen kan få en 
grundläggande tidsuppfattning. Det innebär att de olika rutinerna följer efter varandra i en viss
ordning. Vidare skriver författarna att förskolans rutiner är ett viktigt hjälpmedel för att skapa 
kulturella vanor, trygghet och struktur i barns vardag. Förskolans rutiner bör inte ses som 
styrning utan som en balans mellan en tydlig dagsrutin och barngruppens önskemål och behov
(Engdahl & Ärlemalm, 2015). Inom förskolans vardagliga rutiner och aktiviteter finns det 
återkommande språkliga uttryck som är knutna till förskolesammanhang. De skulle betyda 
något annat i ett annat sammanhang. Kultti (2014a) beskriver till exempel att uttrycket “nu 
ska vi gå ut” innebär att barnen ska klä på sig, för att sedan leka ute på förskolans gård. 
Författaren menar att dessa tolkningar som barn gör, sker med hjälp av rutinerna som används
i verksamheten. Genom rutiner lär sig barn att delta och känna sig inkluderade i ett 
sammanhang. Enligt Kultti (2014a) ger rutinerna barnen en kontext för situationen och vad 
som sker inom den. Det är till exempel rimligt att vilja ha gröt eller smörgås vid frukosten, 
men inte vid lunchen. Kontexten ger barnen på detta sätt en stöttning för att veta vilka sorts 
samtal som kan uppstå, samt vilken innebörd vissa begrepp kan ha beroende på situationen. 
Därför ser vi rutiner som ett intellektuellt redskap för att stötta barnens kommunikation i olika
situationer, vilket då kan relateras till den sociokulturella teorin (jfr Kultti, 2014a). 
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5. Metod och genomförande

5.1 En kvalitativ ansats med observation som metod
Enligt Svensson & Ahrne (2015) finner forskarna sin metod genom sin forskningsfråga.  
Eftersom våra forskningsfrågor fokuserar på pedagogers stöttning av barns kommunikation 
föll det sig naturligt för oss att planera en mindre empirisk studie med en kvalitativ ansats. 
Det är svårt att beskriva sociala interaktioner med stöd av den kvantitativa ansatsen (Svensson
& Ahrne, 2015). Ett metodval vi även planerat var att direkt observera interaktionen mellan 
pedagoger och flerspråkiga barn på förskolan.  

När vi planerade för studien utgick vi från Wallerstedts (2020) metodbeskrivningar av 
sociokulturella kvalitativa studier med videoobservationer som metod. Först transkriberas 
data utifrån videoobservationerna och sedan analyseras materialet “genom att följa turerna i 
de kommunikativa kedjorna” (Wallerstedt, 2020, s.53). Vidare genomförs enligt Wallerstedt 
(2020) analysen utifrån forskningsfrågorna, där forskaren drar slutsatser informerade av 
teorin. Analysen presenteras med utdrag från transkriptionerna. Slutligen sammanfattas 
resultatet och diskuteras i relation till tidigare forskning (Wallerstedt, 2020). För vår metod 
för generering av empiriskt data samt för vår analys har vi tagit inspiration av Kulttis (2012) 
avhandling. I studien använder hon sig av deltagande observationer och videoinspelningar i 
kombination. Hon menar att de deltagande observationerna ger kontext för 
videoinspelningarna.

5.2 Urval och begränsningar 

5.2.1 Studiens urval

Vi ville undersöka hur pedagoger i förskolan arbetar med att stötta flerspråkiga barns samspel 
och kommunikation med andra. När det gäller urval inom kvalitativa ansatser brukar man 
enligt Svensson och Ahrne (2015) välja ut en social miljö där det man vill studera kan 
förekomma. Sådana sociala miljöer kallas då för fall. Ett kriteriebaserat urval är enligt 
Christoffersen och Johannessen (2015) att välja ut fall som har specifika egenskaper. Med ett 
bekvämlighetsurval baseras studiens urval på vad som är enklast att genomföra 
(Christoffersen & Johannessen, 2015).  Urvalsstrategin som används i denna studie är 
kriteriebaserat i den mån att vi har specifika kriterier som verksamheten vi ska undersöka 
uppfyller. Baserat på forskningsfrågorna var våra kriterier för den sociala miljön 
flerspråkighet och förskola. Vi fokuserade på förskolor i förorten, eftersom där finns en större
andel flerspråkiga barn.

I relation till vårt urval tänkte vi att det vore lättare att få tillåtelse att genomföra studien på en
förskola där vi redan etablerat kontakt. Med kontakt menas till exempel en förskola där vi 
tidigare har genomfört en VFU3, där vi har vikarierat eller där vi känner en pedagog. Det 
existerade därför en bekvämlighetsfaktor i vår urvalsmetod. Det fanns sju förskolor som 
någon av oss i gruppen hade etablerad kontakt med. Utifrån dessa uppfyllde två våra kriterier. 
Vi kontaktade först den ena, men fick inte tillåtelse att genomföra vår studie på grund av 
pandemin. Vi frågade därför den andra förskolan och fick godkännande. Vårt nästa steg blev 
då att informera vårdnadshavarna om syftet med vår studie via en blankett4. 

3 Verksamhetsförlagd Utbildning
4 Se bilaga 1.
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5.2.2 Studiens begränsningar 

En begränsning till i vår studie är att vi valde ut en specifik situation att observera, nämligen 
måltider. En vidare begränsning är att studera endast en förskola och inte flertal miljöer 
(Svensson & Ahrne, 2015). Skälet till denna begränsning hörde samman med studiens 
tidsram, samt vår önskan om att kunna fördjupa oss i någon aspekt och på detta sätt kunna få 
en högre kvalitet i vårt resultat (jfr Svensson & Ahrne, 2015). En vidare anledning var 
praktiska förhållanden, den rådande pandemin och svårigheten att få godkännande för att 
fysiskt genomföra observationer på en förskola. När vi planerade för denna studie var 
Folkhälsomyndighetens (Folkhälsomyndigheten, 2021, 7 september) rekommendationer att 
långsamt öppna upp. Det låg dock fortfarande på varje förskolerektors ansvar att bestämma 
hur rekommendationerna skulle implementeras i deras förskola.  

5.2.3 Möjliga andra utformningar

Om vi hade haft möjlighet att observera under en längre tid så hade vi funnit det intressant att 
få en djupare förståelse av var barnen befinner sig i sin proximala utvecklingszon. Därigenom 
hade vi kunnat få en djupare inblick på hur förskolläraren anpassar sin stöttning utifrån varje 
enskilt barns utvecklingszon (Säljö, 2017; Wallerstedt, 2020). När vi planerade fastställde vi 
att vi inom tidsramen av vår studie bara skulle kunna observera i några dagar för att hinna 
transkribera och analysera vårt material. Att vi tolkar barnens utvecklingszon utifrån vad vi 
ser under endast tre tillfällen kan leda till eventuella felkällor i våra slutsatser kring 
förskollärarens anpassning av stöttning, vilket blir en nackdel. Med tre observationstillfällen 
kan vårt resultat endast representera ett stickprov av interaktionerna mellan pedagog och barn 
under förskolemåltiderna. Det innebär att vi kan uttala oss om det vi sett, men vi kan inte veta 
vad som kanske sker andra dagar när vi inte observerat. Vi hade även kunnat välja att jämföra 
olika förskolor med varandra. Vi skulle då kunna se hur olika förskolor i olika områden i 
Göteborg stöttar flerspråkiga barns kommunikation. En annan tanke som vi hade var att se hur
en förskola och en förskoleklass skiljdes åt i sin stöttning gällande flerspråkiga barns 
kommunikation, och vad som var likt. 

En annan möjlig utformning vore att observera verksamheten under en hel dagsrutin, så att vi 
då fick med alla aktiviteter och övergångar. Efter många diskussioner i gruppen och i samråd 
med förskolläraren valde vi att fördjupa oss i endast en situation. Detta med syfte att få en 
fördjupad kvalitet (Svensson & Ahrne, 2015). En fördel med att välja måltider är att det är en 
återkommande situation där mindre barngrupper ingår. Det var även en situation som vi ansåg
förenklade vår videoupptagning och transkription. Det blir också mer praktiskt genomförbart 
att spela in stöttningstillfällen där ljudkvaliteten säkras. Sheridan (2009) beskriver 
högkvalitativa måltider som en lugn situation där alla barnen sitter ner, och pedagogen ostört 
kan stötta barnen. Därför ansåg vi att den valda situationen var mest innehållsrik inom vår 
studies tidsram för att få syn på pedagogens stöttning. 

En annan möjlig utformning hade varit att fokusera på pedagogernas perspektiv, kanske i 
form av intervjuer för att få syn på hur pedagogerna resonerar i relation till den stöttning de 
erbjuder barnen (Wallerstedt, 2020; Eriksson- Zetterquist, & Ahrne, 2015). Ett annat 
alternativ hade varit att genomföra barnintervjuer för att få en inblick på deras perspektiv 
kring hur de upplever sina interaktioner med pedagogen (Källström Cater, 2015). Då hade vår
studie haft en fenomenografisk ansats; det vill säga att man undersöker människors 
uppfattningar kring fenomen (Svensson & Åkerblom, 2020). Fördelen med att genomföra 
observationer är att vårt fokus är just interaktionerna, och inte barnens eller pedagogernas 
uppfattningar kring dem. 
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5.3 Generering av empiriskt data

5.3.1 Introduktionstillfälle

Före det första observationstillfället besökte vi avdelningen och introducerade oss för 
barngruppen för att ge dem en uppfattning kring vad vi skulle komma att göra. Pedagogen 
visade oss även avdelningens olika miljöer. Inför det första mötet hade vi förberett en del 
samtalspunkter5. Genom samtalet ville vi få en inblick kring vilka situationer och miljöer som 
skulle kunna fungera som observationstillfällen. Vi var intresserade av måltidssituationen, 
men ville samtala med pedagogen kring de praktiska och etiska aspekterna av att filma barnen
under deras måltid. Pedagogen förklarade att måltiderna sker i två rum, och att vi skulle 
kunna välja att observera just de barn vars vårdnadshavare gett sitt samtycke. Att det var ett 
litet rum innebar även att vi skulle kunna få bra bild- och ljudupptag. 

5.3.2 Videoinspelning

Vi valde att generera merparten av vårt empiriska material genom videoinspelningar.  
Videoinspelningar fångar många situationer som hos en observatör kan gå förlorade i 
ögonblicket (Björndahl, 2018). Wallerstedt (2020) beskriver hur studier med en sociokulturell
teoretisk bakgrund belyser den utveckling som sker inom samspel och interaktion med andra. 
Eftersom vi i den här studien vill få syn på redskapen som används inom stöttning blev 
videoinspelning ett självklart val. På grund av barnens integritet får vi inte lov att lagra 
information om dem (Eidevald, 2015). Därför behövde vi filma med förskolans Ipad och 
genomföra alla transkriptioner på förskolan. Ursprungligen hade vi planerat att observera och 
videofilma frukost och lunch under tre dagar, vilket innebar att det skulle bli sex 
observationstillfällen. Eftersom bara en av avdelningens pedagoger samtyckte till att bli 
filmad begränsades tillfällena vi faktiskt hade möjlighet till att observera. Vi spelade in 
material under tre tillfällen: frukost och lunch på den första observationsdagen och lunch på 
den andra observationsdagen. Tanken var att vi skulle vara två i rummet men eftersom ett av 
barnen fysiskt markerade att det inte trivdes med situationen, valde vi att lämna rummet och 
låta Ipaden spela in. Under resterande observationstillfällen valde vi att endast observera via 
Ipaden, eftersom barnen inte verkade besväras av den. 

5.3.3 Observationsschema 

Vi vill som Kultti (2012) beskriver få tillgång till kompletterande information och därigenom 
vidga perspektivet för analysen av videomaterialet. Enligt Björndal (2018) kan ett 
observationsschema vara till stor hjälp när man vill registrera information under en 
observation. Vi skapade ett observationsschema6 i form av en strukturerad mall i syfte att 
fånga kompletterande information om deltagarna i observationen, till exempel barnens 
språkliga bakgrunder. Observationsschemat utformades utifrån vår studies forskningsfrågor, 
och därför skulle vi anteckna vilka materiella och intellektuella redskap som användes i 
pedagogens stöttning av barnens kommunikation. Vi fokuserade på själva stöttningen, alltså 
vilka olika former av stöttning som uppstod mellan pedagogerna och de olika barnen under 
observationstillfället. På grund av att barnen inte verkade trivas med vår närvaro, valde vi att 
lämna Ipaden som filmade. Vi fyllde därför i observationsscheman utifrån vad vi såg i 
videoinspelningen, samt genom frågor vi ställde förskolläraren som deltog i observationen. 

5 Se bilaga 3.
6 Se bilaga 2.
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5.3.4 Transkribering

Det är omöjligt att föra över alla detaljer av det som sker i videomaterialet till 
transkriptionerna (Eidevald, 2015). I en sociokulturell studie behöver läsaren enligt 
Wallerstedt (2020) vanligtvis kunna få ett grepp om det som är relevant. Därigenom kan 
läsaren förstå den utveckling som sker hos personen i den interaktion som observeras.  
Stöttning som sker och eventuella redskap som används är därför särskilt relevanta. Genom 
att fylla i observationsscheman fick vi ett underlag för kategoriseringen av interaktionerna 
som fångades i videomaterialet. Utifrån vår första forskningsfråga noterade vi sekvenserna 
där redskap användes för stöttning av barnens kommunikation. Utifrån vår andra 
forskningsfråga noterade vi sekvenserna där förskolläraren verkade anpassa formen av 
stöttning till varje enskilt barn. Våra observationsscheman blev därför ett urvalsunderlag för 
sekvenserna vi ansåg var relevanta att transkriberas. Detta urval skedde utifrån våra 
forskningsfrågor. Vi valde därför ut sekvenser som vi ansåg var rika i stöttningstekniker och 
som var representativa för den formen av stöttning som vi helheten av data visade på. Vi 
valde även utifrån våra särskilda fokusområde då vi var intresserade av att undersöka om 
interkulturella förhållningssätt och rutiner användes som stöttning. Vi valde bort sekvenser 
som vi ansåg innefattade en upprepning av stöttningtekniker vi redan hade representerat i 
transkriberingen. 

Wallerstedt (2020) beskriver kommunikation som dialogisk. När man transkriberar en 
sekvens behöver yttranden transkriberas i kronologisk ordning, så att man kan följa utbytet i 
kommunikationen. Från första tillfället transkriberade vi tre sekvenser, och från det andra och 
tredje tillfället transkriberade vi fyra sekvenser vardera. För transkriptionerna av varje 
observationstillfälle noterade vi information kring antal barn och pedagoger, barnens ålder 
och hemspråk. 

Pramling (2020) och Evaldsson (2020) beskriver att det ingår en del tolkning från forskarnas 
sida i transkriptionsprocessen. Därför behöver forskarna vara transparenta och konsekventa i 
sättet de transkriberar på. Båda författarna framhåller att talat språk skiljer sig från skriftspråk.
När man ska transkribera behöver man därför göra medvetna val. Om forskarna väljer att 
omvandla dialogerna till skriftspråk, introduceras även skiljetecken och transkriptionerna blir 
lättare att följa. Våra transkriptioner innehåller alla språkliga yttranden, men vi har valt att 
omvandla de verbala yttrandena till konventionellt skriftspråk. Vi har dock gjort ett par 
undantag där vi ser att uttalet har påverkat kommunikationen, särskilt om vi anser att det är 
relevant för stöttningens struktur. Vi har också valt att markera ohörbart tal med parentes i de 
fall vi inte kan avgöra vad personerna i filmen säger. 

Kommunikativa handlingar kan inte reduceras endast till det talade språket. Andra aspekter av
kommunikationen behöver beskrivas i transkriptionen (Wallerstedt, 2020). Vi har valt att 
inkludera en viss detaljnivå av icke-verbal kommunikation när vi anser att det är relevant för 
att belysa vilken stöttning och vilka redskap som används. I dessa situationer registreras 
därför tonläge, gester, miner, ögonkontakt och kroppsspråk. Vi har försökt att beskriva dessa i
kronologisk ordning i relation till de talade orden. Dessa kommunikativa handlingar står inom
parentes och med kursiv stil i våra transkriptioner. Vi visar i transkriptionen att det uppstår en 
paus i kommunikationen genom att använda tre punkter: .... Om vi inom en sekvens valt bort 
en del av interaktionen som icke relevant, indikerar vi det i transkriptionen genom följande 
symbol: [...]. 
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5.4 Analysmetod
Enligt Rennstam och Wästerfors (2015) är det viktigt att forskare skapar ordning i det 
kvalitativa materialet. Materialet ska först kategoriseras utifrån den teoretiska bakgrunden och
forskningsfrågorna, innan det kan analyseras. Eftersom det är omöjligt att ha med allt material
i analysen behöver forskaren reducera. Relevanta och representativa utdrag väljs därför ut 
(Rennstam & Wästerfors, 2015). Som vi redan beskrivit har reduktionen av vårt empiriska 
material börjat när vi valde ut vilka videosekvenser var värda att transkribera. Utifrån vår 
första forskningsfråga har vi sedan kategoriserat de transkriberade sekvenserna utifrån olika 
materiella eller intellektuella redskap som används inom pedagogens stöttning av barnens 
kommunikation. Vi har även skapat två särskilda kategorier inom intellektuella redskap, 
nämligen interkulturella förhållningssätt och rutiners betydelse för stöttning. Slutligen 
skapade vi en kategori för att svara på vår andra forskningsfråga; anpassning av pedagogens 
stöttning för det enskilda barnet. Inom varje kategori presenteras de utdrag vi finner 
representativa. 

Wallerstedt (2020) beskriver fyra steg som är vanligt att ha med i analyser inom 
sociokulturella studier med videoinspelning som empiriskt material. Först introducerar 
forskaren sammanhanget, sedan visar hen ett utdrag ur transkriptionerna. Efter det sker en 
interaktionsanalys. Wallerstedt (2020) beskriver interaktionsanalys som att “förklara vad som 
är värt att lägga märke till i samspelet” och även som “en teoretiskt informerad förklaring för 
vad samspelet innehåller” (Wallerstedt, 2020. s.52). 

Vi analyserar interaktionerna genom att se på dem utifrån ett dialogiskt perspektiv där en 
interaktion mellan personerna ställs i relation till tidigare interaktioner i sekvenserna 
(Wallerstedt, 2020). Det vi kommer att fokusera på i interaktionsanalysen är pedagogernas 
agerande i form av språkliga handlingar, gester och kroppsspråk som vi tolkar som stöttning. 
Viktigt för vår analys är även de medierande redskap som pedagogerna använder i sin 
stöttning. De medierande redskapen kan vara intellektuella - till exempel talat språk, 
kommunikationstekniker (exempelvis ögonkontakt, röstläge) eller tecken som stöd, 
interkulturella praktiker och användning av gemensamma referenser (till exempel rutiner). 
Redskapen kan även vara materiella - till exempel stöttande bilder, fysiska objekt som 
används som gemensamma referenser, samt rutiner (jfr Säljö, 2017; Wallerstedt, 2020). Till 
sist i analysprocessen drar forskaren enligt (Wallerstedt, 2020) en slutsats kring vad analysen 
visar. Vi presenterar inom varje kategori en slutsats där vi relaterar vad vi funnit i våra utdrag 
till centrala begrepp utifrån den sociokulturella teorin. I uppsatsen kommer vi i resultatdelen 
relatera företrädesvis till valda teoretiska begrepp, medan relationen till tidigare forskning 
behandlas mer utförligt i uppsatsens avslutande diskussionsdel.

5.5 Studiens kvalitet
Inom kvalitativa studier analyseras människors handlingar och utsagor. När det kommer till 
att säkerställa kvaliteten för studier av detta slag, blir det enligt Pramling (2020) relevant att 
tala om studiens validitet. Detta av två aspekter, varav den första är att studiens metod och 
analys är lämplig för att ta reda på studiens syfte. Det betyder att forskaren producerar och 
analyserar data som kan svara på forskningsfrågorna (Pramling, 2020). Våra forskningsfrågor 
handlar om hur pedagoger kan stötta flerspråkiga barns kommunikation under måltiden. Det 
som behöver forskas på är i detta fall just vad som händer i interaktionen mellan pedagog och 
barn. Vår metod utgår på att vi observerar genom videoinspelning för att fånga just dessa 
interaktioner. 
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Den andra aspekten av validitet är att forskaren är tydlig med att visa hur studien är 
genomförd samt hur slutsatser dras (Pramling, 2020). För den aspekten är begreppen 
pålitlighet och transparens relevanta. Det innebär att tillåta kritisk granskning genom att 
presentera dilemman och utmaningar (Svensson & Ahrne, 2015). Inom flera moment i studien
ingår tolkningar av situationer och beslut som påverkar både datainsamling och analys. Vi 
behövde till exempel besluta vilka situationer vi skulle filma och sedan göra en initial 
bedömning av vilka sekvenser som var relevanta och som skulle transkriberas. Vi har även 
behövt göra flera olika val i relation till den exakta transkriptionsmetoden. Det ingick 
dessutom en hel del tolkning när vi transkriberade deltagarnas tonläge och gester. Vi har 
under alla moment försökt beskriva våra medvetna val så utförligt som möjligt. Genom att 
redogöra för de delar som ingår i den analytiska processen tillåter vi läsaren att kritiskt 
granska studien och dra egna slutsatser kring hur vi har producerat och analyserat materialet. 
Vi har försökt vara tydliga och transparenta med de kriterier vi använder oss av när vi 
resonerar kring alla dessa beslut (Svensson & Ahrne, 2015; Pramling, 2020).  

En viktig del i arbetet kring en studies kvalitetssäkring är att forskare är konsekventa med det 
teoretiska ramverk de använder för att analysera sina resultat (Svensson & Ahrne, 2015; 
Pramling, 2020). Vi har redogjort både för studiens teoretiska bakgrund, vilket är den 
sociokulturella teorin. Vi är även tydliga med hur vi använder de centrala teoretiska 
begreppen för att genomföra analysen. När vi introducerar andra förhållningssätt, som till 
exempel det interkulturella, argumenterar vi för hur det kan relateras till det sociokulturella 
teoretiska ramverket. I diskussionen relaterar vi våra resultat till tidigare forskning som vi 
presenterat. 

Tanken med generaliserbarhet inom kvalitativa studier är att göra försiktiga bedömningar 
kring huruvida man kan överföra studiens resultat till andra liknande verksamheter (Pramling,
2020). Enligt Svensson och Ahrne (2015) är en möjlighet för generaliserbarhet att utforska 
fler än en verksamhet för att jämföra om man får liknande resultat. Vi kommer inom ramen av
denna studie bara ha möjlighet att utforska en förskola, så vi kommer inte att kunna jämföra. 
Ett annat sätt att testa studiens generaliserbarhet skulle vara att undersöka om studiens resultat
är igenkännbara av pedagoger i andra förskolor. Därigenom skulle man försiktigt kunna tala 
om generaliserbarhet (Svensson & Ahrne, 2015). Det kommer vi inom ramen av studien inte 
heller ha möjlighet att kontrollera. På grund av ovanstående anledningar blir det således svårt 
att tala om generaliserbarhet i relation till vår studie.

5.6 Etiska Dilemman
Studien utgår ifrån Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 2017). 
Enligt Vetenskapsrådet är en av principerna det informerade samtycket, där deltagarna ska ha 
fått en förståelse för vad de samtycker till. Första steget i processen var att få ett muntligt 
godkännande både från arbetslaget och förskolerektorn att observera på förskolan. Av etiska 
skäl ville vi även få ett skriftligt godkännande från förskolerektorn, så vi skickade en 
förfrågan via e-post. Arbetslaget och förskolerektorn medgav sitt godkännande på vår 
förfrågan till att få utföra våra observationer. 

Eftersom vi observerar barn är det informerade samtycket ett komplext begrepp. Även om vi 
förklarar för barnen vad som kommer att göras, är det svårt att veta om barnen faktiskt 
greppat vad hela processen innebär. Barnen kanske tackar ja för att de litar på vuxna 
(Svenning, 2009). Vi valde därför att besöka förskolan några dagar innan vi började med våra 
observationer för att därigenom presentera oss för barnen. Vi introducerade oss som 
förskollärarstudenter och förklarade att vi ville vara hos dem och filma. Vi meddelade barnen 
att vi inte kommer att använda deras namn i vår uppgift. Vi förklarade även att om de inte 
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ville bli filmade så kunde de säga “stopp” eller gå därifrån. Det är enligt Svenning (2009) 
viktigt att uppmärksamma barnens kroppsspråk och icke-verbala kommunikation under själva
observationen, ifall det skulle indikera ett nej. Det ingår ett etiskt dilemma i valet av måltider 
som observationstillfälle, eftersom det är en omsorgssituation för barnen. Vi funderade över 
om vår närvaro skulle vara påträngande. Vid det första observationstillfället såg vi att barnen 
indikerade lägre trivsel, och noterade särskilt att ett barn försökte gömma sig. Vi valde därför 
att lämna rummet och låta Ipaden filma. Ipaden var placerad långt bort från bordet och 
verkade inte störa barnen. 

I relation till vårdnadshavarnas samtycke, har vi utformat en samtyckesblankett7 utifrån 
Göteborgs Universitets mall för empiriska studier, som utgår ifrån Vetenskapsrådets (2017) 
forskningsetiska principer kring nyttjandekrav och konfidentialitet. Genom 
samtyckesblanketten informerade vi vårdnadshavarna kring studiens syfte, vad det empiriska 
materialet skulle användas till och vad det skulle komma att innebära för deras barn att ingå i 
studien. Vi förklarade även att inspelningarna skulle utföras med förskolans Ipad, 
transkriberingarna ske på plats med avidentifierade namn på barn och förskola, samt att inget 
inspelat material skulle komma att lämna förskolan. Vårdnadshavarna fick också en 
bekräftelse på att det inspelade materialet skulle förstöras efter det att transkriberingarna var 
genomförda. 

Utifrån samtalet med förskolläraren visste vi att flera av barnens vårdnadshavare inte talade 
svenska flytande. Om språket utgör en kommunikationsbarriär kan det eventuellt vara en 
utmaning att få informerat samtycke från vårdnadshavare för att observera deras barn. Vi 
funderade därför på hur vi bäst skulle skicka ut information till dem (Håland Anveden, 2020).
Vi övervägde om vi skulle översätta blanketten till de minoritetsspråk som finns hos 
vårdnadshavarna på förskolan. Vi diskuterade detta med förskolläraren, men hen förklarade 
att arbetslaget kunde översätta blanketten direkt till vårdnadshavarna, då de har pedagoger 
som talar vårdnadshavarnas hemspråk. Eftersom vi inte var på plats kan vi inte vara säkra 
kring exakt hur den muntliga överföringen av informationen faktiskt genomfördes, men vi har
tillit till vår kontakt och hens kännedom av kommunikationen med vårdnadshavarna.

Förskolläraren ansvarade även för att ta emot samtyckesblanketterna från vårdnadshavarna. 
Hen dokumenterade vilka vårdnadshavare som gav sitt samtycke. Hen förklarade att 
arbetslaget hade påmint vårdnadshavarna varje dag vid lämning och hämtning om 
blanketterna. I en barngrupp på 22 barn fick vi in 8 samtyckesblanketter, två nekande och 
resterande svarade inte. Därför valde vi att filma måltiderna i det lilla rummet med endast de 
barn som lämnat in samtycket för att observera och videofilma. 

Enligt Vetenskapsrådet (2017) finns det regler kring hur en forskare hanterar sitt empiriska 
material. Eidevald (2015) beskriver att det finns särskilda regler för studenter på 
lärarutbildningen kring hur man kan lagra människors personuppgifter. Vi följde Göteborgs 
Universitets instruktioner, och därför genomförde vi all videoinspelning med verksamhetens 
Ipad eftersom materialet inte får lämna verksamheten. Alla anteckningar och transkriptioner 
av videomaterialet har lagrats på våra datorer med avidentifierade namn på barnen, 
pedagogerna och förskolan (jfr Kultti, 2012). Då uppsatsen är klar ska det inspelade materialet
raderas.

7 Se bilaga 1.
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6. Resultat och analys
I nedanstående text kommer vi att presentera exempel ur vårt material, ordnade efter 
kategorierna vi utgått från: materiella redskap, intellektuella redskap, interkulturella 
förhållningssätt och rutiner som redskap, samt anpassning av pedagogens stöttning. I varje del
ingår även vår tolkning. Men låt oss först börja med en kort bakgrundsinformation. Under 
observationstillfälle 1 (frukost) närvarade en förskollärare och tre barn: Nassim, Lucas och 
Lama. Under observationstillfället 2 och 3 (lunch) närvarade en förskollärare och fyra barn: 
Nassim, Lama, Robel och Gabriella. Alla namn är fingerade. 

Nassim är 3 år gammal. Han har arabiska som hemspråk och har gått på förskolan i ett år.
Lucas är 3 år gammal. Han har koreanska och engelska som hemspråk. Han har gått på denna 
förskola i ett år, men på en annan förskola tidigare.
Lama är 4 år gammal. Hon har arabiska som hemspråk, och har gått på förskolan sen hon var 
liten. Hennes syskon har också gått på denna förskola.
Robel är 4 år gammal. Han har tigrinja som hemspråk, och har gått två år på förskolan. 
Gabriella är 4 år gammal. Hennes familj är från Kongo, men vi vet ej vilket språk hon talar 
hemma. Hon har gått på förskolan i tre år. 

6.1 Samtal med förskolläraren
Genom samtalet med förskolläraren ville vi få tillgång till bakgrundsinformation kring 
barngruppen och rutinerna på avdelningen. När man genomför en intervju är det viktigt att 
vara medveten om att det som sägs bara kan representera informantens uppfattningar kring 
vad som beskrivs (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). 

Ur samtalet framgick att alla barn och pedagoger på avdelningen har svenska som andraspråk 
och är flerspråkiga. Det finns tre pedagoger på avdelningen varav en är förskollärare och två 
är barnskötare. Majoriteten av barnen har arabiska som hemspråk. Det finns även vissa barn 
som har två olika hemspråk som inte är svenska. Inga barn är nyanlända, och alla har gått på 
den yngre avdelningen förut. Avdelningen har barn i åldern 3–5 men sedan ett år tillbaka 
finns även en femårsgrupp.  Det innebär att under tre dagar per vecka går alla femåringar på 
en separat avdelning.

Avdelningens fokus är språkutveckling, och enligt förskolläraren har de arbetat utförligt med 
SOKA: Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt (Lärtorget, 2018, 18 januari). 
Förskolläraren nämnde begreppskartorna som fanns på väggen på avdelningen. Hen 
förklarade att arbetslaget väljer ut begrepp som de vill fokusera på under olika perioder och de
sätter då upp begreppskartorna. Begreppskartorna kombinerar begrepp med bilder. 
Förskolläraren nämnde att barnen ofta väljer att interagera med andra barn som har samma 
hemspråk. Arbetslaget har dock valt att dela upp barnen under måltiderna, så att merparten av 
samtalet och kommunikationen sker på svenska. Hen motiverade sitt pedagogiska avvägande 
genom att förklara att barnen har flera tillfällen att leka tillsammans under dagen, men att de 
behöver uppleva tillfällen där de pratar svenska så att deras språkutveckling på svenska kan 
stöttas. Förskolläraren berättade att pedagoger som talar barnens hemspråk ibland använder 
det för att förklara okända svenska begrepp. 
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6.2 Medierande redskap för stöttning

6.2.1 Materiella redskap

Exempel 1: Observationstillfälle 3 
De fyra barnen och förskolläraren har just satt sig vid bordet. 
FL - Är det någon som vet vad detta är? (Tar upp skeden med ris i) 
Alla barnen vänder sig mot FL.
Robel - Aaah. 
Lama - Ris! 
Gabriella - Gris. 
FL - Vad heter det? (tittar på Gabriella)
Robel - Ris! 
Lama - Ris! 
FL - Ris… (vänder sig mot Nassim) ... Vet du att det heter... Ris (Håller upp skeden med risen
i) 
Robel - Ja. Jag vet det, ris. 
Gabriella - Nickar. 
Lama – Ja.

I exemplet synliggörs hur förskolläraren presenterar maten för barnen. Det gör hen genom att 
ge dem chansen att benämna maträtterna samtidigt som hen visar upp dem. Sedan hjälper hen 
barnen genom att bekräfta och även rätta till det exakta uttalet. Hen har ett utbyte med alla 
barn kring maten, och vänder sig även specifikt till Nassim som inte svarar. Maten blir på 
detta sätt ett materiellt redskap för att stötta barnens kommunikation och språkutveckling. 

Exempel 2: Observationstillfälle 2 
Förskolläraren och fyra barn sitter vid bordet. De har sjungit matsången och förskolläraren har
redan börjat presentera maten.
FL- Och vilken grönsak vill du? 
Lama ställer sig upp och närmar sig grönsakerna och pekar på moroten. 
FL - Morot? 
Robel - (Tittar på Lama) Morot…. Säg morot…. Ja morot säga.
FL - (vänder sig mot Robel och klappar på honom) Vad duktig du är! Säg det ja, morot.
Lama - Morot.
Robel - Jag kan (skrattar, ser nöjd ut).

I det här exemplet kan vi tydligt se att maten blir ett materiellt redskap, genom att pedagogen 
frågar barnen vilken grönsak de vill ha på sin tallrik. Pedagogen stöttar även barnen med ett 
språkligt begrepp och benämner moroten. Lama vet inte vad grönsaken heter utan pekar på 
den.  Robel vet vad grönsaken heter och uppmanar Lama att säga begreppet. Lama säger då 
“morot”. Förskolläraren ger respons med positiv bekräftelse till Lama. Det är intressant att 
Robel verkar vara insatt i processen av att benämna maten, eftersom han både benämner 
moroten och även uppmanar Lama till att göra det. Han verkar uppfatta benämningen som ett 
uppdrag och verkar nöjd med att han kan utföra det. 

Exempel 3: Observationstillfälle 2
Efter att de benämnt maten och blivit serverade, delar förskolläraren ut besticken men låter 
barnen benämna dem. 
FL - Vad ska du göra med kniven? 
Robel - Jag ska göra så här (visar med handen hur han drar som en kniv).
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FL - Du ska dela potatisen, det är smart! 
FL - (vänder sig till Gabriella och visar upp alla bestick) Gabriella, vilka bestick vill du ha? 
Kniv? Gaffel eller sked? 
Gabriella – kniv, gaffel. 
FL - Kniv och gaffel till dig också? Varsågod ... Vad ska du göra med gaffeln?
Gabriella - (skär med handen) 
FL - Delar du med gaffel?
Gabriella - Ja! 
FL - Vilken är gaffel? 
Gabriella tar upp kniven. 
FL - Nej, det är kniv…. Vilken är gaffel? …. Visa mig gaffel… (tar upp kniven) Den här är 
kniven och den delar du med (tar upp gaffeln) den här är gaffeln och där man sticker. Upp 
och stoppar i munnen (Visar hur man gör). Okej? Det är en gaffel.

I exemplet ovan använder sig förskolläraren av besticken som ett materiellt redskap. Det 
synliggörs hur förskolläraren låter barnen benämna de olika besticken. Hen ger dem även en 
uppfattning kring vad bestickens funktion är, samt skillnaden mellan dem. I exemplet 
demonstrerar Robel fysiskt vad han ska göra med kniven. Förskolläraren bekräftar hans 
rörelse och beskriver den verbalt genom att sätta ord på det. När förskolläraren frågar 
Gabriella vilket bestick hon vill ha svarar hon inte, och då förtydligar förskolläraren genom 
att specifikt fråga: “Kniv, gaffel eller sked?” Gabriella svarar “kniv, gaffel”. Förskolläraren 
verkar ha uppfattat att Gabriella inte har en tydlig förståelse för dessa begrepp. Hen frågar 
därför vad hon ska göra med gaffeln. Gabriella visar fysiskt precis som Robel gjorde. Det är 
oklart om hon härmar Robel eller om hon blandar ihop begreppen kniv och gaffel. Då frågar 
förskolläraren “vilken är gaffel” och Gabriella plockar upp kniven. Förskolläraren fokuserar 
då på att förtydliga begreppen kniv och gaffel för Gabriella. Hon använder de fysiska objekten
för att koppla rätt begrepp till rätt verktyg. 

I just det exemplet kan vi tydligt koppla till Säljö (2000) som beskriver att kunskap är bundet 
till redskap. Utan de materiella redskapen gaffel och kniv som fysiska artefakter kan barnet 
inte ha kunskap kring vare sig vad de heter, eller vilken deras funktion är. Utan verktygen kan
de inte heller ha kunskap kring hur de kan dela sin mat. Om man inte har en kniv måste man 
dela sin mat antingen med händerna eller med tänderna. Och för att kunna använda en kniv 
behöver man även besitta kunskap kring hur man håller den och öva upp sin finmotorik. Man 
behöver även kunskaper om vad verktygen heter, så att man kan referera till dem i samtal med
andra människor. Samma gäller exempel 1 och 2 där materiella redskap (maträtterna) används
för att förmedla kunskap kring begrepp. 

6.2.2 Intellektuella redskap 

Exempel 4: Observationstillfälle 1
Frukosten har pågått en stund. Förskolläraren har utgått från ett barns rörelse med handen och 
har därför samtalat om havet och vågor.
Lama - En gång jag gått till bergsjöbadet.
FL tittar intresserad på Lama.
Lama - Sen jag gör så (duckar med huvudet)
FL - Doppade du huvudet? (gör samma rörelse med huvudet) doppa huvudet i vattnet (håller 
för näsan)  
Lama nickar och Lucas tittar på Lama och nickar också
FL - Har du simmat då? (gör simrörelser med händerna) 
Lucas tittar på Lama och väntar på svar 
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Lama - Inte (ohörbart tal) bara... (duckar med huvudet) 
FL - Bara huvudet? 
Lama - Ja.
FL – Okej, du har bara doppat huvudet (mumlar)

I exemplet ovan ser vi att förskolläraren verkar genuint intresserad av att ta del av barnens 
tidigare erfarenheter. Förskolläraren är närvarande genom ögonkontakt, tonläge och 
kroppsspråk. Hen vänder sig mot barnet som talar och lutar sig framåt för att visa sin 
uppmärksamhet. Vi ser även hur hen använder sig av kroppsspråk och gester för att spegla 
barnens egna fysiska handlingar. Hen försöker tolka vad Lama kan mena genom att verbalt 
uttrycka en kvalificerad gissning, medan hen samtidigt speglar Lamas rörelser. Hen ställer 
utforskande frågor till Lama för att försöka förstå.  

Vi får även i exemplet se hur förskolläraren sätter ord på vad Lama försöker säga med sitt 
kroppsspråk. Hen introducerar på detta sätt ett nytt begrepp: “doppa huvudet” och ger Lama 
möjligheten att använda det. Just att förskolläraren introducerar nya begrepp till barnen ser vi 
tydligt i exemplen 1, 2 och 3 som vi redan nämnt. De nya orden upprepas flera gånger så att 
kommunikationen bekräftas. Sådana typer av interaktioner mellan förskolläraren och barnen 
har vi fångat under flera tillfällen i våra observationer. 

Exempel 5: Observationstillfälle 2
Lama och Robel har förklarat för förskolläraren hur de sover hemma. Lama har berättat om 
hennes syskons våningssäng och Robel om sin bilsäng.
FL vänder sig mot Nassim 
FL - Går det bra? äter du? ... Har Nassim en egen säng hemma? ... Sover du hemma (gör 
tecken för att sova). 
Nassim svarar med tecken, sova 
FL - Du sover hemma? (Nickar). 
Robel – Bil.
Lama - Biljett? 
Robel och Lama tittar på varandra. 
FL - Vad sa du?
Robel – Nej, till honom jag pratar (pekar mot Nassim). 
FL - (vänder sig mot Robel) Vad ville du fråga honom?
Robel - Jag.. Jag frågade han du har tayak, har bil (Tayak betyder “att fråga”8 på hemspråket)
Ohörbart... bil 
Lama - Han frågar. 
FL - Om han har bil? 
Lama - Om han har biljett.
FL - Nej.
Robel - Du har inte? (tittar mot Nassim) 
FL - Jag tror att du vill fråga honom om han har en bilsäng? (tittar mot Robel)
Robel - Du har bilsäng? 
FL- (vänder sig mot Nassim) Har du Nasse? Nassim? Har du en bilsäng? (tydligt) 
Alla tittar mot Nassim 
Nassim skakar med kniven i handen som ett svar… Nej. 
FL - Nej, (vänder sig mot Robel) han har inte.
Robel - Jag har det. 
FL - Du har det.

8 Vi frågade en person i arbetslaget som talade Tigrinja för hjälp att översätta
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I första delen av sekvensen ovan ser vi hur förskolläraren försöker engagera Nassim i ett 
samtal där barnen redan har delat med sig av egna erfarenheter kring hur de sover. Hen ställer 
en fråga till Nassim, och när hen inte får ett svar formulerar hen om frågan på ett enklare sätt. 
Samtidigt använder hen sig av tecken som stöd för att tydliggöra frågan. Nassim svarar 
tillbaka med samma tecken och förskolläraren bekräftar hans svar verbalt och genom fysiska 
handlingar.

Här ser vi att förskolläraren använder sig av flera intellektuella redskap för att stötta barnens 
kommunikation med varandra. När förskolläraren uppfattar att Robel försöker ställa en fråga 
till Nassim, stöttar hen Robel att kunna sätta ord på sin fråga. Det gör hen genom gissningar, 
omformuleringar och bekräftelse. När Robel genom förskollärarens stöttning uttrycker sin 
fråga, stöttar pedagogen även Nassim till att förstå att någon har riktat en fråga till honom. 
Hen gör det genom att fånga hans uppmärksamhet och upprepa frågan. Hen försöker även 
förtydliga frågan för honom. Förskolläraren stöttar Lamas deltagande i samtalet, då Lama 
verkar uppfatta att Robel vill fråga Nassim kring en biljett. Förskolläraren tar Lamas 
yttranden på allvar och interagerar med henne, samtidigt som hen förtydligar att frågan inte 
handlar om en biljett. Det kan leda till att Lama får en bättre förståelse kring vad samtalet 
handlar om. 

Som vi redan nämnt anses språket inom den sociokulturella teorin som det största 
intellektuella redskapet för att människan ska kunna appropriera/tillägna sig nya begrepp och 
kunskap (Säljö, 2017). Förskolläraren stöttar genomgående barnens språkutveckling, genom 
att introducera nya begrepp och förklara dem samt ger barnen möjlighet att använda de nya 
begreppen. Vygotskijs syn på språk som intellektuellt redskap inkluderar alla kommunikativa 
sätt som talat språk, teckenspråk, symboler, gester och kroppsspråk (Säljö, 2017). I våra 
observationer ser vi tydligt hur förskolläraren använder sig av flera olika sorters 
kommunikativa taktiker som ett intellektuellt redskap för att stötta barnens kommunikation 
och lärande. En del av dessa är till exempel tecken som stöd, spegling av gester och 
kvalificerade gissningar. 

6.2.3 Interkulturella förhållningssätt som redskap

Exempel 6: observationstillfälle 3 
Pedagogen börjar presentera lunchen genom att fråga barnen om maten.
FL - så… är det någon som vet? vet ni om ni får äta riktig kyckling eller vegetarisk? Robel? 
Robel? Äter du vegetarisk? 
Robel - Ja! 
FL - Eller vanligt? (Robel pekar på vegetariska skålen) ... Vegetariskt… (vänder sig mot 
Nassim) Nasse? Är du vegetarisk eller vanlig? 
Nassim skakar på huvudet för båda alternativen 
FL - Tycker du inte om såsen?
Nassim skakar på huvudet. 
FL - Du kan smaka lite… (vänder sig mot Lama) Lama? Äter du vegetariskt eller vanlig? 
Lama - Vanlig. 
FL - Äter du den vanliga? (pekar på kycklingskålen) 
Lama nickar. 
FL - Jag tror faktiskt att du äter den vegetariska.
Lama tittar bara. 
FL - Du äter vegetariskt här… (vänder sig mot Gabriella) Gabriella, du då? Äter du 
vegetariskt eller vanliga, som är kyckling?
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Gabriella - Tarisk.
FL - Är du vegetarisk? Vill du smaka på den vegetariska? 
Gabriella - Ja! 
FL - Du får äta den vanliga om du vill också.

I exemplet ovan kan man urskilja hur förskolläraren uppvisar kunskap kring barnens kost. 
Hen ger dem möjlighet att välja om de ska ha vanlig eller vegetarisk kyckling. Sättet som hen 
ställer frågan på är neutralt och ger ett intryck av en enkel och vardaglig situation. Hen ger 
alla barnen möjlighet att välja, även fast hen redan vet vad de får lov att äta. Vi anser att det 
underlättar så att inget barn känner utanförskap. När Lama säger att hon vill ha vanlig 
kyckling är förskolläraren väldigt lugn och mjuk i sitt svar. Hen ställer frågan “äter du den 
vanliga” och pekar för att förtydliga vilken skål det handlade om9. Därefter säger hen mjukt: 
“Jag tror faktiskt att du äter den vegetariska”. Förskolläraren verkar på detta sätt respektera 
varje enskilt barn och försöka ge dem valmöjligheter, samtidigt som hen tillgodoser deras 
hemkultur och kostvanor. 

Ur ett interkulturellt perspektiv nämner Lillvist och Heikkilä (2019) att under 
måltidssituationen kan flerspråkiga barns kost skilja sig åt på grund av religion eller kultur. 
Författarna förklarar vidare att det kan skapas utanförskap bland barnen under 
måltidssituationerna på grund av att vissa barn tillhör en minoritet som får specialkost, medan
majoriteten äter det som erbjuds. Det är därför viktigt att pedagogerna i detta fall förklarar för 
barnen att alla är olika och att vissa kan ha olika tillhörigheter. Vi anser att förskolläraren 
agerar i enlighet med vad Lillvist och Heikkilä (2019) beskriver. Hen känner till barnens 
kostval, men hen är även ödmjuk med barnen när de säger att de vill ha något som de 
egentligen inte äter.

6.2.4 Förskolans rutiner som redskap 

Exempel 7: Observationstillfälle 3
Barnen och förskollärare har redan serverat lunchen. När de sätter sig vid bordet börjar 
förskolläraren direkt presentera maten istället för att börja med introduktionsången. 
FL - Nu kan ni börja äta alla barnen… Smaklig måltid. 
Robel - Gott! 
FL - Kommer ni ihåg vad vi har glömt att göra innan vi åt? 
Robel - Sova. 
FL - Köpa vadå? 
Robel - Sova! 
FL - Sova? ja, vi ska sova efter maten... Men innan maten så brukar vi lägga händerna 
någonstans (Visar upp händerna). 
Robel – Öh, nej. 
Gabriella - Tvätta händer. 
FL - Ni brukar tvätta händerna (Nickar och låtsas tvättar händerna) ... Innan vi börjat att äta 
så brukar vi lägga händerna på knät va? (Visar samma rörelse:händer i knät) 
Robel – Öh, nej. Öh (lägger händerna bakom huvudet) ... Kudde. 
FL - Kudde? (tittar på Robel förvånad) 
Robel - Ja.
Gabriella börjar sjunga maten står på bordet.
FL - Men (tittar mot Gabriella som börjar sjunga)
FL Börjar nicka och pekar mot Gabriella. 

9  Ur ett normkritiskt perspektiv anser vi att valet av ordet “vanlig” inte var det mest produktiva eftersom det lägger 
värderingar på valen. Det vegetariska ställs emot det “vanliga”.

22
 



FL - Mhm. 
Gabriella och FL börjar sjunga tillsammans Varsågod och ät. 
FL – Varsågoda!
Robel - Tack så mycket! 
Fl - Den glömde vi sjunga idag, men ni kan den sången eller hur? 
Gabriella – Ja.
Robel – Ja. 
FL - Men det gör inget, idag tar vi det lite lugnt.

I exemplet ovan ser vi ett samtal som sker kring en av måltidens etablerade rutiner, nämligen 
att introducera måltiden genom att sjunga sången “Maten står på bordet” vid lunchen. Vid 
första lunchen observerade vi att förskolläraren har skapat en rutin, där barnen tillsammans 
med pedagogen sjunger en matsång när de har satt sig vid bordet. Barnen och förskolläraren 
genomför specifika handrörelser till sången. 

I just den här sekvensen är det intressant eftersom förskolläraren har glömt att genomföra 
rutinen med sången. Hen kommer på det när de redan har delat ut maten. Vi ser att det uppstår
ett kognitivt utmanande samtal där barnen ombes att komma ihåg vad de har glömt att göra. 
De försöker då svara utifrån olika rutiner de kommer ihåg. Robel börjar tala om en rutin som 
sker efter måltiden, att vila. Gabriella nämner en rutin som sker före, att tvätta händerna. Efter
att förskolläraren tydligt upprepar rörelsen men händerna på knät börjar Gabriella sjunga 
sången som förskolläraren syftade på. Förskolläraren börjar då sjunga med och när de är klara
säger förskolläraren uttrycket: “varsågoda” och Robel svarar “tack så mycket”. 

Det är intressant hur barnen utmanas i exempel 7 att komma ihåg förskolans rutiner. Vi ser 
även att de har en uppfattning kring de olika rutinerna även om de inte kan sätta dem i exakt 
ordning. enligt Engdahl och Ärlemalm-Hagsér (2015) ger förskolans rutiner barngruppen 
vanor och struktur i vardagen eftersom de sker i en viss ordning. De återkommande rutinerna 
underlättar därigenom för barnens tidsuppfattning. Rutiner är ett viktigt hjälpmedel, eftersom 
barnen känner sig tryggare då de vet vad som kommer att ske inom verksamheten (Engdahl &
Ärlemalm-Hagsér, 2015). 

Enligt Kultti (2014a) stöttar förskolans rutiner barnens delaktighet genom att erbjuda en 
specifik kontext för deras språkande. Vi ser att barnen känner till rutinerna eftersom de 
sjunger med i sången. Det behövdes bara en kort påminnelse om att ha händerna i knät. 
Förskolläraren har integrerat specifika handrörelser i matsången, och när barnen ser rörelsen 
stöttas de till att komma ihåg sången. 

Förutom rutinen med matsången som vi ser i exemplet ovan har vi lagt märke till ett visst 
måltidsmönster som förskolläraren har etablerat. En rutin som förskolläraren följer under 
varje måltidssituation är att introducera maten och ge barnen möjlighet att gissa på vad den 
heter (som vi kan se i exempel 1). Efter introduktionen av maten så kommer en rutin till: 
förskolläraren går en runda mellan barnen där de får säga vad de vill ha på sin tallrik. De får 
på detta sätt både träna på begreppen de fått introducerade tidigare, men de får även möjlighet
att uttrycka sig verbalt och icke verbalt (exempel 2). Vid lunchen låter hen även barnen välja 
besticken (se exempel 3). Förskolläraren ger alltid barnen besticken efter att hen har delat ut 
maten, så att alla barn kan börja äta samtidigt. Det är värt att uppmärksamma att barnen är 
tålmodiga under presentationen av maten. Barnen visar sig vara intresserade av 
förskollärarens frågor om vad maträtterna heter, och de är engagerade i att lära sig begreppen. 
Efter att alla har fått sin mat så börjar en ny fas i måltiden där förskolläraren är lyhörd inför 
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barnens uttryck. Hen visar då ett tydligt intresse för barnens egna erfarenheter. Under dessa 
moment stöttar förskolläraren även barnen att uttrycka sig och kommunicera med varandra. 
Det kan uppmärksammas i exempel 4 och 5. Alla dessa rutiner eller mönster är 
återkommande.

6.3 Anpassning av stöttning 
Exempel 8: Observationstillfälle 3
Robel har jämfört sin mat med sniglar och därför samtalat kring om man vågar hålla en snigel
med förskolläraren. 
Lama - Jag vågar hålla en mask liten. 
FL - (vänder sig mot Lama) Vågar du hålla i en liten mask? ... Du gör det? Du är modig. 
Lama - När den är död. 
FL - När den är död? Var har du gjort det någonstans? 
Lama - Jag hittat när jag går ut igår.
Robel – FRÖKEN, jag har max, jag har max.
FL - Du får vänta, nu pratar Lama (båda barnen pratar samtidigt) 
Lama - Jag lägga den här (visar handflatan) 
FL - I handen? 
Lama nickar. 
FL - Det var modigt, det var jättemodigt… Vad ville du säga, Robel? 
Robel - Jag har max saberman, dom är hemma. 
FL - Har du Spiderman hemma? 
Robel - Ja max. 
FL - Från max har du fått den? 
Robel - Så här öga (håller pekfingrarna som cirklar runt ögonen)
Robel- Så här (tar fram handen och gör en rörelse som att han kastar ut något från 
handleden, likt Spidermans rörelse) 
FL - Vad heter han? Aa men han är en Spiderman ... Var har du fått den ifrån? 
Robel - MAX!
FL - Max, där man äter hamburgare? 
Robel - Ögon så, sen så saberman (Håller händerna ovanför ögonen och visar en rörelse som 
att han drar något nedåt längs ansiktet. Han ställer sig upp). 
FL - Vad är max? Vad är max för någonting?
Robel hoppar ner från solen och springer runt en liten stund.
[...]
Robel - Jag kan göra det också saberman (går tillbaka till sin stol) ... Jag har saberman-kläder 
hemma 
FL - Du har kläder, spiderman-kläder? Woow

Före sekvensen i exempel 8 har Robel samtalat kring sniglar och spindlar en lång stund med 
förskolläraren. Det verkar ha inspirerat Lama, som berättar att hon vågat hålla i en mask en 
gång. Förskolläraren ger Robel en tydlig instruktion till att vänta på sin tur eftersom det var 
Lama som pratade. Förskolläraren ger tillbaka samtalsutrymmet till Lama eftersom hon har 
blivit avbruten. Hen ställer frågor till Lama och sätter ord på hennes fysiska handlingar. 
Slutligen ger hen positiv feedback för hennes berättelse. Därefter vänder förskolläraren sin 
uppmärksamhet mot Robel och frågar vad han ville säga. Vi tolkar det som att förskolläraren i
det här sammanhanget försöker att stötta Robel i sina kommunikationsfärdigheter som 
samtalspartner genom att låta honom träna på grundläggande samtalsfärdigheter. 
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Robel berättar att han har “max saberman hemma”. Förskolläraren verkar här göra en tolkning
kring Robels uttalande och frågar därför: “Har du spiderman hemma?” Hen verkar tolka 
“saberman” som Spiderman och återger det till Robel med ett tydligt uttal i sin fråga. Robel 
svarar genom att bekräfta och tillägga uttalandet max “Ja, max”. Efter att ha sett inspelningen 
några gånger insåg vi att Robel talar om mask – ansiktsmask. Men så långt sträckte sig inte 
förskollärarens associationsförmåga i stunden. Förskolläraren gör istället en kvalificerad 
gissning att Robel har fått en Spiderman från Max. Robel försöker beskriva masken genom ett
deiktiska här- och nu-språk, då han kombinerar ord och fysiska handlingar. När förskolläraren
fortfarande inte verkar förstå, hoppar Robel ner från stolen och springer ut i rummet, uttrycker
att han kan göra som “Saberman”. Han vidareutvecklar sedan genom att säga “Jag har 
Saberman-kläder hemma”. Förskolläraren verkar nu förstå att det handlar om Spiderman-
kläder. Hen bekräftar och ger positiv feedback.

Exempel 9: Observationstillfälle 3 
Måltiden närmar sig mot sitt slut. 
Lama börjar pilla på eluttaget bakom sig. 
Lama - Fixa den.
FL - (Vänder sig mot Lama) Jag fixar den sen. Pilla inte där, det finns el där inne, man kan få 
stöt, okej? Ont. 
Lama - Ont. 
FL - De blir tzzzz, (pekar med fingret och skakar) det är farligt att stoppa in fingret där. 
Lama - Inte pilla.
Nassim tar upp handen mot håret och börjar kamma bakåt och ljudar samtidigt Tzzz.
FL - Nej man ska inte pilla (vänd mot Lama)
Nassim upprepar sina rörelser och FL vänder sig mot Nassim. 
FL - (Tittar på Nassim och kommer närmare) Ha? Vad vill du ha? 
Nassim pekar på huvudet 
FL - Hår? 
Nassim – Hår.
FL - Det är ditt hår. 
Nassim – Pappa. 
FL - Är det din pappa som har klippt dig? 
Nassim fortsätter att ljuda och drar fingrarna genom håret 
FL - Gjorde han med en Tzzz (gör samma rörelser) 
Nassim – Mm.
FL - Med rakapparaten? Eller med sax? 
Nassim - (oklart vad han säger, men gör saxrörelser mot huvudet). 
FL - Med sax? (gör samma rörelser som Nassim) 
Gabriella, Robel och Nassim har gemensam uppmärksamhet 
Efteråt delar Robel och Gabriella också med sig sina erfarenheter av hårklippning. 

I den här sekvensen ser Lama ett eluttag som hon rör på. Direkt efter förskolläraren har pratat 
om elektrisk stöt och gjort ljudet Tzzzt, uttrycker sig Nassim genom att kombinera en fysisk 
handling (dra fingrarna genom håret) och ett ljud (som låter som ett maskinljud). Han 
upprepar det två gånger tills han får förskollärarens uppmärksamhet. När pedagogen 
engagerar sig med Nassim, uttrycker han sig igen genom en fysisk handling: att peka på håret.
Förskolläraren uttrycker då en enordig kvalificerad gissning: “Hår?”, som Nassim besvarar 
genom att imitera ordet. När förskolläraren verbalt bekräftar hans handling, utvecklar Nassim 
samtalet med ett enordigt uttryck: “Pappa.” Förskolläraren utvidgar Nassims svar genom en 
kvalificerad gissning. Nassim svarar genom att återigen upprepa rörelsen och ljudet.  
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Förskolläraren utvidgar Nassims verbala uttryck ännu mer genom att ställa kvalificerade 
gissningar och introducera begrepp. Då Nassim är fåordig och sällan uttrycker sig verbalt, så 
visar han i denna sekvens det han vill säga till förskolläraren genom kroppsspråk och rörelse. 
Förskolläraren tolkar Nassims fysiska handlingar och enordiga verbala uttryck som legitima 
svar, samtidigt som hen kontinuerligt vidgar Nassims uttryck genom att ställa följdfrågor. Hen
fortsätter även att ge Nassim alternativ med slutna frågor som kan besvaras enordigt.

Enligt Säljö (2017) är den proximala utvecklingszonen en fas inom vilken ett barn är 
mottagligt till stöttning. Det är pedagogens ansvar att utnyttja zonen. Genom att veta var 
barnet befinner sig, kan förskolläraren välja ut det rätta medierande redskapet för att stötta just
det barnet. Som observatörer kan vi egentligen inte uttrycka oss utförligt kring barnens 
utvecklingszoner, eftersom vi bara observerat under tre korta tillfällen. Vi kan dock tolka 
barnens kommunikationsmönster och få en idé om deras proximala utvecklingszon. Som vi 
ser i exempel 8, men även som vi har sett i resten av observationerna, vill Robel ofta dela med
sig av egna erfarenheter. Han svarar också på frågor, även frågor som inte ställs till honom. 
Han försöker interagera med andra barn och inte bara med förskolläraren. Det verkar som att 
Robel har ett behov att uttrycka sig och är skicklig i att göra det. Han verkar även vara insatt i 
hur samtalen brukar se ut. Som vi ser i exempel 9 när Nassim tar initiativ till att uttrycka sig 
gör han det genom fysiska handlingar och ljud. Inom interaktionen med förskolläraren kan 
han uttrycka sig enordigt. Han svarar oftast genom att upprepa ett ord pedagogen sagt, eller 
genom kroppsspråk. I exempel 9 har vi ett tillfälle där Nassim utvecklar samtalet genom att 
introducera ett ord: ”Pappa”. 

Vi kan se att förskolläraren använder sig av vissa liknande strategier när hen interagerar med 
de olika barnen. Förskolläraren lyssnar intensivt på barnen, ställer frågor, formulerar om, 
sätter ord på deras yttranden och speglar deras rörelser. Förskolläraren stöttar både Nassim 
och Robel i språkandet genom att sätta ord på det de försöker uttrycka. Hen stöttar Nassims 
språkutveckling med att benämna begreppen i hans berättelse som exempelvis rakapparat och 
sax. Vi märker att förskolläraren använder sig av denna strategi även när hen samtalar med 
Robel i de fall som hen uppfattar att han har ett fel uttal (saberman, Spiderman). 

Det blir dock tydligt att förskolläraren anpassar dessa gemensamma strategier utifrån barnens 
behov, eller vad vi tolkar som deras proximala utvecklingszon. Vi skulle kunna tolka det som 
att förskolläraren anpassar sin stöttning utifrån hur interaktionen med varje enskilt barn 
utspelas. I förskollärarens interaktion med de andra barnen har vi upprepade gånger 
observerat att hen speglar deras fysiska handlingar. Med Robel, som verkar kunna berätta med
längre meningar, verkar hen istället endast stötta honom verbalt. När förskolläraren 
interagerar med Nassim ser vi att hen är mycket mer fåordig och tydlig än med de andra 
barnen. Hen vänder sig oftast direkt mot Nassim för att ha fysisk närhet och ögonkontakt. Hen
bryter ofta ner meningsbyggnader och upprepar dem på ett förenklat sätt. Vi har även sett att 
hen med Nassim använder sig ofta av tecken som stöd.
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7. Avslutande diskussion
Den här studien har haft som syfte att undersöka hur förskollärare kan stötta flerspråkiga barn 
i deras kommunikation under måltiden. Vi har tidigare i vår utbildning och även under våra 
VFU diskuterat problematiken kring flerspråkiga barns möjligheter till språkutveckling. Vi 
utgick ifrån två forskningsfrågor, varav de första fokuserade på medierande redskap som 
möjligtvis användes inom stöttningen. Vi delade upp de möjliga redskapen i materiella och 
intellektuella. Vår andra forskningsfråga fokuserade på hur förskolläraren anpassar sin 
stöttning utifrån det enskilda barnets behov.

I vår diskussion kommer vi att sammanfatta studiens resultat utifrån våra två 
forskningsfrågor. Vi kommer att relatera resultaten till vår teoretiska bakgrund och tidigare 
forskning. Efter att vi sammanfattat resultatet kommer vi att diskutera studiens resultat i 
relation till förskollärarens yrkesutövning och förskolans verksamhet. Slutligen kommer vi att
föreslå möjliga infallsvinklar för vidare forskning. 

7.1 Redskap som stöttning
I våra observationer har vi sett att förskolläraren använder sig av olika sorters redskap när hen
stöttar de flerspråkiga barnens kommunikation. Vi identifierade materiella redskap, då 
förskolläraren använder sig av alla fysiska objekt som finns på bordet. Genom att låta barnen 
gissa vad objekten heter och även betona dem, får barnen möjlighet att lära sig nya begrepp. I 
Kulttis (2014b) studie kategoriserar hon samtalen som uppstår under måltiderna utifrån 
barnens möjlighet till delaktighet. Samtalen som uppstår i våra observationer då 
förskolläraren fokuserar på de materiella redskapen kan relateras till Kulttis (2014b) andra 
kategori där barnens delaktighet understöds genom att utnyttja fysiska objekt och fysiska 
handlingar. I våra observationer kan vi se att förskolläraren bekräftar barnens fysiska 
handlingar och accepterar dem som legitima insatser i samtalet. Förskolläraren godkänner i 
exempel 3 Robels fysiska handling som ett svar på sin fråga: “Vad kan man göra med 
kniven?” Hen stannar även upp för att bekräfta och benämna rörelsen: “Du ska dela potatisen,
det är smart”. På det här sättet utvecklas samtal med utgångspunkt ur de fysiska objekt som 
finns på bordet. Barnen bekräftas som aktiva samtalspartner även om deras svar inte är 
verbala, samtidigt som förskolläraren tar tillfället i akt för att förtydliga och lära ut begrepp 
med hjälp av de fysiska objekten. 

Vi identifierade även i våra observationer flera olika intellektuella redskap. Några av dessa är 
upprepning och bekräftelse, positiv respons samt introduktion av nya begrepp. Förskolläraren 
låter barnen gissa på begrepp och sätter ord på det de försöker säga. Hen försöker även tolka 
barnens uttryck och ställer kvalificerade gissningar. När barnen inte ger respons på 
förskollärarens fråga, bryter hen ner frågan till mindre sekvenser och till enklare ord. 
Förskolläraren försöker även medla i barnens kommunikation genom att tolka vad ett barn 
säger och förklara för de andra barnen vad det vill säga. Om vi jämför med Puskás (2017) 
studie kan vi se att förskolläraren använder sig av redskap som gissningar, upprepning och att 
hen bryter ner frågor till mindre delar och formulerar om. Vi kan tydligt se att förskolläraren 
försöker utmana barnen att delta i samtalen, utifrån deras egna förutsättningar. Puskás (2017) 
beskriver hur pedagoger kan stötta barn att utveckla språket från här och nu till mer abstrakt. 
Kultti (2014b) beskriver även samtal där ett abstrakt språk används. Denna språkanvändning 
ligger enligt Vygotskij på den högsta nivån (Kultti, 2014b). Genom de intellektuella 
redskapen som förskolläraren använde stöttar hen barnen att använda mer abstrakta begrepp. 
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Vi höll under vår studie särskilt fokus på att undersöka om och hur interkulturella 
förhållningssätt användes som intellektuellt redskap för att stötta de flerspråkiga barnens 
kommunikation. Under våra observationer har vi lagt märke till att förskolläraren i sin 
interaktion med barnen uppvisar kunskap och nyfikenhet kring deras hemförhållanden. I 
exempel 5 ser vi hur förskolläraren ställer frågor kring hur barnen sover hemma. 
Förskolläraren ger barnen möjlighet att berätta kring deras hemförhållanden. Dessa tillfällen 
involverar deras syskon och vårdnadshavare. Precis som Håland Anveden (2020) beskriver, 
verkar förskolläraren även respektera barnens olikheter i relation till deras kost. 
Kultti (2014b) uppmärksammar i sin studie att pedagogerna stöttar barnen kring att uttrycka 
tankar som verkar relevanta för alla barn, och att det finns en brist på att uppmärksamma 
detaljer ur flerspråkiga barns hemförhållanden. Detta är relevant ur ett interkulturellt 
perspektiv. Utifrån vad våra tre observationstillfällen kan vi inte se att förskolläraren 
uppmärksammar detaljer som har med varje enskilt barns kulturella bakgrund eller hemspråk 
att göra. Just det är särskilt intressant eftersom alla barn på avdelningen är flerspråkiga och 
det hade funnits möjligheter att fråga barnen vad olika svenska begrepp heter på deras språk. 
Vi observerade alltså inte några interaktioner liknande vad Harju och Åkerblom (2020) och 
De Sousa (2019) beskriver som translanguaging. Förskolläraren förklarade i vårt första samtal
att barnen både får möjlighet att tala med sina kamrater och även pedagoger på sitt hemspråk 
under olika tillfällen på dagen. Det tyder på ett interkulturellt perspektiv och på 
translanguaging-praktiker. Det är dock inte något vi uppmärksammade i våra observationer. 
Detta kan förklaras eftersom förskolläraren argumenterade om att de just under måltiderna 
fokuserar språkutvecklingen på svenska. Det är värt att uppmärksamma forskning kring 
förstaspråkets betydelse för andraspråksinlärning, påvisar att barnen kan överföra kunskaper 
från hemspråket till andraspråket. Sådana färdigheter kan vara fonetik, grammatiska regler 
och kognitiv utveckling kring begrepp (Håland Anveden, 2020). Translanguaging lyfts fram 
som motiverande för barnens engagemang i kommunikation. Genom translanguaging uppstår 
samtal som inkluderar alla barnens språk, vilket i slutändan gynnar deras språkutveckling 
även på svenska (Håland Anveden, 2020).

Vi ville genom vår studie undersöka om vi kunde se en koppling mellan hur rutiner kan stötta
de flerspråkiga barnens kommunikation. En av dessa rutiner var att introducera måltiderna 
med en matsång. Vi såg i våra observationer att förskolläraren har skapat specifika mönster 
för hur måltiderna utspelar sig, och att barnen verkar vara väl förtrogna med dessa. När 
förskolläraren stöttar barnen till att gissa vilken rutin de har glömt utmanas barnen kognitivt 
till att göra kvalificerade gissningar (Puskás, 2017). Barn som har olika nivåer i sin 
språkutveckling på svenska kan fortfarande vara delaktiga i rutinartade situationer där 
specifika fraser upprepas (Kultti, 2014b). Vi ser i exempel 7 att barnen kan delta i sången och 
även vet att de kan svara “tack så mycket” på “varsågoda”. Därigenom anser vi att rutinerna 
stöttar barnens kommunikation. Mönstret som förskolläraren har etablerat under måltiden 
skulle vi kunna koppla till Kulttis (2012) kategoriseringar av interaktionsmönster under 
måltiden. Först sker introduktionen av måltid (med sången) och samtal om mat (introduktion 
av mat och bestick, utdelning av mat). Sedan sker samtal om barns vardag (samtal om barns 
tidigare erfarenheter) samt samtal mellan barnen. Vi ser en tydlig rutinartad indelning i 
lärarledda och barninitierade samtal. Under den första delen av måltiderna sker lärarledda 
samtal, vilket inkluderar matsången och introduktionen av mat. Det Kultti (2012) framhåller 
gällande samtal om benämningar och begrepp kan vi se under hela måltidssituationen, men 
särskilt i de lärarledda samtalen. Här ser vi en tydlig fokusering på språkutveckling från 
förskollärarens sida som vi kan relatera till det språk- och kunskapsutvecklande arbetssättet 
(Lärtorget, 2018, 18 januari) som hen nämnde under vårt första möte. De barninitierade 
samtalen är där barnens tidigare erfarenheter lyfts fram. Dessa kan kopplas till Kulttis (2014b)
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tredje kategori. Barnen delar med sig av tidigare erfarenheter och förskolläraren stöttar dem 
för att uttrycka sig. De talar om saker som befinner sig bortom här och nu och de behöver 
stöttning för att berätta, både för att uttrycka de rätta begreppen samt för att kunna beskriva en
tidssekvens. 

Om vi jämför redskapen vi identifierat i vår studie med De Sousas (2019) tips för 
engagemang kan vi se att förskolläraren använder sig av flera tips som nämns i artikeln. 
Särskilt att ge respons till barnen, vara lyhörd och ge av hela sin uppmärksamhet. Det sker 
genom hens yttranden, men även via hens kroppsspråk. Så som De Sousa (2019) beskriver 
upprepar förskolläraren barnens uttalanden på ett tydligt och korrekt sätt. Förskolläraren 
uppmanar barnen i flera tillfällen att delta i samtalen både verbalt och ickeverbalt. Vi kan 
även relatera vår studies resultat till Sheridans (2009) beskrivning av hög kvalitet under 
måltidssituationen på förskolan. Under dessa måltider anses stämningen trivsam och lugn. 
Barnen sitter i små grupper och får utrymme och möjlighet att samtala med varandra. 
Författaren nämner att god kvalitet under måltiden kännetecknas av barnens delaktighet och 
självständighet. Vi ser tydligt att samtalen under våra observationer sker utifrån barnens 
intressen. Enligt Sheridans (2009) studie är en tystnad vid matbordet indikation på en låg 
kvalitet. Pedagogerna samtalar då sällan med barnen, och måltiderna är strikta och 
rutinbetonade. Vi ser tvärtom i våra observationer att atmosfären under måltiderna är lättsam 
och rofylld. Vi ser också att förskolläraren är uppmärksam på barnens interaktioner för att 
kunna flika in och introducera nya aspekter och begrepp. Förskolläraren använder måltiderna 
som lärandetillfällen genom att samtala med barnen och använda maten och verktygen som 
redskap för lärandet. 

Johansson (2011) hävdar att det som utmärker en samspelande pedagogisk atmosfär är att 
pedagogen är närvarande och kan förstå barnens intressen och behov. Författaren tar också 
upp att pedagoger är närvarande både fysiskt och psykiskt i barnens vardag, där de har 
ögonkontakt, interaktion och nära kroppshållning. Författaren skriver vidare att i en sådan 
atmosfär utvecklar pedagogen intresse, glädje och gemenskap tillsammans med barnen. Det 
bidrar då till engagemang i barnens aktiviteter. Vår tolkning är att förskollärarens 
förhållningssätt stämmer överens med den samspelande atmosfären som Johansson (2011) 
lyfter fram. I den här studien ser vi att förskolläraren är positiv i sitt bemötande med barnen, 
då samtalen utgår från barnens tidigare erfarenheter. Förskolläraren använder sig av ett ljust 
och lekfullt tonläge, bekräftar och uppmuntrar barnen. Hen har ögonkontakt med barnen och 
ger av sin uppmärksamhet till barnen. Hen använder sig mycket av kroppsspråk, både i 
kommunikation och som bekräftelse på de barnen säger. Det som förstärker en sådan atmosfär
är att förskolläraren visar på stolthet i vad hen gör. Det tillför en trygg, lärorik och rolig miljö 
för barnen att utvecklas i (Läroplan för förskolan, 2018). Vi kan även relatera atmosfären som
fanns under måltiderna till Langeloos m.fl (2019) studie där vikten av en trygg lärandemiljö 
för barnens språkutveckling betonas. Vi ser tydligt att det finns en välkomnande och 
bekräftande ton från förskollärarnas sida.  

7.2 Anpassning av stöttning
Vi ser att förskolläraren använder flera av de stöttningsstrategier som Puskás (2017) beskriver
för att kontinuerligt anpassa sin stöttning utifrån vad som händer i interaktionen. Exempelvis 
när förskolläraren delar ut maten, utgår hen från samma fråga med alla barn, men beroende på
hur barnen reagerar anpassar hen sin stöttning. Vissa av dessa strategier är att hen formulerar 
om frågan och bryter ner den till mindre enheter. Hen försöker gissa vad barnen menar, sätta 
ord på vad barnen försöker förmedla och upprepar deras och sin egna utsagor. Förskolläraren 
tar även fasta på det enskilda barnets kroppsspråk och gester, genom att ta dem som valida 
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svar. Samtidigt stöttar hen barnen till att komplettera de fysiska handlingarna med språkliga 
uttryck, antingen genom att själv sätta ord på det som barnet till exempel pekar på eller att få 
barnet att själv språkligt uttrycka det. 

Det blir tydligt i våra observationer, hur förskolläraren anpassar sin stöttning när hen inser att 
ett nytt begrepp introduceras för ett enskilt barn. Som vi kan se i exempel 1 upprepar 
Gabriella begreppet ris som “gris”. Förskolläraren stannar därför upp och uppmärksammar 
begreppet genom frågor och tydlig upprepning av uttalet. Kultti (2012) betonar hur viktigt det
är att introducera nya begrepp till flerspråkiga barn och att ställa utmanande frågor om de 
föremål som finns i rummet. När förskolläraren presenterar maten blir hens medvetenhet 
kring barnens språkliga nivå tydlig.  

Johansson (2011) nämner även vikten av kommunikation i förskolan som en grundläggande 
del av förskolans demokratiuppdrag. Genom att barnen får träna på att kommunicera 
utvecklar de ett flertal färdigheter som behövs för att de ska kunna vara aktiva medlemmar av 
ett demokratiskt samhälle. Barnen behöver få verktyg för att uttrycka sina perspektiv, samt få 
uppleva erfarenheter där deras perspektiv tas på allvar.

Enligt Gjems (2018b) är turtagning en av de första samtalsreglerna som barnen behöver träna 
på, samt att de inte avbryter varandra för mycket, eller talar i mun på varandra. Andra 
färdigheter som författaren nämner är insikten att den som talar behöver få respons och att den
som lyssnar behöver ge bekräftelse på att den lyssnar. Den sista färdigheten är att knyta an 
egna yttranden till samtalsämnet som någon redan har talat om, så att samtalet kan utvecklas. 
Cote (2001) nämner att måltiderna är ett bra tillfälle för barnen att träna på sociala 
kompetenser och samtalsregler. När Lama börjar tala om masken knyter hon både an till 
samtalsämnet, samtidigt som hon inte avbryter. Robel å andra sidan avbryter Lama när hon 
berättar, men det är intressant att även han knyter an till samtalsämnet mask fast i en annan 
mening av ordet (Spiderman-mask). Om vi jämför Lama och Robels handlingar i det här 
exemplet verkar det som att Lama har mer utvecklad insyn kring grundläggande 
samtalsfärdigheter. Vi ser därför förskollärarens markering av Robels avbrytande som en 
anpassning av hennes stöttning utifrån hans individuella förmåga. 

Om vi jämför med hur förskolläraren interagerar med Nassim kan vi se att hen istället 
försöker skapa talutrymme för honom. En sådan sekvens kan vi se i exempel 5 då Robel och 
Lama har delat med sig om hur de sover hemma. Då vänder sig förskolläraren till Nassim som
dittills verkar ha varit passiv deltagare i samtalet. Förskolläraren försöker inkludera honom i 
det gemensamma samtalsämnet genom att fråga om Nassim har en egen säng hemma. 
Förskolläraren ger Nassim flera alternativ i hens försök att få honom att uttrycka sig. 
Engdahl och Ärlemalm-Hagsér (2015) beskriver vikten av barnets aktiva deltagande i samtal 
för sin språkutveckling. Vi ser hur förskolläraren medvetet försöker inkludera Nassim i 
samtalsämnet och stöttar honom att ge sitt perspektiv. Även om Nassims svar är kortfattat 
genom fysiska handlingar så har han ändå delat med sig av egna erfarenheter, och på så sätt är
han aktivt deltagande. Johansson (2011) betonar vikten av pedagogens emotionella närvaro 
när pedagogen bemöter ett barn, så att barnens egna uttryck uppmärksammas och tas till vara. 
Barnets deltagande i kommunikation och samspel beror därför mycket på hur vuxna 
interagerar med dem. Vi ser genomgående i våra observationer att förskolläraren försöker ge 
Nassim verktyg att delta i samtalet. När hen vänder sig till Nassim uppvisar hen fysisk och 
emotionell närvaro, genom att luta sig närmare, ha ögonkontakt och anpassa sitt 
kommunikationssätt utifrån vad hon vet om Nassims kommunikationsmönster. 
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Det är särskilt intressant att just i sekvensen med “max saberman” i exempel 8 synliggörs 
tilliten mellan barn och pedagog som Puskás (2017) beskriver som grundläggande. 
Förskolläraren förstår inte vad Robel menar men hen försöker kontinuerligt förstå genom 
frågor och gissningar. Robel inser att pedagogen inte förstår honom men han fortsätter att 
försöka förklara genom att svara på pedagogens frågor med varierande verbala och fysiska 
uttryck. Sekvensen har ett längre tidsförlopp men till slut uppstår en samkonstruktion mellan 
pedagog och barn kring vad barnet försöker förmedla. Vår tolkning är att Robel inte blir 
nedslagen av att pedagogen inte verkar förstå honom. Han förblir istället motiverad att dela 
med sig eftersom han har tillit i pedagogens intention att förstå. 

7.3 Förskollärarens yrkesutövning

I dagens förskola har en stor andel barn olika språkerfarenheter. De kanske kommer i kontakt 
med svenskan för första gången på förskolan, eller de kan ha erfarenheter av två eller fler 
språk hemifrån (Kultti, 2014a). Att stötta barnens språkutveckling i svenska men även i 
hemspråket är en del av läroplanens mål för förskollärare (Läroplan för förskolan, 2018). 
Genom vår studie vill vi synliggöra hur stöttningen för flerspråkiga barns kommunikation i 
åldrarna 3–5 kan se ut i en förskola i Göteborg. Vi argumenterar för vår studies relevans 
eftersom vi anser att pedagoger i den svenska förskolan kan dra nytta av goda exempel på 
verktyg för att stötta flerspråkiga barn i deras kommunikation. Samtidigt kan studien ge 
tillfälle för självreflektion för pedagoger som läser studien. Självreflektion är en viktig del av 
kompetensutvecklingen för pedagoger (Björndal, 2018).

Utifrån våra genomförda observationer har vi belyst flera olika redskap som pedagoger kan 
använda sig av för att stötta flerspråkiga barns kommunikation. Vi anser att dessa redskap kan
vara till avgörande hjälp för flerspråkiga barns möjlighet till språkutveckling, särskilt i 
övergången till förskoleklass, men även under resten av deras utbildning. Wedin (2017) visar 
på hur viktigt det är för flerspråkiga barn att få erfarenheter av olika sorters språkliga register 
utifrån olika ämnen. Därigenom kan en kontinuitet säkras i barnens kunskapande när de 
senare ska delta i ämnesundervisning. Förskolan som vi undersökte fokuserar på barnens 
språkutveckling och arbetar internt med SOKA (Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt) 
(Lärtorget, 2018, 18 januari). En möjlig risk vi kan se är att det skulle kunna bli en 
hyperfokusering på just språkutvecklingen, och att då andra viktiga lärandemål/ämnen 
omedvetet kan bortprioriteras i verksamheten. 

Vi anser att det är av stor vikt hur en förskollärare stöttar flerspråkiga barn i praktiken. Det är 
även viktigt att pedagogerna har rätt synsätt och bemötande. Björk-Willén (2015) beskriver 
hur okunskap kring flerspråkiga barns språkkunskaper kan leda till felaktiga bedömningar. 
Om bara deras språkutveckling på svenska uppmärksammas och deras kunskaper i andra 
språk inte tas till vara, kan det leda till bristfälliga bedömningar där barns utveckling bedöms 
på ett felaktigt sätt. Det kan egentligen bara handla om att barnet inte har utvecklats i det 
svenska språket. Pedagoger som är oerfarna med flerspråkiga barn i förskolan kan uppleva en 
osäkerhet i bemötandet med flerspråkiga barn. 

Både beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund har stor vikt för yrkesutövningen och för 
förskollärarens roll i verksamheten. Som förskollärare är det viktigt att ha en uppfattning 
kring och vara insatt i utvecklingen av forskning av flerspråkighet och språkutveckling för att 
vidga sin yrkesroll. Enligt läroplanen för förskolan ska “utbildningen alltid vila på 
vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet när det gäller såväl innehåll som arbetssätt” 
(Läroplan för förskolan, 2018, s. 6). 
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Den realiserade läroplanen skiljer sig ofta från den faktiska läroplanen. Till följd av 
strukturella faktorer blir det ofta svårt att faktiskt genomföra alla mål i verksamheten 
(Wahlström, 2016). I dagens förskoleverksamhet är det många pedagoger som upplever 
stressituationer i yrket. Det som utgör stress i yrket är de stora barngrupperna, samt det 
faktum att det finns barn som är i behov av särskilt stöd, vilket är tidskrävande för 
pedagogerna. Idag finns det många förskolor där resursbrist och tidsbrist är framträdande 
faktorer, vilket innebär att många barn inte får sina behov tillgodosedda (Johansson, 2011). 
Som Sheridans (2009) resultat visar finns det förskolor som uppvisar låg kvalitet där 
pedagogerna inte använder måltiderna som ett lärandetillfälle eller skapar social samvaro. 
Gjems (2018a) betonar även hur viktigt det är att måltiderna inte reduceras till rutinartade 
situationer där samtalet begränsas.

Om förskolläraren inte har ett interkulturellt förhållningssätt och inte vet hur man stöttar ett 
flerspråkigt barn i kommunikationen, finns det en risk att barnets utveckling kan hämmas 
(Lunneblad, 2018). Under vår observationsperiod framkom det tydligt att arbete med 
flerspråkiga barn är ett utmanande och krävande jobb, där svårigheter kan uppstå i 
kommunikationen med barnen. 

Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013) diskuterar vikten av att arbeta 
evidensbaserat i pedagogisk verksamhet och att pedagogerna planerar för verksamhetens olika
områden genom att ta del av aktuell och pålitlig forskning. Dock poängterar de vikten av 
kritisk granskning, så att forskningsresultaten är pålitliga. Eriksson Barajas m.fl (2013) 
betonar även vikten av att ta hänsyn till forskning som lyfter fram verksamma metoder; alltså 
beprövad erfarenhet. Vi menar att genom vår studie kan pedagoger få konkreta exempel kring 
hur man kan arbeta för att stötta flerspråkiga barns kommunikation. Vi hoppas att det kan 
underlätta för pedagoger att integrera dessa, eller liknande metoder i vardagen på ett enklare 
sätt. 

7.4 Förslag på vidare forskning
Vi anser att det är av stor vikt att arbeta med flerspråkiga barns språkutveckling, eftersom 
minst ett av fem barn är flerspråkiga (Skolinspektionen, 2017). Under studiens gång insåg vi 
att det finns väldig lite forskning kring stöttning av flerspråkiga barns kommunikation, 
särskilt under måltider. Genom våra observationer kan vi bekräfta att förskolläraren använder 
sig av flera stöttningsstrategier för att stötta barnens kommunikation, men vi har inte fått se 
någon speciell fokusering på ett interkulturellt perspektiv och translanguaging. Det hade 
därför varit intressant att få se vidare forskning med utgångspunkt i en större mängd 
observationer och därigenom få ett konkret svar på om det sker ett interkulturellt arbete under 
måltider på förskolan. Det vore även intressant att se fler studier som specifikt fokuserar på 
olika stöttningsstrategier för flerspråkiga barns kommunikation under måltider, så att 
pedagoger på förskolan skulle kunna arbeta praktiskt utifrån liknande strukturer. 

En annan intressant aspekt är att undersöka det som Björk-Willén (2014) nämner kring 
svårigheten att urskilja behoven för stöttning mellan ett flerspråkigt barn och ett barn med 
språkstörning. Ju mer vi känner till kring flerspråkiga barns språkutveckling, desto bättre kan 
vi förstå dem, stötta deras kommunikation och underlätta deras deltagande i gruppen. I våra 
observationer ingår barnet Nassim. Förskolläraren nämnde att hen behöver ge honom särskilt 
stöd i form av ögonkontakt, gester och tecken. Det verkade oklart och svårt att urskilja om det
här barnet behövde extra stöd på grund av en språkbarriär i relationen till sitt hemspråk, eller 
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om det kan finnas skäl att undersöka en underliggande språkstörning. Enligt Axelsson (2010) 
uppstår det olika faser i flerspråkiga barns andraspråksutveckling. Det verkar som att när ett 
barn erhållit en viss kunskap, men håller på att träna på nästa fas, då minskas kvaliteten i dess 
yttranden under tiden. Vi anser därför att det är relevant för ny forskning att lyfta fram 
flerspråkiga barns utvecklingskurva i relation till deras språkutveckling, särskilt när de lär sig 
majoritetsspråket för första gången på förskolan. 

I Langeloos m.fl. (2019) resultat betonas vissa studier som visar på att flerspråkiga barn 
bemöts på ett mindre positivt sätt än de barn som talar majoritetsspråket flytande. För oss vore
det intressant att ta del av vidare forskning för att klargöra om samma dynamik existerar i 
Sverige i nuläget. Vi hade även funnit det givande att undersöka hur ett annorlunda 
bemötande påverkar ett barns självbild. 
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9. Bilagor
9.1 Bilaga 1: Samtyckesblankett till vårdnadshavare

Till vårdnadshavare 

Vi är studenter som utbildar oss till förskollärare vid Göteborgs universitet. Som en del av 
utbildningen genomför vi examensarbete i form av en studie. Vi vill med detta brev be er som
vårdnadshavare om tillåtelse att ert barn deltar i observationer i form av videoinspelning, i 
samband med vår datainsamling.

Information om studien
Studiens syfte är att få syn på pedagogens arbete med att stötta flerspråkiga barns 
kommunikation på förskolan. 

Förfrågan om deltagande
Efter att du tagit del av informationen så tillfrågas du om du godkänner att ditt barn deltar i 
studien. Medverka i studien innebär att ert barn kanske kommer att videofilmas. Vi kommer 
att vara på förskolan för att observera och filma under tre dagar. Fokuset kommer att vara på 
pedagogernas stöttning i barnens kommunikation.

Konfidentialitet
Alla uppgifter om ditt barn behandlad konfidentiellt. Detta innebär att de förskolor/ 
förskoleklasser, barn, eller pedagoger som finns med i undersökningen inte kommer nämnas 
vid namn eller på annat sätt kunna vara möjliga att urskiljas i undersökningen. Vilken stad 
eller stadsdelundersökningen genomförs i skrivs inte heller fram i uppsatsen. 

Hantering av data och personuppgifter
Efter avslutat examensarbete raderas all data och insamlade personuppgifter.
Inspelning av rörlig bild sker med förskolans ipad eller liknande verktyg, och lämnar inte 
förskolans lokaler. 

Frivillighet
Deltagande i studien är frivilligt och bygger på att barnets vårdnadshavare ger sitt skriftliga 
samtycke. Alla deltagare har också rätt att avbryta sin medverkan i studien när som de önskar 
utan att ange särskilda skäl för det. För att avbryta sin medverkan kontaktas studenterna, se 
kontaktuppgifter nedan. Väljer du att inte låta ditt barn delta i studien, eller att avbryta 
medverkan, så kommer detta inte få några konsekvenser och inte påverka eller inkräkta på ditt
barns sedvanliga tillvaro på förskolan.

Jag har tagit del av ovanstående information och samtycker till att mitt barn deltar i 
studien 

Datum ……………………………………………..………………………… 

Barnets namn……………………………………………..………………

vårdnadshavares underskrift/er

………………………….……..……………………………………… 
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……………………………………………………………………….. 

Har ni ytterligare frågor ber vi er kontakta oss på nedanstående mailadresser eller 
telefonnummer: 

Med vänliga hälsningar 

Katerina Vigli (telefonnummer och email)

Iman Abdulkadir (telefonnummer och email)

Caris Yalda (telefonnummer och email)

Kursansvarig är: 

...

9.2 Bilaga 2: Observationsschema
Datum: 
Tid:

Stöttning i kommunikation Kommentar:

Medierande verktyg Kommentar:

Typ av situation Kommentar:

Antal barn och ålder Kommentar:

Antal pedagoger Kommentar:

Samspel (  mellan pedagog och flerspråkiga   
barn)

Kommentar:

Barnens språkliga bakgrund Kommentar:
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Samspel (mellan barnen) Kommentar:

Barnens tid på förskolan Kommentar:

Miljö Kommentar:

9.3 Bilaga 3: Samtalsstruktur

Samtalspunkter inför första möte med förskolläraren på avdelningen

● Sammanställningen av barngruppen: barnens språkliga bakgrund, är 
det vissa barn som är nyanlända? hur många har ett annat hemspråk 
än svenska?

● Har ni något speciellt pedagogiskt fokus eller tema i avdelningen?
● Vad har ni för arbetssätt när det gäller att stötta barnens 

språkutveckling?
● Hur ser era rutiner ut på avdelningen?
● Utifrån ditt perspektiv, i vilka situationer skulle du säga att ni mest

 stöttar barnen i deras kommunikation? 
Är någon av dessa situationer relevanta att observera i er avdelning: 
lek, sångsamling, sagostund, måltid.

● Måltider: har ni en matsal eller äter ni i olika rum? i så fall skulle vi 
kunna vara tre och observera i olika rum?

● Vad för sorts lärarledda aktiviteter har ni mest? (lekaktiviteter)
● Hur se samverkan och kommunikationen ut med vårdnadshavarna? 
● planering kring vilka dagar vi ska komma för observation.
● var skulle vi kunna sitta och transkribera?
● vi kommer att behöva lite mer bakgrundsinformation kring barnens 

språk och ålder i varje situation vi har filmat efteråt.  Vi kommer 
alltså att behöva prata med pedagogen i några minuter.
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