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Abstrakt 
Svensk titel: “Vi försöker verkligen peppa dem med språket” - En intervjustudie som 
undersöker flerspråkiga barns språkutveckling i flerspråkiga förskolemiljöer 
 
English title: “Our intention is to truly encourage them with language” - An interview 
study investigating language development among multilingual children attending 
multilingual preschools  
 
Förskolor i Sverige får allt fler flerspråkiga barn i verksamheten. I förskolans läroplan 
står det att förskolans uppdrag är att stimulera barns språkutveckling, i såväl svenska 
som i modersmålen. Vi har därför valt att undersöka hur förskolor arbetar med 
språkutveckling där majoriteten av barnen har ett annat modersmål än svenska. Vårt 
syfte med studien är att, utifrån sociokulturella begrepp och ramfaktorteorin, öka 
kunskapen om hur förskollärare i flerspråkiga förskolemiljöer arbetar med barns 
språkutveckling. Syftet konkretiseras med hjälp av tre frågeställningar: vad förskollärare 
anser är viktigt för att skapa en språkstimulerande lärandemiljö, vad de ser för 
utmaningar med att stimulera flerspråkiga barns språkutveckling samt hur de stimulerar 
barns modersmålsutveckling. I studien har vi använt en kvalitativ metod och 
semistrukturerade intervjuer med fyra förskollärare för att samla in empiri. Resultatet av 
studien visar att det anses viktigt att ha ett öppet klimat där barnen tillåts använda hela 
sin språkliga repertoar. Det förskollärarna upplever som svårt i arbetet med att stimulera 
flerspråkiga barns språkutveckling är bristande förståelse i kommunikationen mellan 
barn och pedagog när de inte delar samma språk. Däremot anser de att 
modersmålslärare och flerspråkig personal är en stor tillgång för att stödja barnen i 
språkutvecklingen. I resultatet visar också att förskollärarna upplever att det saknas 
tydliga strategier och riktlinjer för hur de ska arbeta med modersmålsutveckling för 
flerspråkiga barn. 
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1 Inledning 
Allt fler människor söker sig till Sverige av olika anledningar. Under år 2017 fick 
människor från drygt 160 olika länder svenskt medborgarskap, visar statistik från SCB 
(2018). Fler människor från olika länder innebär att fler språk talas i vårt samhälle. 
Nästan vart femte barn i förskolan talar fler språk än ett. Det finns en pågående debatt 
om huruvida förskola och skola ska förhålla sig till flerspråkighet. Vid flera tillfällen 
har det diskuterats i media, exempelvis i tidningen Dagens Nyheter, att samhället måste 
bli bättre på att ta tillvara på den språkliga mångfalden som finns i Sverige (Brinkholz 
2018; Danell 2018; Letmark 2015). Kowalski, Tingsell och Spetz (2018) har även 
diskuterat i media om fördelarna med att få undervisning i både modersmålet och det 
svenska språket. De beskriver att det är betydelsefullt för flerspråkiga barn att få 
använda alla sina språk i skolan för att underlätta andraspråksinlärningen. Om barnen 
får lära sig ett begrepp på sitt modersmål har de lättare för att översätta det till sitt 
andraspråk menar skribenterna. Vidare beskriver de även att språkutvecklingen oftast 
går något långsammare för flerspråkiga barn till en början, men det kommer gynna dem 
i det långa loppet. Det skulle innebära att om barn redan i förskolan språkstimuleras och 
får utnyttja alla sina språk är det en fördel för hela språkutvecklingen.  
 
För flerspråkiga barn blir förskolan en viktig plats för att utvecklas i såväl sitt 
modersmål som det svenska språket (Skolverket 2013). I den nuvarande läroplanen för 
förskolan är uppdraget att stimulera varje barns språkutveckling i både deras modersmål 
och det svenska språket, samt att de ska få utveckla sin kulturella identitet (Skolverket 
2016). I juli år 2019 får förskolan en ny läroplan  där modersmål och flerspråkighet 
betonas ytterligare (Skolverket 2018). Flerspråkighet får en större roll i förskolan; det 
ska synliggöras och vara en del av vardagen. Det är förskollärarens uppdrag att se till att 
alla barn får chansen att stimuleras och utvecklas inom alla sina språk.  
 
Skolinspektionen (2017) har genomfört en kvalitetsgranskning av slumpmässigt utvalda 
förskolors arbete med flerspråkiga barns språkutveckling. Granskningen visade att det 
finns brister i hur förskolor arbetar med språkutveckling för de barn som har annat 
modersmål än svenska. Det finns flera förbättringspunkter som behöver vidtas, bland 
annat kompetensutveckling för personalen, samarbetet med vårdnadshavarna, utveckla 
stödmaterial i flerspråkighet samt strategier för hur arbete med flerspråkighet ska 
utföras. Slutsatsen av detta är alltså att det är förskolans uppdrag att se till att barn får 
chans att utvecklas inom sina språk, samtidigt som Skolinspektionens granskning visar 
att det finns brister i hur arbetet utförs.  
 
Flerspråkiga barn och förskolemiljöer är idag vanligt förekommande i den svenska 
förskolan. Det finns dock en problematik mellan förskolans uppdrag att stimulera 
flerspråkiga barns språkutveckling och Skolinspektionens kvalitetsgranskning som visar 
att det finns brister i just det arbetet. Förskollärare och annan personal på förskolan har 
alltså ett uppdrag som de, enligt Skolinspektionens granskning, inte vet hur de ska 
hantera. Hur påverkas barnens flerspråkiga språkutveckling av det? Och hur hanteras 
uppdraget på förskolor där majoriteten av alla barn är flerspråkiga? I vår studie vill vi 
därför undersöka hur förskollärare som arbetar på flerspråkiga förskolor stimulerar 
barns språkutveckling och hur de förhåller sig till deras modersmål. 
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1.1 Begreppsdefinition 
Flerspråkiga barn och pedagoger, barns språkutveckling och flerspråkiga 
förskolemiljöer nämns ofta i flera olika sammanhang och så även i vår studie. Nedan 
definieras begreppen utifrån dess innebörd i vår studie.   
 
1.1.1 Flerspråkiga barn och pedagoger 
När flerspråkiga barn och pedagoger omnämns i vår studie syftar det på barn och 
pedagoger vars modersmål inte enbart är svenska.  
 
1.1.2 Flerspråkiga barns språkutveckling 
När vi nämner flerspråkiga barns språkutveckling i vår studie avser det både den 
svenska språkutvecklingen och barnens modersmålsutveckling. För flerspråkiga barn är 
modersmålsutvecklingen en viktig och central del av hela språkutvecklingen.  
 
1.1.3 Flerspråkiga förskolemiljöer 
Flerspråkiga förskolemiljöer kan, utifrån Skolverket (2013), definieras på två olika sätt: 
institutionell och individuell. I förskolemiljöer med institutionell flerspråkighet används 
flera olika språk i lika stor utsträckning. Förskolemiljöer med individuell flerspråkighet 
består av barn som talar flera olika språk men i förskolans verksamhet är svenska det 
gemensamma språket. När vi i vår studie nämner flerspråkiga förskolemiljöer syftar vi 
på individuell flerspråkighet. 
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2 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med studien är att öka kunskapen, utifrån sociokulturella begrepp och 
ramfaktorteorin, om hur förskollärare i flerspråkiga förskolemiljöer arbetar med barns 
språkutveckling.  
 
För att konkretisera syftet har vi utformat vi tre frågeställningar som vi ämnar besvara i 
vår studie. De tre frågeställningarna är: 
 

- Vad anser förskollärare är viktigt för att kunna skapa en språkstimulerande 
lärandemiljö? 

- Vilka utmaningar uppfattar förskollärare i arbetet med att stimulera flerspråkiga 
barns språkutveckling? 

- På vilka sätt stimulerar förskollärare barns modersmålsutveckling?  
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3 Tidigare forskning 
I kapitlet beskrivs tidigare forskning i relation till studiens syfte för att få en fördjupad 
förkunskap inom området. Vi har identifierat fyra områden som är relevanta för vår 
studie för att förstå hur flerspråkiga förskolemiljöer kan påverka barns språkutveckling. 
Det första området är förskolans språkliga miljö. Det är relevant att beskriva för att vi 
ska kunna synliggöra hur förskolans lärandemiljö ser ut och vilka effekter det kan ha på 
språkutvecklingen. Det andra identifierade området är svenska som normspråk. Det är 
viktigt att beskriva för att vi ska förstå om det finns ett normspråk på de förskolor som 
är med i vår studie och om det kan påverka vilka språk som stimuleras. Det tredje 
området är behovet av språkundervisningsstrategier. Med hjälp av detta område kan vi 
förstå vilka utmaningar förskollärare kan möta i flerspråkiga verksamheter och vilka 
behov som finns. Fjärde och sista området är modersmålets betydelse. Detta område är 
av vikt för att kunna beskriva varför modersmålet är en central del i flerspråkiga barns 
språkutveckling. Kapitlet beskriver alltså de fyra områdena och avslutas med en kort 
sammanfattning över den forskning som presenterats.  
 
3.1 Förskolans språkliga miljö 
Kommunikation och social interaktion är viktigt för barns språkutveckling. Flera studier 
har undersökt flerspråkiga barns språk- och kommunikationsutveckling i förskolan. 
Bland annat har Svensson (2012) skrivit en vetenskaplig artikel om flerspråkiga barns 
ordförrådsutveckling. Kultti (2014) har gjort en observationsstudie på åtta olika 
förskolor där hon undersöker flerspråkiga barns språkutveckling med fokus på 
måltidssituationerna. Både Svensson (2012) och Kulttis (2014) forskning visar att det är 
viktigt att läraren bjuder in barnen till samtal, efter deras språkliga förutsättningar, för 
att därigenom skapa en god språkmiljö. Den språkliga miljön på förskolan är alltså 
betydelsefull för att barn ska få förutsättningarna att utveckla alla sina språk. Språkliga 
miljöer på förskolan kan antingen berika barnens språkutveckling eller begränsa den. En 
bra språkmiljö kännetecknas, enligt Svensson (2012), av att förskollärare ställer öppna, 
utvecklande och utmanande frågor till barnen. Det kännetecknas även av att 
förskollärare bekräftar och upprepar barnens berättelser, samt att förskollärarna 
använder ett rikt ordförråd i samtal med barn. Sämre språkliga miljöer i förskolan, 
förklarar Svensson (2012), karaktäriseras snarare av att förskollärare ofta ställer slutna 
frågor till barnen, inte utvecklar deras resonemang eller inte svarar på barns initiativ till 
kommunikation. Den språkliga miljön på förskolan har alltså en stor avgörande roll för 
barns språkutveckling.  
 
För flerspråkiga barn blir en god språkmiljö extra viktig för deras språkutveckling i 
både sitt modersmål och det svenska språket. Förskollärarnas kommunikationsmönster 
bör vara utmanande och stimulerande för att barnen ska få ett rikligare ordförråd. Barn 
som är flerspråkiga har ofta ett mindre ordförråd än jämnåriga som enbart talar ett språk 
(Svensson 2012). När barn från förskolan börjar i skolan är det betydelsefullt att ha 
tillgång till ett relativt stort ordförråd, beskriver Svensson (2012), annars är risken att 
deras kunskapsutveckling påverkas negativt. Även undervisningstillfällen på förskolan 
måste kännetecknas av en god språklig miljö för att flerspråkiga barn ska få lika 
möjlighet att delta och kommunicera som enspråkiga barn. Palludan (2007) har gjort en 
etnografisk studie i en dansk förskola om barns deltagande i aktiviteter som kräver 
verbal kommunikation. I studien framkommer det bland annat att barn som inte har 
normspråket som modersmål har svårare att interagera och kommunicera verbalt med 
lärarna i gemensamma aktiviteter, jämfört med barn som är enspråkiga. Därför är det 
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viktigt att förskollärare arbetar aktivt med att sträva efter en god språklig miljö och 
stimulera flerspråkiga barns språkutveckling för att ge dem de bästa förutsättningarna.    
 
Förskollärare behöver vara aktiva och medvetna om flerspråkiga barns språkutveckling 
för att bidra till språkstimulans och en god språklig miljö. Förskollärarnas 
förhållningssätt till barns flerspråkighet är av betydelse, förklarar Svensson (2012). 
Barns flerspråkiga kompetens bör ses som en tillgång i förskolans verksamhet. 
Svensson (2012) beskriver att det är viktigt att förskollärarna visar intresse och 
uppmuntrar barnen att använda hela sitt språkregister genom ett inkluderande arbetssätt.  
 
3.2 Svenska som normspråk 
Mer än hälften av världens befolkning är flerspråkiga och flerspråkighet borde alltså ses 
som en norm i dagens samhälle. Trots det tenderar den svenska förskolan att till stor del 
vara en enspråkig institution. Morales och Rumenapp (2017 har genomfört en studie i 
USA om hur flerspråkiga barn i förskolan använder sina språk och hur flerspråkigheten 
används som en tillgång. De beskriver hur undervisningen formas av samhällets norm 
att enspråkighet är det “normala”. Kultti (2012) har gjort en studie i Sverige som är 
inspirerad av etnografisk tradition och interaktionsanalys där hon följde tio flerspråkiga 
barn på åtta olika förskolor. Hennes studie undersöker hur förskolans lärandemiljöer 
kan stimulera flerspråkiga barns språk- och kommunikationsutveckling. Studien visar 
att det framförallt är det svenska språket som används i gemensamma aktiviteter och 
rutinsituationer på förskolan. Kultti (2012) förklarar att det är ett sätt för pedagoger och 
förskollärare att genom språket visa det gemensamma för alla i flerspråkiga 
förskoleverksamheter. Barn lär sig snabbt vilket språk som är legitimt att använda inom 
olika kontexter, förklarar Kultti (2014).  
 
Svenska som normspråk i förskolan har både fördelar och nackdelar. När det svenska 
språket är normen i förskolan blir det en naturlig och viktig plats för barn med annat 
modersmål att lära sig det svenska språket (Svensson 2012). Samtidigt, när svenskan är 
normspråk, finns det vissa tendenser till att barnens övriga språk inte uppmuntras att 
tala (Kultti 2012; 2014). Det innebär att möjligheterna för flerspråkiga barn att använda 
sig av sin flerspråkiga kompetens begränsas. Det finns alltså vissa motsättningar om 
vilket eller vilka språk som bör användas på förskolan. Å ena sidan beskriver Kultti 
(2012; 2014) att är svenskan normspråket i förskolan, men å andra sidan beskriver 
Svensson (2012) i avsnittet ovan vikten av att förskollärare uppmuntrar barnen att 
använda hela sitt språkliga register. 
 
 
3.3 Förskollärares kompetenser och förutsättningar 
När lärare och barn inte delar samma språk kan det bli problematiskt i 
undervisningssituationer. Ünsal, Jakobson, Molander och Wickman (2016) har gjort en 
observations- och intervjustudie i en högstadieklass i Sverige där lärare och elever inte 
delar samma språk. I studien undersöker de hur flerspråkiga elever använder sig av 
vardagsspråk i förhållande till det naturvetenskapliga språket. Ünsal et. al. (2016) 
betonar i studien att flerspråkigheten i sig inte bör ses ett problem, utan som en tillgång i 
klassrummet. Däremot visar deras resultat i studien att lärare måste hitta fler strategier 
för att förklara innehållet i undervisningssituationer där lärare och elev inte delar samma 
språk. För att flerspråkiga elever ska få samma förutsättningar som de som talar 
undervisningsspråket är det viktigt att lärare får kompetensutveckling inom flerspråkig 
undervisning. Detta för kunna erbjuda undervisning på ett sätt där alla språk blir 
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inkluderade, så att även de som inte talar undervisningsspråket ska få chans att förstå 
innehållet. Ünsal et. al. (2016) förklarar också att det är en stor utmaning att lyckas 
inkludera alla språk men att det är en utmaning som måste tas på allvar. Det behövs mer 
forskning inom området. Det är även viktigt att lärare får ta del av den forskning som 
görs för att kunna inkludera och ge alla samma förutsättningar att lyckas (Ünsal et. al. 
2016). 
 
Fojkar och Skubic (2017) har genomfört en studie i Slovenien som undersökte vad 
förskollärarstudenter anser om undervisning av flera språk i förskolan. Deras forskning 
visar att den viktigaste punkten, enligt förskollärarstudenter för att undervisa barnen i 
flera språk, var att ha goda språkundervisningsmetoder. De poängterar att flera andra 
studier har kommit fram till samma slutsats samt att utländsk språkutbildning bör 
innehålla metoder och aktiviteter för hur språkundervisning kan se ut.  
 
3.4 Modersmålets betydelse 
Modersmålet har flera viktiga betydelser för flerspråkiga barn. Modersmålet har dels en 
identitetsstärkande betydelse och är dels en viktig grund för den totala 
språkutvecklingen, beskriver Morales och Rumenapp (2017). Deras studie visar bland 
annat hur barnen använder sig av flera språk när de samarbetade med varandra. Studien 
visar även att det finns en uppfattning på förskolor om att modersmålsutvecklingen 
endast är ett medel för att underlätta andraspråksinlärningen. Det skulle i sin tur alltså 
innebära att modersmålets egenvärde riskerar att gå förlorat på förskolan. Morales och 
Rumenapps (2017) beskriver hur inlärning av modersmål och andraspråk ofta anses 
vara två separata inlärningsprocesser. De förklarar att flerspråksutveckling snarare bör 
ses som en helhet där alla språken utvecklas hand i hand. 
  
Modersmålsutvecklingen är även betydelsefull för prestationer högre upp i skolåldern. 
Ünsal et. al. (2016) studie visar att elever använder sin flerspråkiga kompetens genom 
att översätta mellan språken under lektionerna för att öka förståelsen för ämnet. De 
förklarar vidare att hela den språkliga repertoaren är nödvändig för att elever ska kunna 
relatera nya kunskaper till gamla, och få en ökad förståelse för nya fenomen och 
begrepp. Forskning av Thomas och Collier (2002) visar att barn som får använda sitt 
modersmål och vidareutveckla det i skolan har uppnått ett bättre resultat under 
skoltiden, jämfört med de barn som inte har fått samma möjlighet. Det skulle innebära 
att det blir viktigt att redan i förskolan börja stimulera användandet av modersmålet. 
 
3.5 Sammanfattning 
I tidigare forskning identifierade vi fyra områden i relation till studiens syfte om 
flerspråkiga lärandemiljöer och barns språkutveckling. Det första området är förskolans 
språkliga miljö där forskning beskriver vikten av ett öppet och inkluderande språkklimat 
för att främja flerspråkiga barns språkutveckling. Det andra området som identifierats är 
svenska som normspråk i förskolan. Forskningen beskriver hur det svenska språket är 
norm i förskolan och att barns övriga språk ofta osynliggörs. Vidare beskrivs behovet av 
språkundervisningsstrategier. Forskning på området visar att det finns utmaningar med 
att inkludera flerspråkiga barn och att lärare behöver strategier för att kunna genomföra 
det. Slutligen presenteras området modersmålets betydelse där forskning beskriver att 
barn med utvecklat modersmål presterar bättre senare högre upp i skolåldern. 
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4 Teoretiskt ramverk 
I kapitlet beskrivs de teoretiska ramverk som används för att analysera empirin. I 
föreliggande studie kommer vi utgå från två teoretiska ramverk: sociokulturella begrepp 
och ramfaktorteori. Genom att använda två teoretiska utgångspunkter kan vi få en 
bredare bild av hur förskollärare i flerspråkiga förskolemiljöer arbetar med barns 
språkutveckling och kan besvara samtliga frågeställningar. Båda teorierna används till 
alla frågeställningarna där ramfaktorteorin används för att förstå förskollärarnas 
intentioner i verksamheten och vilka ramar de har att förhålla sig till. Sociokulturella 
begrepp används för att förstå hur förskollärarna stimulerar barnens språkutveckling och 
vilka typer av medel som används för det. 
 
4.1 Sociokulturella begrepp 
Utveckling, lärande och språk är centrala delar i det sociokulturella perspektivet som 
bygger på Vygotskijs (2001) tankar om hur människor lär och utvecklas. Det sociala 
samspelet, interaktion och tänkandet i förhållande till kulturella gemenskaper är 
grunden till utveckling och lärande enligt det sociokulturella perspektivet (Jakobsson 
2012; Säljö 2010). Människor lär och utvecklas tillsammans med sin omgivning där 
kunskap formas efter de kulturella gemenskaper vi rör oss i. Men hur människan 
använder de resurser som omgivningen erbjuder för lärande är en av kärnorna i det 
sociokulturella perspektivet, förklarar Säljö (2010). Det finns flera viktiga beståndsdelar 
inom det sociokulturella perspektivet för att förstå hur människor lär i samspel med 
andra. För att beskriva och förstå hur flerspråkiga förskolemiljöer påverkar barns 
språkutveckling har vi dock valt att främst lägga fokus på två begrepp som är essentiella 
inom perspektivet: mediering och den proximala utvecklingszonen. 
 
Det första begreppet som är relevant för vår studie är mediering. För att vi människor 
ska kunna förstå, agera och utveckla förmågor utifrån vår omvärld använder vi oss av 
kulturellt betingade redskap eller resurser. Jakobsson (2012) förklarar att mediering kan 
ses som ett sätt att aktivera och utmana nya tankar och handlingar.  Dessa medierande 
redskap kan enligt det sociokulturella perspektivet delas in i två olika kategorier: 
intellektuella och fysiska (Säljö 2014). Det intellektuella redskapet avser bland annat 
symboler och teckensystem för att kommunicera med andra, och även människors 
kognitiva förmåga är ett medierande redskap. Fysiska redskap är artefakter som används 
för att kunna utföra vissa handlingar, exempelvis kan en bok vara ett redskap för 
högläsning. Det finns ständigt ett samspel mellan de intellektuella och fysiska 
medieringsredskapen, betonar Säljö (2010). Båda redskapen hjälper oss lösa problem i 
vardagen, men för att kunna nyttja de fysiska redskapen krävs det intellektuella redskap 
för att hantera de fysiska och vice versa. 
  
Kommunikation och språk är viktigt i samspel mellan människor och grunden till 
tänkandet. Inom det sociokulturella perspektivet är språket en bärande byggsten. Säljö 
(2010) förklarar att kommunikation och interaktion mellan människor är viktigt för att 
skapa och föra vidare sociokulturella redskap. Språket anses därför vara ett viktigt 
medierande redskap som utvecklas i kulturella gemenskaper. Det är genom språket vi 
kan utbyta erfarenheter och kunskaper med varandra. Ord kan översättas till handling 
samtidigt som ord kan analysera redan genomförda handlingar. Genom språket kan vi 
alltså förstå och tolka vår omvärld och även ta del av andras kunskaper och erfarenheter, 
beskriver Säljö (2010). En förutsättning för att vi genom språket ska kunna tillägna oss 
nya kunskaper är att vi har begrepp för att definiera och strukturera våra upplevelser 
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(Säljö 2010). Mot detta som bakgrund kan medierande redskap, både intellektuella och 
fysiska, bli betydelsefulla för språkstimulering i förskolan.   
 
Det andra begreppet som är relevant för studien är den proximala utvecklingszonen. 
Vygotskij menade att människan alltid kan utvecklas och det är ingenting som specifikt 
gäller för barn eller unga. Den proximala utvecklingszonen, förklarar Säljö (2010), 
bygger på idén om att människan ständigt befinner sig i utveckling för att lära något 
nytt. Inom det sociokulturella perspektivet är det inte den befintliga kompetensen som 
är i fokus, utan den potentiella utvecklingen av tidigare kunskaper. I utvecklingszonen 
befinner vi oss i obalans mellan den kända och okända kunskapen. För att komma i 
balans, och utveckla tidigare kunskaper, behövs hjälp och stöttning från en person med 
större kompetens inom området. Ett exempel på stöttning kan vara att personen som 
stöttar ställer frågor som riktar uppmärksamheten mot det som är viktigt (Säljö, 2014). 
Hur stöttningen kommuniceras kan vara avgörande för lärandet. För att kunna stötta 
yngre barn i deras utveckling bör förklaringar kommuniceras på ett konkret sätt. 
Struktur är också betydelsefullt för att barnet ska veta hur det ska angripa problemet, 
hur de ska gå vidare och för att sedan slutligen kunna slutföra det själv. I stöttningen för 
utveckling av förmågor och färdigheter är språket ett viktigt medierande redskap. Säljö 
(2010) beskriver även att för att utveckla nya kunskaper måste personen som ska lära få 
vistas i omgivningar som utmanar och stimulerar ny kunskap med hjälp av aktiviteter, 
upplevelser och stöttande individer. Med detta i åtanke är alltså miljön och omgivningen 
viktigt för att barn ska utvecklas. 
  
I föreliggande studie  kommer de sociokulturella begreppen användas för att analysera 
empirin. Båda begreppen används genomgående i analyserna, men mediering blir mer 
framträdande till den första frågeställningen jämfört med den proximala 
utvecklingszonen. På samma sätt blir den proximala utvecklingszonen mer 
framträdande till den sista frågeställningen jämfört med mediering. Det sociokulturella 
perspektivet betonar språk och kommunikation som grunden till utveckling. Således kan 
intellektuell och fysisk mediering användas som ett verktyg av förskollärare för att 
stimulera och utveckla barns alla språk. Medierande redskap i förskolan kan exempelvis 
vara samtal och kommunikation, böcker och iPad.  I vår studie är därför mediering ett 
intressant begrepp för att analysera det empiriska materialet och synliggöra hur och med 
vilka medel förskollärarna skapar en språkstimulerande lärandemiljö. Även den 
proximala utvecklingszonen är ett intressant begrepp för vår studie. Begreppet är 
intressant för att undersöka hur förskollärarna arbetar för att stimulera flerspråkiga barns 
språkutveckling och hur de förhåller sig till barnens befintliga språkkunskaper. Det är 
även intressant för att synliggöra hur barn lär av varandra.   
 
4.2 Ramfaktorteori 
Ramfaktorteorin utvecklades till en början av Dahllöf (1967) och som sedan kom att 
utvecklas vidare av Lundgren (1972). Dahllöf kom i sitt arbete fram till att 
undervisningsprocesser i skolan formas av diverse ramfaktorer som antingen kan 
begränsa eller möjliggöra undervisningsprocesserna. Ramfaktorerna möjliggör eller 
begränsar alltså processer i skolan, men enligt Lundgren (1999:36) är de inte orsakerna 
för viss verkan. Ramfaktorerna ger bara förutsättningarna för att kunna bedriva arbetet i 
verksamheten. Även Gustafsson (1999) påpekar att det inte går att förutspå vilka 
resultat ramfaktorerna kommer ge, men att det finns vissa resultat som kanske kan 
uteslutas tack vare dessa. Lundgren (1999) förklarar att ramarna ibland måste anpassas 
efter verksamheten för att kunna uppfylla de krav och mål som ställs. 
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Ramfaktorteorin kan beskrivas utifrån en modell om hur verksamhetens ramar påverkar 
resultatet. I Gustafssons (1999) artikel beskriver hon Dahllöfs (1967) ursprungliga 
modell för att förklara en undervisningsprocess. I flera forskningssammanhang 
(Gustafsson, 1999; Lindblad, Linde & Naeslund, 1999) beskrivs följande modell som 
den enkla formen av ramfaktorteorin. Modellen är utformad genom att ramarna 
påverkar processen och som i sin tur påverkar resultatet. Däremot menar Gustafsson 
(1999) att för att synliggöra vilka ramar som verksamheten styrs av måste modellen 
genomföras baklänges. Det innebär alltså att resultatet först analyseras, för att sedan 
undersöka vilka processer som föranledde resultatet och därigenom slutligen synliggöra 
vilka ramar som styrde processen. Ramfaktorteorin är ett användbart verktyg, påpekar 
Lundgren (1999), för att utvärdera en verksamhet.  
 
Inom ramfaktorteorin delas ramfaktorerna upp i yttre och inre ramar. De yttre ramarna 
innefattas bland annat av lärares tid att planera och genomföra undervisningen, vilket 
innehåll som ska finnas med och gruppsammansättningen. Dessa faktorer påverkas dels 
av lokala verksamhetsbeslut och dels av politiska beslut (Gustafsson, 1999; Lindblad et. 
al., 1999:98; Lundgren, 1999). De inre ramarna avser aktörernas, det vill säga lärarnas, 
intentioner med undervisningen och verksamheten (Gustafsson, 1999; Lindblad et. al., 
1999).  
 
Både de yttre och inre ramarna är viktiga faktorer när empirisk data ska analyseras 
utifrån ramfaktorteorin. Lindberg, Linde och Naeslund (1999) resonerar om de inre 
ramfaktorerna, som de valt att kalla för inre logik. De anser att ramfaktorteorin, som 
Dahllöf och Lundgren beskriver den, i för stor utsträckning fokuserar på de yttre 
ramarna. För att förstå en undervisningsprocess måste också komplexiteten synliggöras, 
vilket de menar kan göras genom att beskriva lärares intentioner. Även Gustafsson 
(1999) anser att aktörers intentioner, de inre ramarna, bör tas i större beaktning när data 
analyseras utifrån ramfaktorteorin. Samtidigt framhåller hon att det är svårt att ta hänsyn 
till alla möjliga ramfaktorer i ett arbete. Istället bör fokus läggas på de ramfaktorer för 
det området som det finns intresse för. Mot bakgrund av detta kommer vi i vår studie 
fokusera på både de yttre och inre ramarna. För oss ligger intresset i att undersöka hur 
förskollärare stimulerar språkutveckling och vilka förutsättningar de har fått för att 
kunna utföra arbetet i samspel med deras intentioner. De yttre ramarna i vår studie avser 
vilka typer av verktyg förskollärarna har tillgång till för att stimulera flerspråkighet, 
styrdokument, antalet flerspråkiga pedagoger och barn i barngruppen, samt tillgången 
till modersmålslärare. De inre ramarna avser förskollärarnas personliga intentioner i 
arbetet med att stimulera flerspråkiga barns språkutveckling. 
 
I föreliggande studie kommer ramfaktorteorin användas för att analysera den insamlade 
empirin och få förståelse för vilka utmaningar förskollärarna upplever i deras arbete. 
Ramfaktorteorin hjälper oss att synliggöra omkringliggande faktorer, yttre och inre 
ramar, som möjliggör eller begränsar förskollärarnas arbete med språkutveckling. Med 
hjälp av ramfaktorerna kan vi beskriva förskollärarnas verksamheter och synliggöra 
vilka förutsättningar de har för att stimulera språkutveckling i flerspråkiga miljöer. Ett 
bra sätt för att synliggöra vilka ramfaktorer en verksamhet har är att, enligt Gustafsson 
(1999:48), ringa in vilka faktorer lärarna anser begränsar deras verksamhet.  
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5 Metod 
I kapitlet beskrivs den metod som legat till grund för att uppnå studiens syfte om barns 
språkutveckling i flerspråkiga miljöer och besvara frågeställningarna. Först beskrivs val 
av metodansats och datainsamlingsmetod. Därefter beskrivs urval av förskollärare och 
de urvalskriterier vi utgått ifrån. Urvalet följs av en metoddiskussion. I den diskuteras 
våra val i metoden samt studiens generaliserbarhet, giltighet och trovärdighet. Slutligen 
avslutas kapitlet med att beskriva studiens genomförande av intervjuer, bearbetning av 
empiri samt de etiska överväganden som vi tagit hänsyn till i studien. 
 
5.1 Val av metodansats och datainsamling 
I vår studie är vi intresserade av förskollärarnas perspektiv på hur barns språkutveckling 
påverkas av flerspråkiga miljöer, och därför har vi antagit en kvalitativ 
forskningsmetod. Sociala processer och komplexa sammanhang kan beskrivas och 
undersökas genom en kvalitativ metod, förklarar Holme och Solvang (1997). En 
kvalitativ metod ger alltså utrymme för att beskriva varje förskolas påverkan på 
flerspråkiga barns språkutveckling. Holme och Solvang (1997) förklarar att det är den 
kvalitativa metodens styrka att kunna beskriva det unika i varje situation. Denscombe 
(2018) förklarar även att en kvalitativ metod är fördelaktig för mindre studier som vill få 
fram mer detaljerad data. Vår studie genomfördes under en begränsad tidsperiod. Det 
innebar att det inte fanns utrymme för att samla in en större mängd data under en längre 
tid och därför var kvalitativ metod fördelaktig. För att få detaljerad data om situationer 
och företeelser finns det olika tillvägagångssätt inom kvalitativa metoder för att samla 
in det, bland annat genom intervjuer. 
 
Vi valde att genomföra enskilda semistrukturerade intervjuer för att samla in empiriska 
data. Semistrukturerade intervjuer kännetecknas av följsamhet och flexibilitet, beskriver 
Holme och Solvang (1997). Intervjuguider som används i dessa intervjuer ringar in de 
ämnen som forskaren valt ut som relevanta för studien. De ska dock vara tillräckligt 
flexibla för att ge utrymme för följdfrågor och följa informantens resonemang 
(Denscombe 2018; Holme & Solvang 1997). Frågorna i intervjuguiden ska också vara 
öppna utan förutbestämda svar för att inte riskera att styra informantens tankegångar 
(Kihlström 2007). Semistrukturerade intervjuer är fördelaktiga i vår studie eftersom 
informanterna fick möjlighet att utveckla sina svar och resonemang. Samtidigt kunde vi 
med hjälp av intervjuguiden säkerställa att vi fick svar utifrån de ämnen som vi i studien 
anser var relevanta. Om det skulle upptäckas att en fråga saknas eller att något behöver 
ändras i intervjuguiden går det att rätta till inför nästkommande intervju, förklarar 
Holme och Solvang (1997). Möjligheten att revidera intervjuguiden efterhand var 
gynnsam för oss. Dels eftersom vi var relativt ovana i rollen att leda intervjuer och dels 
för att det uppkom intressanta ämnen som behövde diskuteras med resterande 
informanter. I intervjuerna kunde vi även kontrollera att vi hade förstått informanternas 
resonemang korrekt genom att, precis som Denscombe (2018) beskriver, följa upp och 
ställa följdfrågor. 
 
5.2 Urval 
I föreliggande studie har ett subjektivt urval (Denscombe 2018) av informanter gjorts. 
För att nå den information som är relevant för frågeställningarna bör informanter väljas 
utifrån vissa kriterier som kan kopplas till studiens specifika område, förklarar Holme 
och Solvang (1997). Informanterna har därför valts utifrån vilka personer som ansetts 
besitta erfarenheter och kunskaper om språkutveckling för flerspråkiga barn. Kriterierna 
för urvalet av informanter har varit att de ska vara förskollärare vars nuvarande 
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arbetsplats är en flerspråkig förskolan. Ingen av de utvalda förskolorna är profilerade 
mot flerspråkighet utan har blivit flerspråkiga förskolemiljöer på grund av förskolornas 
geografiska placering, det vill säga mångkulturella områden. Urvalet av informanter 
består av fyra kvinnliga förskollärare från två mindre städer som ligger i olika 
kommuner i södra Sverige. Alla är födda och uppväxta i Sverige och har svenska som 
modersmål förutom en, Frida, som också har finska som modersmål. Nedan följer en 
tabellöversikt när förskollärarna avslutade sin utbildning, hur länge de har arbetat på sin 
arbetsplats och deras erfarenheter av olika förskolemiljöer. Även antalet barn och 
pedagoger på avdelningen, samt hur många av barnen och pedagogerna som är 
flerspråkiga beskrivs i tabellen. Förskollärarnas namn är fingerade.  
 

 Avslutad 
förskollärar- 
utbildning 

Antal år 
på 
nuvarande 
arbetsplats 

Erfarenheter 
av 
flerspråkiga 
och 
enspråkiga 
förskolor 

Antal 
barn i 
barngrupp 

Antal 
flerspråkiga 
barn i 
barngrupp 

Antal 
pedagoger 
i 
barngrupp 

Antal 
flerspråkiga 
pedagoger 

Maja 2012 1,5 år Ja 32 st  32 st  4 st 1 st 

Kristin 1984 30 år Ja 11 st  11 st 3 st 0 st 

Anna 2014 4 år  Ja 38 st 34 st 6 st 2 st 

Frida 2017 1 år Ja 13 st 13 st 4 st 3 st 
 
I tabellen beskrivs den information om förskollärarna som vi anser relevant för att förstå 
hur flerspråkiga miljöer kan påverka barnens språkutveckling. Året de avslutade sin 
förskollärarutbildning var viktigt för att förstå dels vilken forskning som kan har varit 
aktuell under utbildningen, och dels hur samhället såg ut då. Antal år de arbetat i 
verksamheten var relevant för att få en förståelse för hur mycket erfarenheter de hade av 
att arbeta i flerspråkiga miljöer. Deras erfarenheter av att arbeta i enspråkiga 
förskolemiljöer gör att de kan jämföra likheter och skillnader i arbetsmiljöerna. Antalet 
barn och pedagoger gav en förståelse för hur verksamheten var uppbyggd. Det antal av 
barnen och pedagogerna som var flerspråkiga var viktigt för att synliggöra vilka 
språkliga kompetenser som fanns på varje förskola, vilket kunde påverka möjligheten 
att stimulera barnens språkutveckling inom alla språk.  
 
Förskollärarna Maja och Kristin arbetar på olika förskolor men de tillhör samma 
förskoleenhet och har alltså samma förskolechef. Majas förskola består av två 
avdelningar med åldersheterogena barngrupper. Kristins förskola består av sex 
avdelningar med åldershomogena barngrupper. När Kristin började arbeta på sin 
förskola var den enspråkig med svensktalande barn. Senare har förskolan utvecklats till 
en flerspråkig förskola. 
 
De andra två förskollärarna, Anna och Frida, arbetar på samma förskola. Deras förskola 
består av sex stycken avdelningar där de arbetar i storarbetslag. Förskolan har fem 
åldersheterogena avdelningar och en åldershomogen avdelning där barnen är 5 år gamla. 
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5.3 Metoddiskussion 
I föreliggande studie har vi valt att anta en kvalitativ forskningsmetod för att undersöka 
syftet och besvara frågeställningarna. Styrkorna i en kvalitativ metod är bland annat att 
få en djupare och mer detaljerad bild av det området som undersöks (Denscombe 2018). 
Precis som nämnts ovan är även kvalitativ metod fördelaktig när komplexa 
sammanhang undersöks (Holme & Solvang 1997). Vi kan alltså synliggöra den kontext 
som påverkar barns språkutveckling i en kvalitativ metod med hjälp av förskollärares 
berättelser och erfarenheter av det. Intresset ligger alltså i att ta fram det unika med 
varje förskolas sätt att stimulera språkutveckling. Hade intresset istället varit att skapa 
en generell bild av hur förskolor arbetar med flerspråkiga barns språkutveckling hade en 
kvantitativ forskningsmetod varit mer fördelaktig. Kvantitativa metoder är bra för att 
presentera tvärsnittsinformation om det fenomen som undersöks, och har svårare för att 
lyfta sociala processer (Holme & Solvang 1997). Med en kvantitativ metod hade vi inte 
på ett fördjupat sätt kunna undersöka hur varje förskola arbetar med språkutveckling för 
flerspråkiga barn och hur förskollärarna upplever det arbetet. En kvantitativ metod ger 
dock en högre generaliserbarhet eftersom de ofta har ett större urval och utgår från en 
enkät eller liknande, förklarar Denscombe (2018). Det innebär, förklarar han vidare, att 
mindre kvalitativa studier allt som oftast inte kan generaliseras eftersom de är situerade 
och består av ett fåtal informanter. Vår studie kan därför inte generaliseras eftersom det 
är en mindre kvalitativ studie.    
  
Utifrån kvalitativ metod har vi valt semistrukturerade intervjuer för att undersöka 
studiens syfte. Fördelarna med semistrukturerade intervjuer är att vi kan synliggöra 
varje förskollärares erfarenheter utifrån de områden vi är intresserade av (Denscombe 
2018; Holme & Solvang 1997). Bortsett från intervju som datainsamlingsmetod hade ett 
annat undersökningsalternativ varit att genomföra observationer på förskolorna. 
Fördelen med observationer är att det som verkligen sker i olika verksamheter kan 
synliggöras till skillnad från intervjuer där informanten berättar om verksamheten 
(Holme & Solvang 1997). Det innebär att vi måste lita på vad informanterna säger om 
hur de arbetar med språkutveckling för flerspråkiga barn, men vi kommer inte ha 
möjligheten att se hur de verkligen arbetar. Samtidigt är observationer tidskrävande 
eftersom många timmar måste spenderas i verksamheten för att få ett rikt datamaterial. 
Denna studie har genomförts under en begränsad tidsperiod vilket innebar att tiden för 
att samla in ett rikt datamaterial med observationer inte fanns. Det optimala för vår 
studie hade annars varit att kombinera intervjuer och observationer som 
datainsamlingsmetod. 
 
En kvalitativ metod och semistrukturerade intervjuer innebär att det finns en möjlighet 
att förändra några frågor om forskaren under arbetets gång upptäcker att något saknas, 
beskriver Holme och Solvang (1997). Det var fördelaktigt för vår studie eftersom vi var 
relativt ovana forskare och de förändringar som gjorts var för att vår studie skulle följa 
syftet och ha en genomgående röd tråd.  De informanter som vi har valt ut besitter 
kunskaper om vårt forskningsområde vilket gjorde att svaren från intervjuerna var 
relevanta för att  besvara vårt syfte. Detta skulle innebära att studien har relativt hög 
giltighet. Förutsättningen för att en studie ska vara giltig är att studien undersöker det 
som den var avsedd att undersöka (Holme & Solvang 1997).  
 
Urvalet i studien består av fyra förskollärare, vilka vi anser besitter kunskaper inom 
flerspråkighet. Precis som nämnts ovan är det under en kort tidsperiod studien 
genomförs vilket medför att antalet informanter har begränsats. Det hade varit önskvärt 
med ett större urval av förskollärare för att få en mer nyanserad bild av hur flerspråkiga 
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förskolemiljöer påverkar barns språkutveckling. I kvalitativa studier kan det vara svårt 
att avgöra hur många informanter som är ett rimligt antal, beskriver Denscombe (2018). 
Vidare förklarar han att tid och resurser ibland får vara avgörande för när det finns 
tillräcklig empirisk data att tillgå. De intervjuade förskollärarna kom även från två olika 
kommuner i södra Sverige. Det medför att det kan finnas skillnader i vilka resurser som 
finns att tillgå inom kommunen för hur de kan arbeta med språk- och 
modersmålsutveckling på förskolorna. 
 
Trovärdigheten för vår studie kan ses som relativ. Denscombe (2018) beskriver tre 
aspekter som bör tas i beaktande i kvalitativa studier för att de ska vara trovärdiga: 
respondentvaliditet, grundade data och triangulering. I vår studie har vi möjligheten att 
återkoppla till våra informanter om det är något vi är osäkra på vilket ger en hög 
respondentvaliditet. Som nämnts tidigare görs vår studie under begränsad tid och 
kombinerar inte flera metoder vilket medför att studien får en lägre trovärdighet.  
 
5.4 Genomförande av studien 
I detta avsnitt beskrivs genomförandet av studien. Först beskrivs genomförandet av 
intervjuerna, sedan hur den insamlande empirin bearbetades och slutligen de etiska 
principerna vi tagit hänsyn till i studien.  
 
5.4.1 Intervju 
Inför intervjuerna kontaktades förskolecheferna på respektive förskola med en förfrågan 
om det fanns några förskollärare på deras arbetsplats som kunde tänka sig att delta i vår 
studie. Förskolecheferna förmedlade i sin tur kontakten med de förskollärare som var 
intresserade och som vi senare kom att kontakta. Tid och plats för varje intervju 
bestämdes sedan med varje förskollärare. De intervjuer som genomfördes i denna studie 
gjordes på varje förskollärares förskola i ett enskilt rum där vi inte blev störda. Som 
forskare är det viktigt att vara medveten om att intervjusituationen kan vara krävande 
för informanterna, beskriver Holme och Solvang (1997). Intervjuer bör därför 
genomföras på en plats där informanten känner sig trygg och där intervjun inte riskerar 
att bli störd (Back & Berterö 2015).  
 
Inför intervjuerna hade vi skapat en intervjuguide (se bilaga A) som användes under 
intervjuerna. Frågorna till guiden skapades med frågeställningarna som utgångspunkt 
för att vi skulle ringa in relevanta områden för studien. I en intervjuguide ska frågorna 
vara öppna, vilket innebär att de inte ska kunna generera korta svar, som ja eller nej. 
Genom öppna frågor i intervjun kan informanten återge sina tankar och erfarenheter 
inom det berörda området, förklarar Kihlström (2007). Inledande frågor under varje 
område bör vara av allmän karaktär för att sedan kunna följa upp frågan med mer 
specifika följdfrågor (Back & Berterö 2015). 
 
Under intervjuerna deltog båda forskarna, där en av oss hade huvudansvaret för 
intervjun och den andre satt med, lyssnade och ställde följdfrågor. Innan intervjuerna 
fick varje deltagare skriva under en samtyckesblankett (se bilaga B) där de blev 
informerade om studiens syfte och hur intervju skulle användas. Intervjuerna spelades 
in på två mobiltelefoner för att vi senare skulle kunna lyssna på intervjun i sin helhet i 
analysarbetet. Ljudupptagningar under intervjuer ger en fullständig dokumentation av 
intervjun, förklarar Denscombe (2018). Det innebär att inget av det som sägs under 
genomförda intervjuer går förlorat, vilket annars är risken om enbart fältanteckningar 
förs under en intervju.  
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5.4.2 Bearbetning av empiri 
I vår analys av empirin har vi utgått ifrån kvalitativ analys. Det har inneburit att vi 
arbetat mycket med vår empiri genom att organisera och kategorisera den i mindre delar 
för att enklare kunna hantera den. Fejes och Thornberg (2015) förklarar att utmaningen 
med analysarbetet i kvalitativ forskning är att skapa mening ur en stor mängd data. 
Även kunna sortera mellan vad som är betydelsefullt och inte samt att hitta mönster i 
empirin. När vi analyserade vårt material utgick vi därför från fem huvudmetoder som 
Fejes och Thornberg (2015) beskriver. Den första metoden är koncentrering vilket 
innebär att koncentrera sin empiri till enbart betydelsefulla formuleringar. Det innebar 
att vi lyssnade igenom alla intervjuer och valde ut ett antal formuleringar som vi kunde 
relatera till våra frågeställningar. Dessa formuleringarna transkriberade vi och som vi 
sedan även valde att fokusera på. Därefter kategoriserade vi den utvalda empirin, som 
innebär att koda det empiriska materialet i kategorier. Detta genom att vi analyserade 
likheter och skillnader i materialet, samt kategoriserade förskollärarnas utsagor i 
förhållande till våra teoretiska begrepp. Genom kategoriseringen kunde vi därmed 
reducera vår datamängd. När vi hade utformat kategorier kunde vi sedan tolka dem. Det 
innebär att tolka formuleringar utifrån en kontext vilket exempelvis kan vara utifrån 
diverse teorier. Detta gjorde vi utifrån vårt teoretiska ramverk samt den tidigare 
forskning som presenterats. Det innebar att vi beskrev hur våra teoretiska begrepp och 
den tidigare forskningen tog sig i uttryck och kunde relateras till förskollärarnas 
berättelser. Genom detta kunde vi sedan göra en modellering, som innebär att analysera 
och lyfta relationerna mellan begrepp och formuleringar. Under modelleringen lyfte vi 
begrepp och utsagor, beskrev sambanden mella dessa och därefter kunde vi analysera 
vad det kunde bero på. I och med att vi har använt oss av flera huvudmetoder i vår 
analys har vi också använt oss av ad hoc, vilket innebär att flera metoder används för att 
skapa meningsfull empiri ur den insamlade empirin. 
 
5.4.3 Etiska överväganden 
Under hela studien utgick vi ifrån Vetenskapsrådets (2002) fyra forskningsetiska 
principer. Den första principen är informationskravet, som innebär att forskaren måste 
informera alla undersökningsdeltagare om vad studien avser undersöka samt att 
deltagaren har rätt att avbryta sitt deltagande. Inför intervjuerna informerade vi alla 
informanter om studiens syfte, vad deras roll var samt att de hade rätt att avbryta sitt 
deltagande under hela studiens process. Den andra principen är samtyckeskravet vilket 
innebär att alla deltagare ska ge sitt samtycke till att delta i studien och att de kan 
avbryta sin medverkan utan att behöva ange orsak eller utsättas för påtryckningar som 
följd. Informanterna i vår studie fick i samband med intervjuerna skriva under en 
samtyckesblankett (se bilaga B). Därigenom gav de sitt samtycke till att delta i studien 
på de villkor samtyckeskravet beskriver. Sedan är det konfidentialitetskravet som 
innebär att information om deltagare omfattas av sekretess och tystnadsplikt. Vi har 
ansvarat för att alla uppgifter i studien i största möjliga mån är konfidentiella. Namn på 
förskollärarna har fingerats och uppgifter om informanterna har förvarats på ett sådant 
sätt att utomstående inte har kunnat ta del av det. Det sista kravet är nyttjandekravet 
vilket innebär information om deltagarna endast får användas för det specifika 
forskningsändamål. Den information som vi samlat in från och om informanterna 
användes endast för denna studie och har efter att studien avslut raderats. 
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6 Resultat och analys 
I kapitlet presenteras studiens resultat och analys av empirin. Resultatet är uppdelat i tre 
avsnitt med tillhörande underrubriker utifrån studiens frågeställningar. Varje avsnitt 
avslutas med en analys utifrån de teoretiska ramverken och tidigare forskning. Det 
första avsnittet är förutsättningar för språkstimulerande lärandemiljö. Resultatet 
beskriver hur förskolans flerspråkighet syns i det språkliga klimatet och den fysiska 
miljön. I det andra avsnittet beskrivs förskollärarnas uppfattningar om vilka utmaningar 
som finns med språkutveckling för flerspråkiga barn samt vilka resurser de har tillgång 
till. Slutligen beskrivs hur förskollärarna arbetar för att stimulera barns 
modersmålsutveckling som är en viktig del av deras språkutveckling.  
 
6.1 Förutsättningar för en flerspråkig lärandemiljö 
Avsnittet svarar på den första frågeställningen och berör förskolornas språkstimulerande 
lärandemiljöer utifrån insamlad empiri. Förskollärarna beskriver vad de anser vara 
betydelsefullt för att skapa en språkstimulerande verksamhet för barnen. Resultatet har 
delats in i två underrubriker utifrån två aspekter av lärandemiljön; skapa trygghet för att 
våga samt språkstimulering i den fysiska miljön. Avsnittet avslutas med en analys av 
det presenterade resultatet. 
 
6.1.1 Skapa trygghet för att våga 
Gemensamt för alla förskollärarna är att de är överens om att flerspråkighet är en 
tillgång i verksamheten. Förskollärarna resonerar dock lite olika om hur barns 
modersmål används i förskolan och varför det är viktigt. Förskollärarna Frida och Maja 
nämner trygghet som en viktigt del för att barnen ska kunna och våga kommunicera på 
modersmålen. Maja förklarar att det inger en trygghet till barnen när de hör att det finns 
andra som talar samma språk som de själva. Frida förklarar hur hon upplever att barnen, 
åtminstone till en början, tyr sig till tryggheten och det igenkänningsbara. 
  

När de märker att vi pratar samma språk vågar de öppna sig lite mer successivt. Sen 
till slut vågar de prata med den här pedagogen och det här barnet och sen till slut 
kommer de våga prata med någon annan även fast de inte delar samma hemspråk. Så 
oftast ser man ganska tydligt vem ett barn tyr sig till för att sen komma vidare och 
oftast är det den som delar... som har samma utseende som den kulturen man 
kommer ifrån eller den som delar hemspråk. Att man upptäcker att okej vi har något 
gemensamt här som jag känner mig trygg med.  

Frida 
  
Frida berättar också att hon upplever att barnen får en starkare självkänsla när det får 
använda sitt modersmål. På hennes avdelning är det viktigt att barnen känner att de 
vågar kommunicera på sitt modersmål. Det läggs ingen vikt vid om ord uttalas fel utan 
det viktigaste är att alla språk finns synliga i verksamheten. Anna beskriver även att det 
är betydelsefullt att barnen får med sig erfarenheter av att alla är olika. Hon beskriver 
det genom att säga ”vi ser olika ut, vi beter oss olika, vi pratar olika språk och det är ju 
faktiskt en ganska rik lärdom att få ha i grunden”. 
  
Barnen använder främst sitt modersmål i den fria leken när de kan gruppera sig själva 
beskriver förskollärarna. Alla förskollärare ser modersmålet som en tillgång i 
barngruppen för att på olika vis kunna stödja de barn som inte kan svenska lika bra. 
Maja nämner att hon brukar uppmuntra barnen till att inkludera andra barn i ett samtal 
via modersmålet, om det sitter barn intill som inte kan svenska men talar samma 
modersmål. Som exempel på hur hon uppmuntrar modersmålsanvändningen förklarar 
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Maja att hon brukar säga ”’Prata, fråga henne vad hon har gjort idag eller i helgen’ eller 
liksom så. Så kommer hon också med in i samtalet, så just det här med modersmål ser 
jag bara som positivt”. Skulle det dock vara något barn som inte delar samma 
modersmål som övriga i leken, förklarar Maja och Kristin, att de ibland ber dem prata 
svenska för att alla ska kunna vara med och leka. Frida beskriver hur barnen använder 
sitt modersmål för att stödja varandra i leken. Om något barn däremot måste berätta för 
en pedagog, om det exempelvis inträffat något i leken, använder barnen svenska stödord 
blandat med modersmålet för att gör sig förstådda. 
  
Samtliga förskollärare beskriver att det svenska språket används mest på förskolan. Tre 
av förskollärarna upplever att det svenska språket har blivit som en oskriven regel, att 
det är det språket som ska talas på förskolan. Anna förklarar att på hennes avdelning hör 
hon mest det svenska språket. 
 

På vår avdelning har vi mest svensktalande personal men även där så märkte vi ju 
förra terminen när vi hade pedagoger som pratade deras hemspråk att de svarade 
även på svenska. Det är väl säkert inlärt att här är det svenska vi pratar mest. 

Anna 
 
Troligtvis, berättar Anna, beror det på att de flesta pedagogerna talar svenska och att det 
omedvetet har blivit inlärt att det bara är svenska som de förstår. Maja förklarar att hon 
tror att det sker automatiskt och att barnen upplever att pedagogerna vill att de ska tala 
svenska. Under vissa perioder beskriver hon att hon har fått uppmuntra barnen att prata 
mer modersmål eftersom det ska vara lika självklart. Även Frida poängterar att i deras 
arbetslag har de ett gemensamt tänk om hur språken ska användas: ”Vi har ju sagt att 
man ska aldrig någonsin ska få barnen att bara prata svenska, det blir bara fel”. 
  
När alla barn inte har ett gemensamt språk är det svårare att kommunicera med 
varandra, instämmer alla förskollärare. Anna tror att i flerspråkiga förskolemiljöer är det 
ett mer tillåtande klimat. Hon utvecklar och förklarar att barnen ibland kan ha svårt att 
kommunicera med varandra. Anna berättar: “Jag tänker att vi kanske accepterar mer 
högljudda nivåer för att vi vet att har barnen svårt att uttrycka sig verbalt blir det mycket 
kroppsligt. Det blir mycket skrik, stopp, för det är det man kan”. Det leder till att det lätt 
blir fysisk kroppskontakt som kan övergå i en konflikt när kommunikationen mellan 
barnen brister, förklarar hon. Förskolläraren Frida tror att konflikter oftare kan uppstå på 
grund av att det finns språkförbistringar. Det är svårare för barn med olika språk att 
förklara sina önskningar eller viljor vilket kan leda till en konflikt. Hon förklarar även 
komplexiteten i att reda ut en konflikt mellan barnen när hon själv inte kan barnens 
modersmål. Även Maja och Kristin benämner konflikter som komplicerade situationer. 
De förklararar att under konfliktsituationer ser de gärna att barnen talar svenska för att 
de ska förstå vad som hänt och för att kunna hjälpa till att reda ut konflikten. Maja 
förklarar att det är ett av fåtal tillfällen som de verkligen vill att barnen talar svenska. 
Samtidigt beskriver Kristin och Frida att barnens modersmål också är deras 
känslospråk. De menar att modersmålet finns nära till hands att tala när känslor är 
inblandade, likväl glada som upprörda känslor. 
 
Samtliga förskollärare beskriver att mycket av kommunikationen på förskolan görs 
genom kroppsspråket. Anna för ett resonemang om att de kanske måste vara extra 
tydliga i kroppsspråket med flerspråkiga barn för att de ska förstå varandra. Maja 
beskriver även att när de förklarar för barnen vad som ska göras måste pedagogerna visa 
det med kroppen. Flera av dem nämner att de även kompletterar kroppsspråket med att 
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använda svenska ord i samband med att de visar barnen vad det är som ska göras. Anna 
beskriver hur de använder både kroppsspråket och det svenska språket i rutinsituationer. 
 

Vi pratar ju med dem hela tiden, vi benämner saker och är övertydliga. Ta av dig 
dina skor och ställ dem under hyllan. Visar hur man… skorna, visar nere på fötterna. 
Rätt ord försöker vi ju sätta. Vi har ju gått på flera föreläsningar om att inte säga 
hämta den där och lägg den här - för vad är det man ska hämta och vad ska man 
lägga var. Just att uttrycka alla orden och nämna alla orden som finns omkring oss på 
rätt sätt. 

 Anna 
 
Likt det Anna beskriver ovan nämner även Kristin att de under dagen försöker använda 
de olika begrepp för att barnen ska lära sig: ”vi försöker verkligen peppa dem med 
språket”. Maja nämner också att med de äldre barnen måste de även ställa öppna och 
utmanande frågor till dem på svenska. Hon förklarar att det är för att de ska vara redo för 
att börja skolan där undervisningen sker på svenska. 
 
Tre av förskollärarna beskriver att de använder mycket tecken som stöd (TAKK1) i 
arbetet med flerspråkiga barn. “Vi kanske använder mer tecken än vad de behöver gör 
på andra förskolor”, förklarar Maja för att ge barnen ytterligare ett sätt att kommunicera 
på. Frida beskriver att om barnen inte kan uttala vissa ord kan de i alla fall visa det med 
hjälp av TAKK. Förskollärarna kan dock endast svenska och TAKK används därför 
mycket som stöd i den svenska språkutvecklingen. Frida förklarar dock att på deras 
avdelning är det två pedagoger som kan TAKK, den ena har arabiska som modersmål 
och Frida själv har svenska som modersmål. Pedagogen som har arabiska som 
modersmål brukar därför använda sig av TAKK samtidigt som hon talar arabiska med 
barnen och på samma sätt använder Frida TAKK som stöd när hon talar svenska med 
barnen. 
 
6.1.2 Språkstimulering i den fysiska miljön 
På förskolorna varierar utformningen av den fysiska miljön. Tre av de intervjuade 
förskollärarna anser inte att deras fysiska miljö speglar en flerspråkig barngrupp. Några 
beskriver att det tidigare har funnits material som synliggjort flerspråkigheten men att 
det inte finns kvar i verksamheten. Förskolläraren Maja uttrycker att hon anser att det 
bör synliggöras i miljön att det är en flerspråkig barngrupp. Miljön måste skapa 
förutsättningar för att kunna stimulera modersmålsutvecklingen förklarar hon vidare. 
Däremot har hon reflekterat över om avdelningen hon arbetar på speglar den 
flerspråkiga barngruppen. Hon resonerar även om att det kanske är svårt för henne att se 
flerspråkigheten i den fysiska miljön eftersom det är en del av hennes vardag. Det 
kanske är lättare om någon utomstående person får se verksamheten och då kunna 
urskilja flerspråkigheten. Det som kan relateras till flerspråkighet i miljön, förklarar 
Maja, är ändå att de har skrivit barnens namn på deras modersmål och svenska i hallen. 
Alfabeten på flera språk finns också tillgängligt i verksamheten. De använder mycket 
bilder i verksamheten för att förtydliga istället för text på svenska. Förskolläraren Marie 
beskriver också att de har mycket bilder i sin miljö, och att som komplement till 
högläsning av böcker använder de flanobilder2 för att förtydliga ytterligare.   
  

                                                
1 Tecken som stöd (TAKK): Tecken ur teckenspråket används för att stödja kommunikationen. De 
centrala orden i varje mening är endast de som tecknas. 
2 Flanobilder: Bilder som sätts upp på en filttavla samtidigt som en saga läses för att förstärka 
händelseförloppet. 
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Alla förskollärarna beskriver att det finns böcker på olika språk i förskolan. Däremot är 
det bara Maja och Kristin som säger att böckerna finns tillgängliga för barnen inne på 
avdelningarna. Trots att förskollärarna inte kan läsa de böckerna som är på andra språk 
finns de där för att barnen ska kunna bläddra i dem och känna igen sitt språk. 
 

Då kanske de känner sig mer delaktiga i vårt lilla bibliotek, alltså att det är något som 
de känner igen även att de kanske inte kan skriva det eller så men de vet att det är 
deras bokstäver. Så det är ju det vi kan göra här, vi kan ju bara skapa förutsättningar 
till det. [...] Men däremot jobbar vi ju mycket med UR, en hemsida. På den hemsidan 
har dom ju mycket böcker på annat modersmål än svenska och då tar vi hjälp av UR 
när vi ska läsa olika böcker.  

Maja 
 
Hon beskriver också att på hennes avdelning arbetar de även med ur.se som är en 
hemsida där böcker finns tillgängliga på olika språk. Barnen har möjlighet att på iPaden 
lyssna på böckerna via ur.se på det språk som önskas. Förskollärarna Frida och Anna 
förklarar att de inte har böcker på flera språk tillgängliga för barnen i verksamheten, 
men att de däremot finns några i deras bibliotek. 
  
Samtliga förskollärare beskriver att de är vanligt att det finns flaggor uppsatta på 
väggarna utifrån barngruppens nationaliteter. Det förekommer även att skyltar med 
”hej” på olika språk är uppsatta i hallen. Av det intervjuade förskollärarna är det enbart 
Frida som säger att det finns flaggor i verksamheten som visar barns och pedagogers 
nationaliteter. Resterande förskollärare förklarar att flaggor och skyltar med ”hej” har 
funnits tidigare i verksamheten men att det inte finns för tillfället. Kristin förklarar att 
flaggorna togs ner efter reaktioner från föräldrar: ”De ville inte att andra skulle veta att 
de kom från det landet så det har varit lite fram och tillbaka”. 
  
Kristin resonerar om vilken betydelse det har för barnen att flerspråkigheten syns i 
verksamheten. Hon förklarar att för de yngre barnen tror hon inte att de har särskilt stor 
effekt. Vidare utvecklar hon att det kanske har större betydelse för de äldre barnen och 
när det finns större möjligheter att utforma ett projekt om mångkulturalitet. För vilka 
Kristin tror att det betyder mest för är föräldrarna. Hon beskriver sin upplevelse av det 
genom att säga ”föräldrarna tycker att det känns bättre att lämna barnen till oss för att vi 
bryr oss liksom om deras ursprung”. Vidare förklarar hon att för henne känns det viktigt 
att de kan bli välkomnade på deras språk. Däremot är hon lite kluven om hur de ska gå 
tillväga utifrån reaktionen de fick från några föräldrar om flaggorna som beskrivs ovan. 
 
6.1.3 Analys av flerspråkig lärandemiljö 
Utifrån förskollärarnas beskrivningar av det flerspråkiga klimat synliggörs deras inre 
ramar. Deras intentioner med lärandemiljön är att flerspråkigheten bör tas tillvara på. 
Dels för att stärka barnens självkänsla och dels för att det är en tillgång i barnens 
språkutveckling när de får använda sig av alla sina språk. Förskollärarnas beskrivning 
av flerspråkighetens betydelse överensstämmer med Morales och Rumenapps (2017) 
resultat i deras studie, som visar att flerspråkighet ska ses som en tillgång och att 
språken utvecklas hand i hand. I Fridas arbetslag har de format inre ramar som belyser 
vikten av att barnen får använda sin flerspråkighet. Utifrån Majas inre ramar beskriver 
hon att miljön måste skapa förutsättningarna för att barnens språkutveckling ska kunna 
stimuleras. Det vi kan se här är att lärarna utgår från sina inre ramar när de planerar 
lärandemiljön. Det synliggörs när de beskriver att klimatet ska vara öppet och att alla 
ska få använda sina språk. Därigenom skulle förskollärarnas inre ramar kunna gynna 
barnens språkutveckling i och med att de anser att flerspråkighet är betydelsefullt. Deras 
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inre ramar syns även i den fysiska miljön där de vill erbjuda medierande redskap, som 
exempelvis alfabet och böcker på olika språk, för att stimulera språkutvecklingen.   
 
Vi kan se att det finns en konflikt mellan vikten av att tala sitt modersmål och svenskan 
som normspråk i förskolan. Samtliga förskollärare beskriver att det är det svenska 
språket som är normen på förskolan, precis som Kultti (2012; 2014) beskriver i sina 
studier. Samtidigt beskriver förskollärarna, som vi nämnde ovan, att det är viktigt att 
barnen får tala sitt modersmål. Modersmålet används bland annat i situationer när 
barnen leker och får gruppera sig själva. När ett barn som inte delar samma modersmål 
vill delta i leken anser förskollärarna att barnen bör tala svenska eftersom det är 
normspråket som har formats i förskolans kulturella gemenskap. Andra situationer där 
vi kan se att förskollärarna anser att barnen bör tala normspråket är under konflikter. 
Förskollärarna använder det svenska språket som medierande redskap för att kunna 
stötta barnen i konflikten. Precis som Säljö (2010) beskriver är språket ett viktigt 
medierande redskap, eftersom vi med hjälp av språket kan tolka och reflektera. Det kan 
vi se att förskollärarna gör när de använder det svenska språket som ett medierande 
redskap när de försöker reda ut konflikter som kan ha uppstått mellan barnen. Språket 
används för att försöka tolka vad som har hänt och reflektera över situationen. Därmed 
kan även barnens  språkutveckling stimuleras i kommunikationen när de behöver 
beskriva vad det är som hänt. Anna beskriver att på hennes avdelning är det mest bara 
det svenska språket som talas. Flera andra förskollärare upplever samma sak, att när de 
är på förskolan försöker barnen mest tala svenska. Vi tolkar det som att barnen har lärt 
sig att på förskolan är det legitimt att det är svenska som talas, vilket överensstämmer 
med det resultatet som Kulttis (2014) studie visar. Samtidigt är det svenska språket det 
språk som är gemensamt för alla på förskolan. Därför kan det säkert bli så att det 
svenska språket kommer i fokus jämfört med barnens modersmål.     
 
Det vi kan se i resultatet är att förskollärarna använder intellektuella medierande 
redskap på flera olika sätt i lärandemiljön. De använder barnens språkliga kompetens 
som ett medierande redskap i samtal med de barn som inte behärskar det svenska 
språket. Vi kan bland annat se det när Maja uppmuntrar vissa barn att inkludera andra 
barn i samtalet genom modersmålet som intellektuell mediering. Förskollärarna 
beskriver även hur barnen använder språket som medierande redskap när de vill förklara 
vad de vill för pedagoger genom att berätta med hjälp av svenska stödord. Vi kan även 
se att förskollärarna använder språket som intellektuellt redskap för att skapa förståelse 
och stimulera språket. Anna beskriver hur hon tydligt visar och beskriver med svenska 
fraser vad barnen ska göra, exempelvis ta av sig skorna. Maja beskriver hur hon genom 
utmanande frågor som intellektuellt redskap vill förbereda de äldre barnen för skolans 
värld. De utmanande och öppna frågorna, samt hur förskollärarna använder det svenska 
språket på ett tydligt sätt tyder på en god språklig miljö, utifrån hur Svensson (2012) 
definierar det. Det finns alltså många olika sätt att använda sig av språket som ett 
intellektuellt medierande redskap. Säljö (2010) beskriver att språket är ett viktigt 
medierande redskap, eftersom det kan användas när man förklarar, beskriver, tolkar, 
ställer frågor och reflekterar med mera. Precis som vi kan se här ovan används de 
många olika sätten i olika situationer i förskolans verksamhet för att utmana och 
stimulera barnens språkutveckling. 
 
Andra intellektuella medierande redskap som vi har identifierat att förskollärarna 
använder sig av är kroppsspråk och TAKK. Båda kommunikationssätten används för att 
förtydliga det verbala språket eftersom alla barnen inte har det svenska språket än. 
Genom dessa medierande redskap kan de kanske hjälpa barnen att stimulera deras 



  
 

20 

språkutveckling. I förskollärarnas beskrivningar av den fysiska miljön kan vi identifiera 
olika fysiska medierande verktyg som bilder, flanobilder, alfabet och böcker på olika 
språk. De olika verktygen används både i modersmålsutveckling samt i den totala 
språkutvecklingen. Andra fysiska medierande verktyg är bland annat iPad och Ur.se, 
som används för att bland annat lyssna på sagor eller sånger på olika språk. När de 
fysiska medierande redskapen används, exempelvis genom högläsning, blir de också 
intellektuella medierande redskap eftersom det innefattar kommunikation.   
 
6.2 Utmaningar med flerspråkiga barns språkutveckling 
Detta avsnitt besvarar den andra frågeställningen och beskriver de utmaningar 
förskollärarna anser att det finns i arbetet med att stimulera flerspråkiga barns 
språkutveckling och deras tillgång av diverser resurser. Resultatet har delats in i tre 
underrubriker för att beskriva utmaningarna: begränsningar i arbetet, möjligheter i 
arbetet samt resurser som gynnar flerspråksutveckling. Avsnittet avslutas med en analys 
av det presenterade resultatet. 
 
6.2.1 Begränsningar i arbetet med barns språkutveckling 
Den största begränsningen i arbetet med flerspråkiga barns språkutveckling, som alla 
förskollärarna nämner, är att pedagogerna inte kan tala alla barnens språk. Har de 
böcker på barnens språk är det endast de kollegor med samma modersmål som barnen 
eller modersmålslärare som kan läsa böckerna för barnen. Det skapas även hinder när de 
inte förstår varandra och Frida säger: “Det är väl just det här med förståelsen, att kunna 
förstå varandra. För de förstår ju inte alltid mig och det är svårt för mig att veta hur 
mycket de faktiskt förstår”. Detta är något som alla förskollärarna lyfter som en 
svårighet i deras arbete. Det är ibland svårt för barn och pedagog att förstå varandra, 
även att veta hur mycket barnen förstår och hur mycket de har med sig när de kommer 
till förskolan.  
 
De talar om förståelsen som ett hinder mellan vuxna och barn. De nämner också 
svårigheten i att lösa konflikter som kan uppstå mellan barnen, eftersom det ibland kan 
vara svårt för barnen att förklara på svenska varför de är upprörda. Det enda sättet då 
kan vara att försöka ta hjälp av de pedagogerna som också kan språket eller att försöka 
ta hjälp utav någon förälder som kan hjälpa till att översätta. Maja nämner att hon gärna 
hade sett att det fanns fler modersmålslärare på alla språken.  
 

För även att vi bara har arabiska och somaliska [modersmålslärare] så är det ju 
många barn som kan finnas. Vi har ett barn nu som varit här i en månad och det är 
ingen som kan kommunicera. Han pratar ett språk som ingen annan pratar och han 
hade man ju önskat att man hade fått sagt lite mer till.  

Maja 
 
De andra förskollärarna upplever också konflikter som problematiska när de inte kan 
tala med barnen på deras modersmål. Anna beskriver hur jobbigt barnen ibland tycker 
att det är att inte bli förstådda och att barnen ibland kan bli väldigt uppgivna på grund av 
det.  
 
En annan begränsning som Frida tar upp är att läroplanen inte är tillräckligt tydlig om 
hur förskollärare förväntas arbeta med modersmålsutveckling. “Jag kan känna att i Lpfö 
tycker jag att det är lite luddigt. Vi ska stödja dem i deras modersmålsutveckling men 
vad? Det står vad vi ska göra men inte hur, och hur mycket?” säger Frida. Hon nämner 
också att hon gärna hade gått en kurs i arabiska eftersom det hade kunnat underlätta för 
henne i arbetet. 
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Maja uttrycker också att hon gärna hade sett att förskolans ledning hade haft en större 
förståelse för hur det är att arbeta med flerspråkiga barn. Hon vill att de ska få en 
bredare förståelse för att det kan ta längre tid för dem att uppnå vissa mål än andra 
förskolor där alla barnen har svenska som modersmål. De kan behöva arbeta längre med 
vissa saker för att kunna få de resultaten som de vill ha och att de kan ibland behöva 
arbeta på ett annorlunda sätt.  
 

Det någonting man gör, någon aktivitet... så blev den inte bra första, och inte andra 
och inte tredje och inte fjärde men så gör vi det en gång till och sen ah nu har de ändå 
knäckt den här lilla koden som jag har velat under hela terminen. Det är kul. 

Maja 
 
Sedan pratar Maja vidare om hur viktigt det är, för barn som inte behärskar det svenska 
språket än, att förskollärarna börjar från grunden och arbetar sig upp. Hon beskriver att 
de kan behöva börja med bilderböcker och jobba sig upp mot böcker med mer texter. 
Därför tar det ibland längre tid i arbetet med flerspråkiga barn att få samma resultat som 
med barn som har svenska som modersmål. Språkutvecklingen går långsammare när ett 
barn talar flera språk, förklarar Anna, men barnen suger hela tiden åt sig allt de hör. 
 
6.2.2 Möjligheter i arbetet med barns språkutveckling 
För det mesta ser förskollärarna mycket positivt på flerspråkighet. Samtliga uttrycker att 
det är viktigt att se alla språk som en tillgång, samt att det är betydelsefullt att kunna 
flera språk när barnen blir äldre. Många av dem uttrycker att det är såklart svårt att 
arbeta med flerspråkighet men att det samtidigt finns många möjligheter och att det är 
egentligen de själva som sätter gränser i arbetet. Maja uttrycker: “Begränsningar tror jag 
inte det finns utan det är nog jag själv som väljer att sätta de begränsningarna då, utan 
man får bara göra det på ett annat sätt”. Även Frida uttrycker det på liknande sätt: “Det 
finns ju liksom, bara man kan öppna ögonen lite så finns det jättemånga olika vägar och 
gå. Jag tycker det är skitspännande.”  
 
En stor tillgång i arbetet med flerspråkiga barn, som alla förskollärarna nämner, är att ha 
tillgång till modersmålslärare eller annan personal som delar samma modersmål som 
barnen. De kan hjälpa dem i arbetet på många olika sätt. Både när det uppstår konflikter 
men också om de behöver hjälp att översätta saker så att barnen får förklaringar eller 
chans att utföra aktiviteter på deras eget modersmål. Alla nämner olika situationer där 
de har tagit hjälp av modersmålslärare eller personal med andra språk än svenska. Maja 
berättar bland annat att hon har fått hjälp av modersmålslärare att sätta upp det arabiska 
och somaliska alfabetet i miljön. De har även fått hjälp med att skriva barnens namn på 
deras modersmål för att de skulle kunna sätta upp namnet i hallen på barnens platser. 
Frida berättar att hon och hennes kollega som talar arabiska hjälps åt att benämna olika 
saker på både svenska och arabiska. Kollegan kan ibland översätta i samlingar eller när 
Frida berättar vad de ska göra i en aktivitet med mera. Alla förskollärare uttrycker alltså 
på olika sätt hur mycket värt det är att ha personal som kan barnens modersmål. Detta 
för att förskollärarna ska ha goda möjligheter i arbetet med att stimulera barnen i både 
svenska och modersmålen.  
 
Flera av förskollärarna beskriver att i situationer där barnen blir upprörda, arga eller 
ledsna ofta väljer att uttrycka sig på sitt modersmål. Frida resonerar om att när 
människor blir upprörda och verkligen känner någonting, att ens känslor kommer ut på 
det språket som personen först tänker på.  
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Jag vet inte... jag tänker att människan är lite programmerad att agera snabbt när det 
är någonting som verkligen berör, någonting man verkligen känner. Då kommer det 
på det första språket som man tänker på. Så jag tänker att har man då ett annat 
modersmål som man också tänker på så tror jag att det kommer bara automatiskt. 

Frida 
 
I de situationerna förklarar hon att det är en stor tillgång att ha kollegor som kan tala 
samma språk så att de kan försöka reda ut varför barnet är upprört. 
 
6.2.3 Resurser som gynnar flerspråksutveckling 
Alla förskolor har någon form av resurs tillgänglig i verksamheten för att kunna 
stimulera flerspråkiga barns språkutveckling enligt vad förskollärarna berättar. Både 
Maja och Kristins förskola har tillgång till modersmålslärare i arabiska och somaliska, 
en dag varannan vecka. Sedan har de personal som talar flera olika språk såsom 
arabiska och bosniska. Maja beskriver: “Resurserna är modersmålslärare och pedagoger 
som befinner sig och jobbar i verksamheten, det är ju dom två resurserna vi har”. Frida 
och Annas förskola har inte tillgång till modersmålslärare men de har många i 
personalen som talar flera språk och använder sig av den resursen i verksamheten. Anna 
säger: “På förskolan har vi personal som pratar arabiska, albanska, somaliska och jag 
vet inte vad alla pratar… spanska har vi också förresten”. Alla förskollärare förklarar att 
det dock finns några språk i barngruppen som ingen i personalgruppen eller av 
modersmålslärarna kan tala. Frida och Anna nämner att det finns ingen i personalen 
som exempelvis kan tala somaliska eller afrikanska minoritetsspråk. Kristin och Maja 
nämner att det är ingen i deras personalgrupp som kan tala bland annat ryska eller dari. 
Alla förskollärarna berättar också att de har tillgång till tolkar om det behövs vid till 
exempel inskolningar eller utvecklingssamtal. De berättar att det förr var fler tolkar som 
kom ut på plats, men att det nu har blivit vanligare via telefon.  
 
Alla förskollärare har fått någon typ av kompetensutveckling i form av föreläsningar. 
De har fått föreläsningar om bland annat hur olika kulturer kan se ut och flerspråkiga 
barns språkutveckling. Några av dem är med i läslyftet3 som har en inriktning mot 
flerspråkiga barngrupper.  Kristin uttrycker att den kompetensutveckling som hon 
saknar är hur man ska bemöta och arbeta med barn som har varit med om traumatiska 
händelser. Frida säger också att hon gärna hade velat ha konkreta tips och idéer på hur 
man kan arbeta med modersmålsutveckling. 
 
6.2.4 Analys av utmaningar med flerspråkiga barns språkutveckling 
Förskollärarna berättar om vilka utmaningar de stöter på i arbetet med flerspråkiga barn. 
Precis som nämnts i tidigare analys använder de flera medierande redskap för att 
stimulera barnens språkutveckling, bland annat i form av böcker och genom språket. 
Hur förskollärarna kan använda de medierande redskapen påverkas av verksamheternas 
yttre ramar vilket antingen kan begränsa användandet av dem eller möjliggöra det. 
Tillgång till modersmålslärare ser vi som en av de yttre ramarna som möjliggör arbetet 
med att stimulera modersmålsutvecklingen för flerspråkiga barn. Även pedagoger som 
kan barnens modersmål är en yttre ram som är betydelsefull för barnens 
språkutveckling. Frida nämner hur en av de arabisktalande pedagogerna ibland 
översätter i samlingsituationer för att inkludera och få fler barn att förstå vad aktiviteten 
innebär. Att beskriva aktiviteter på flera språk är viktigt för att även de barn som inte 
har förskolans normspråk ska förstå vad aktiviteten handlar om, precis som Palludan 
(2007) beskriver. Samtidigt beskriver Maja hur det kan vara svårt att få alla att förstå 
                                                
3 Läslyftet: Kompetensutveckling i språk-, läs- och skrivdidaktik för personal inom förskola och skola. 
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aktiviteterna när hon som förskollärare inte kan tala barnens språk. Det kan medföra att 
aktiviteterna behöver genomföras flera gånger för att barnen så småningom ska förstå 
vad den går ut på. Eftersom modersmålslärare och flerspråkig personal inte alltid finns 
tillgänglig i verksamheten kan de yttre ramarna även begränsa möjligheten till att 
stimulera alla barnens språk. 
 
Flerspråkiga pedagoger och modersmålslärare bidrar till att skapa en god språklig miljö 
i förskolans verksamhet, eftersom de kan stimulera barnens språkutveckling på flera 
olika språk. Det möjliggör även att barnen får chansen att kommunicera med hjälp av 
hela sitt språkliga register, vilket Svensson (2012) beskriver är viktigt inom 
språkutveckling. Möjligheten med flerspråkiga vuxna i verksamheten, som flera av 
förskollärarna beskriver, är att de kan använda barnens modersmål som medierande 
redskap och utmana dem i språkutvecklingen mot deras proximala utvecklingszon. 
Förskollärarna beskriver även hur de använder sig av flerspråkiga pedagoger och 
modersmålslärare för att kommunicera med barn och vårdnadshavare. Utifrån 
förskollärarnas resonemang kan det tolkas som att en verksamhet med flerspråkiga barn 
gynnas även av att ha flerspråkig personal. Personal som kan barnens modersmål kan 
också ha lättare för att synliggöra och utmana barnen mot deras proximala 
utvecklingszon vad gäller språket eftersom de kan förstå och kommunicera med 
varandra på modersmålen. För att kunna avgöra ett barns proximala utvecklingszon 
beskriver Säljö (2010) att stöttningen ska bygga på barnets redan befintliga kompetenser 
och utmana dem vidare.   
 
Samtliga förskollärare talar om svårigheterna att utveckla barnens modersmål när de 
själva inte talar alla språken. Vi ser en konflikt mellan flerspråkighetens betydelse och 
verksamheternas språkliga kompetens. Det är många barn inom verksamheterna som 
talar andra språk som inte någon av personalen talar. Hur stimuleras dessa barns 
modersmål? Hur påverkar det barnens språkutveckling? Vilka språk som finns 
tillgängliga i det språkliga klimatet i verksamheten påverkas av de yttre ramarna och 
därigenom vilka språk som kan stimuleras. Det behövs fler strategier för att hantera 
denna konflikt och, precis som Ünsal et. al. (2016) säger, är det en utmaning att 
inkludera alla språk och kunna ge alla samma förutsättningar för att utvecklas. Några av 
förskollärarna beskriver också att det är svårt att avgöra hur mycket barnen kan inom de 
olika språken när det inte finns ett gemensamt språk. Vi tolkar det som att det kan vara 
svårt för förskollärarna att avgöra vad som då är barnets närmaste proximala 
utvecklingszon.  
 
Förskollärarna nämner några yttre ramar som de upplever påverkar det arbete som 
bedrivs på förskolorna. De nämner bland annat styrdokument som en faktor som har 
inflytande över verksamheten. Frida betonar att hon tycker läroplanen för förskolan inte 
ger tydliga riktlinjer för hur de bör arbeta med barnens modersmål. Både Fojkar och 
Scubic (2017) och Ünsal et. al. (2016) beskriver att det just är strategierna som 
förskollärarna använder sig av som är viktiga för barnens språkutveckling. Ünsal et. al. 
(2016) lyfter också att det behövs mer forskning inom området. Det är viktigt att 
förskollärarna får ta del av forskningen för att känna sig säkrare i sitt arbete med 
flerspråkiga barn och vilka strategier de bör använda för att stimulera alla barnens språk. 
En annan yttre ram som nämns av förskollärarna är förskolans ledning. Det finns en 
önskan från en av förskollärarna att de bör finns en större förståelse från förskolans 
ledning om hur arbetet i flerspråkiga miljöer fungerar. Maja beskriver att det tar längre 
tid att uppnå vissa resultat jämfört med en enspråkig svensk förskola, men att det saknas 
förståelse från de yttre ramarna i det avseendet.  



  
 

24 

 
Även om flera av förskollärarna beskriver yttre ramar som begränsar eller möjliggör en 
flerspråkig verksamhet, nämner två av dem inre ramar som är viktiga för verksamheten. 
Maja och Frida beskriver att de är personalen själva som sätter vissa begränsningar i 
arbetet och att det istället är viktigt att se möjligheterna med arbetet. Precis som 
förskollärarna säger att deras inställning är viktig, nämner även Svensson (2012) att 
lärares inställning till flerspråkighet är betydelsefull. Detta för att kunna erbjuda barnen 
en god språklig miljö och bra förutsättningar för att utveckla sina språk. 
 
6.3 Stimulans av moersmålsutvecklingen 
I detta avsnitt berörs hur förskollärarna beskriver att de stimulerar barnens 
modersmålsutveckling som för flerspråkiga barn är en viktig del i hela deras 
språkutveckling. Resultatet har delats in i två underrubriker utifrån olika 
tillvägagångssätt för att arbeta med modersmålsutveckling: verktyg för 
modersmålsutveckling och genom kommunikation. Avsnittet avslutas med en analys av 
det presenterade resultatet. 
 
6.3.1 Verktyg för modersmålsutveckling 
Alla förskollärarna berättar att de har böcker på flera olika språk i verksamheten, men 
att många av pedagogerna tyvärr inte kan läsa böckerna för barnen. Maja och Kristin 
berättar att de har tillgång till modersmålslärare några få timmar varannan vecka. När 
modersmålslärarna är där kan de läsa böckerna för barnen. Maja och Kristin förklarar att 
antingen läser modersmålslärarna spontant för barnen eller att de ber dem läsa en 
specifik bok utifrån deras aktuella tema. Kristin berättar att de hade ett arbete om 
Mamma Mu med tillhörande sagopåsar, och att böckerna om Mamma Mu fanns bland 
annat både på arabiska och persiska. Hon berättar om en situation när de tyckte att det 
var ett barn som inte riktigt hängde med i arbetet och att de tog hjälp av en 
modersmålslärare.  
 

Vi hade ett jättebra exempel där på vår Mamma Mu, vi jobbade med naturvetenskap 
i alla fall. Vi hade en sån där lär-promenad på väggen på en bok och vi tyckte han 
[ett barn] var inte med överhuvudtaget utan han liksom bara gick och tittade. Och sen 
bad vi vår somaliska modersmålspedagog att läsa sagan för honom på sitt språk. 
Efter det blev han superengagerad och då bara lossnade allting. Han kunde berätta 
den både på sitt eget språk och sen på svenska för han förstod innehållet, det är ju 
avgörande.  

Kristin 
 
Kristin förklarar vidare att efter arbetet om Mamma Mu kunde flera av barnen berätta 
om boken både på svenska och sitt modersmål. 
 
De förskollärare som inte har några modersmålslärare i verksamheten berättar att de har 
kollegor i verksamheten som delar samma modersmål som vissa av barnen, och kan läsa 
de böckerna som är på andra språk. Frida nämner även att föräldrar på förskolan har 
möjlighet att låna hem böcker på deras modersmål för att kunna läsa för sina barn 
hemma: “Att läsa stimulerar ju språkutvecklingen enormt och kan man då erbjuda 
böcker på hemspråket som föräldrarna kan läsa för sina barn så är det ju guld.” Maja 
nämner även att de brukar ta hjälp av ur.se, via iPads, där det finns böcker på olika språk 
som man man kan lyssna på, sedan säger hon:  
 

Vi går in på Ur och klickar där och det är ju på de sätten som vi uppmuntrar 
modersmålet annars så kan vi ju inte göra det mer än när vi har stöttning av 
modersmålspedagoger. Man kan ju visa, det är ju mycket som man kan uppmuntra 
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men jag kan ju aldrig prata ett språk, jag kan ju inte veta ifall de skriver rätt eller fel i 
deras namn [på modersmålet]. Men jag kan skapa förutsättningarna för det och sen 
får vi se om det var det de skrev nästa gång.  

Maja 
 
Likt det Maja uttrycker ovan förklarar flera av de andra förskollärarna att de kan ta fram 
böcker och andra verktyg på barnens modersmål, men att de har svårt för att använda 
dem tillsammans med barnen. Detta eftersom förskollärarna själva inte kan språken som 
barnen talar. 
 
6.3.2 Modersmålsutveckling genom kommunikation 
Kommunikation, nämner samtliga förskollärare, är ett bra sätt för att stimulera 
modersmålsutvecklingen. De beskriver att modersmålet blir en tillgång och används när 
barnen ska hjälpa varandra i olika typer av situationer. Kristin förklarar att syskon eller 
de äldre barnen ofta översätter från svenska till modersmålet om de yngre barnen inte 
förstår vad som sägs. “Språk är ju alltid en tillgång tänker jag och det kan ju vara att 
någon kanske som kan mer kan hjälpa någon som kan mindre eller förklara” säger 
Kristin. Både Anna och Frida beskriver liknande situationer utifrån deras verksamheter. 
De ser det som positivt att barnen kan hjälpa varandra genom sina modersmål. Frida har 
sett hur två barn har kommit väldigt nära varandra, och ofta hjälper en av dem till med 
att försöka förklara för någon vuxen om den andra är upprörd över något.  
 

Om den ena blir upprörd eller ledsen över någonting brukar den andra komma och 
liksom förklara eller komma till oss och försöka tolka vad som har hänt att “hon är 
ledsen här, vi måste hjälpa henne!” eller “nu gjorde han det här och då blev det 
såhär!” [...] Jag tror att för dem gynnar det jättemycket att ha samma hemspråk. Jag 
är osäker på om de hade hittat varandra lika hårt annars. Det märks att de har ett 
utbyte av varandra i nästan allting de gör. Och emellanåt händer det att de pratar med 
varandra lite grann, de säger något ord och så fnissar de för att de förstår och så 
springer de iväg och gör något annat.  

Frida 
 
Frida beskriver i citatet ovan hur hon tror att barnens gemensamma modersmål har 
bidragit till att de barnen blivit nära vänner. Barnen med samma modersmål hjälper 
varandra och leker bra tillsammans, säger Frida. 
  
Förskolläraren Maja förklarar att hon uppmuntrar barnen till att använda modersmålet 
för att inkludera barn som inte förstår svenska. Hon beskriver en situation när alla sitter 
och äter runt ett bord. När de sitter och talar svenska vid bordet finns det ibland barn 
som inte förstår vad som sägs. Hon förklarar att risken är att dessa barnen blir 
tillbakadragna om det inte får delta i samtalet. Maja brukar därför uppmuntra barn med 
samma modersmål att prata med det barnet som inte kan svenska för att de ska bli 
delaktiga i samtalet. Även förskolläraren Frida nämner matsituationen som ett bra 
tillfälle för att tala barnens modersmål. Hon beskriver att ofta sitter hennes barn vid 
matbordet och talar om vad de äter på deras modersmål. Sitter det personal vid samma 
matbord och kan tala deras modersmål brukar den pedagogen också tala det språket. 
  
När modersmålet används i exempelvis undervisningssituationer beskriver Maja att hon 
upplever att barnen blir mer delaktiga. Genom att bara använda några ord på deras språk 
kan förståelsen för aktiviteten öka. Även Frida beskriver att hon brukar använda några 
ord på barnens modersmål under dagen. Hon förklarar att hon anser det viktigt att 
snappa upp några ord på de olika språken, ”barnen blir glada och det gynnar dem”. Det 
handlar om att våga använda de ord som man kan på andra språk anser Frida. 
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Förskolläraren Kristin nämner att de ofta har svenskan som bas men försöker plocka in 
ord på barnens modersmål och därigenom använda alla språken samtidigt. Frida nämner 
att de ibland förklarar aktiviteter på flera olika språk utifrån de språkliga kompetenser 
som finns i verksamheten. Hon upplever att barnen får en bättre förståelse för vad som 
ska göras om de får höra det på flera olika språk. 
  
Det kan vara svårt att avgöra om barnet pratar modersmålet eller ett ”hittepåspråk”, 
förklarar Anna. Hon upplever att barnen inte använder sina modersmål i särskilt stor 
utsträckning på förskolan. Vidare beskriver Anna att hon har försökt prata med barnen 
om hur exempelvis hej sägs på olika språk. I situationen som hon hade i åtanke hade 
barnet svårt att översätta det. 
  

Jag har frågat någon… vi pratade om hej och hur man säger det på olika språk och så 
frågade jag: Hur säger man hej på somaliska? Men det gick inte, det vara svårt att 
förstå den skillnaden. För barnen ser det ju inte riktigt som svenska och somaliska 
eller arabiska utan de bara pratar ju. 

Anna 
  
Även Kristin har upplevt, likt det Anna beskriver ovan, att barnen kan har svårt att 
översätta mellan språken när de försöker uppmuntra dem att tala modersmålet. 
 
6.3.3 Analys av stimulans av modersmålsutveckling 
I många situationer kan vi se att förskollärarnas strategier och verktyg för att stimulera 
modersmålsutvecklingen också gynnar barnets allmänna språkutveckling, genom att det 
svenska språket och modersmålet ofta används parallellt. För att stimulera 
modersmålsutvecklingen nämner förskollärarna några medierade redskap som används i 
verksamheten. Det är dels fysiska redskap som böcker och iPad, och dels intellektuella 
redskap som att läsa och kommunikation i samspel med andra. Precis som Säljö  (2010) 
beskriver används olika artefakter som medierande redskap för att kunna utföra 
handlingar, exempelvis böcker för högläsning. Vilket vi kan se när förskollärarna 
använder de olika fysiska redskapen för att utmana barnen i deras modersmål. I 
resultatet beskriver Kristin ett arbete med Mamma Mu där ett barn fick en bredare 
förståelse för bokens innehåll när han fick höra berättelsen även på sitt modersmål. 
Precis som Ünsal et. al. (2016) förklarar i deras studie kan barnen få en djupare 
förståelse inom ett ämne när de får översätta mellan sina språk. Böcker kan alltså 
användas i verksamheten som ett medierande redskap för att nå barnets proximala 
utvecklingszon. Säljö (2010) beskriver att barn måste få delta i språkstimulerande 
aktiviteter, exempelvis genom högläsning, för att utmanas och kunna tillägna sig nya 
kunskaper. Som i exemplet med Mamma Mu fick barnet en djupare förståelse efter att 
ha hört boken på två språk och därefter kunde de arbeta vidare i arbetet med Mamma 
Mu. Även iPads har använts på ett likande sätt som böckerna. Barnen har haft tillgång 
till iPads för att kunna lyssna på sagor på sitt modersmål via ur.se. Flera av 
förskollärarna har dock upplevt det som en svårighet att använda böcker på andra 
modersmål i verksamheten eftersom de själva inte kan läsa dem. Därför ser Maja det 
som en fördel att kunna använda ur.se eftersom det ger barnen en möjlighet att lyssna på 
böckerna. Därigenom kan de också stimulera barnen mot deras proximala 
utvecklingszon för modermsålsutvecklingen. 
 
Vi kan se hur barnen använder språket som ett intellektuellt medierande redskap. Detta 
genom att hjälpa varandra med översättning i olika situationer när ett barn har mer 
kunskap än ett annat. På så sätt stöttar de varandra i deras modersmålsutveckling och 
här ser vi hur barnen kan bli utmanade av varandra med hjälp av språket mot den 
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proximala utvecklingszonen. Detta är något som vi också kan se i Morales och 
Rumenapps (2017) studie där de har sett hur flerspråkiga barn använder sina språk när 
de samarbetar, och deras gemensamma språk blir en tillgång. Förskollärarna uppmuntrar 
barnen att använda sina gemensamma språk i situationer där något barn inte har det 
svenska språket än. För att därigenom stötta och uppmuntra varandra till att våga 
använda sig av alla sina språk i kommunikationen på förskolan. Uppmuntran kan ses 
som ett intellektuellt medierande redskap där förskollärarna utmanar barnen att använda 
sitt modersmål och därigenom stimulerar dem mot deras proximala utvecklingszon. I de 
situationer där någon pedagog också delar samma modersmål som barnen försöker de 
använda sig av det, bland annat vid matsituationer som Frida berättar. Precis som vi 
nämnt i tidigare forskning anser både Kultti (2014) och Svensson (2012) att det är 
viktigt att förskollärare bjuder in barnen till samtal för att stimulera deras 
språkutveckling.  
 
Några av förskollärarna använder stödord på barnens modersmål som medierande 
redskap för att öka barnens förståelse för vad som händer samt för att göra dem mer 
delaktiga i aktiviteter. Även barnen använder stödord som medierande redskap både på 
modersmålet och svenska för att de vuxna i verksamheten ska förstå vad de vill. I 
resultatet beskriver Frida att hon använder stödord på barnens modersmål för att de ska 
våga använda alla språk de kan. Vi tolkar det som att Frida, utifrån sina inre ramar, vill 
visa för barnen att flerspråkighet är en tillgång som ska användas. Svensson (2012) 
förklarar att förskollärares inställning till flerspråkighet är viktig och att personalen på 
förskolan bör uppmuntra barnen att använda hela sitt språkliga register.  
 
I vissa situationer har några förskollärare upplevt att barnen inte kan översätta olika ord 
till modersmålet när förskollärarna frågar om det. Här tror vi att det handlar om att 
barnen inte har tillräckligt stor kompetens inom båda sina språk för att kunna översätta 
ordet förskolläraren ber om. Troligtvis ligger förmågan att översätta mellan språk för 
långt ifrån barnets proximala utvecklingszon. Läggs utmaningen för långt från 
utvecklingszonen kan barnet inte ta sig vidare till nästa steg och risken är istället att 
barnet struntar helt i uppgiften. Precis som Säljö (2010) beskriver om den proximala 
utvecklingszonen behöver stöttningen av förskolläraren vara på ett konkret sätt. Men 
eftersom förskollärarna själva saknar kunskapen inom barnets modersmål blir det svårt 
att utmana på andra sätt, och därför släpper de frågan när barnet inte kan svara. Utifrån 
detta blir det tydligt att det behövs fler strategier för att hantera 
modersmålsutvecklingen, precis som Ünsal et. al. (2016) beskriver. Vi uppfattar det 
som att det behövs tydligare yttre ramar för att stödja förskollärarna i arbetet med att 
stimulera modersmålsutvecklingen.  
 
Som nämnts ovan anser förskollärarna att det är svårt att använda böcker på andra 
modersmål. I resultatet kan vi däremot se hur Frida beskriver att de har haft bokpåsar på 
hennes förskola som föräldrarna har kunnat låna hem. Det innebär att de får tillgång till 
böcker på deras modersmål hemma vilket skapar möjlighet för att språkutveckling kan 
gynnas. Precis som Ünsal et. al. (2016) beskriver behövs det fler strategier för att 
stimulera modersmålsutvecklingen. Vi ser bokpåsar som en möjlig strategi att stimulera 
den språkutvecklingen när förskollärarna själva inte behärskar barnens modersmål. 
Föräldrarna kan bli ett stöd för att stimulera språkutvecklingen mot den proximala 
utvecklingszonen, men samtidigt är det inget som kan tas för givet. När förskollärarna 
själva har svårt att avgöra var barnens proximala utvecklingszon är, kan det vara svårt 
att erbjuda böcker i bokpåsarna som är anpassade för att stimulera det enskilda barnets 
modersmål. Det går heller inte att helt lägga över ansvaret på föräldrarna att stimulera 
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modersmålsutvecklingen eftersom de kanske inte har kompetensen att stimulera 
språkutvecklingen mot barnets proximala utvecklingszon. 
 
 
6.4 Sammanfattning av resultat och analys 
Vi har i vårt resultat kunnat identifierat tre huvudområden: flerspråkiga lärmiljöer, 
utmaningar i arbetet med flerspråkiga barn och hur man kan arbeta med 
modersmålsutveckling. Det första vi har sett är att alla förskollärarna anser att det är 
viktigt att ha ett öppet klimat på förskolan. Klimatet ska tillåta alla barn att använda sig 
av sin flerspråkiga kompetens för att skapa en god flerspråkig lärandemiljö. 
Förskollärarnas inre ramar påverkar alltså verksamheten. Alla har även nämnt diverse 
material, till exempel sagor på ur.se, böcker samt alfabeten, som finns tillgängliga på 
olika språk som de kan använda som medierande redskap.  
 
För det andra nämner förskollärarna att utmaningarna i arbetet med flerspråkiga barn. 
De beskriver att det ibland kan vara svårt att stimulera alla barnens olika språk, samt att 
det ibland kan uppstå kommunikationssvårigheter när de inte förstår varandra. Här kan 
vi se vikten av deras öppna klimat där alla barnen får använda sina språk med varandra, 
eftersom förskollärarna inte alltid har kunskapen för att stimulera de olika språken. På 
så sätt använder de barnens kunskaper för att de ska utveckla varandra och utmana deras 
proximala utvecklingszon. Förskollärarna beskriver även yttre ramar som påverkar 
deras förutsättningar i arbetet på flerspråkiga förskolor.  
 
Det tredje området visar hur förskollärare arbetar med att utveckla och stimulera 
barnens språkutveckling och modersmål. Samtliga förskollärare berättar att de tar hjälp 
av modersmålslärare eller personal som har annat modersmål än svenska. De använder 
sig också av olika medierande redskap som till exempel böcker på andra språk. Det är 
dock modersmålslärare eller flerspråkig personal som använder materialet för att 
försöka utmana barnen i deras modersmålsutveckling. De strategier som förskollärarna 
använder för att stimulera modersmålet gynnar även barnets hela språkutveckling 
eftersom språken ofta används parallellt med varandra.  
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7 Diskussion 
Syftet med vår studie var att öka kunskapen om hur förskollärare i flerspråkiga 
förskolemiljöer arbetar med barns språkutveckling. Utifrån syftet formade vi tre 
frågeställningar för att kunna undersöka området. Frågeställningarna berör 
lärandemiljön, vilka utmaningar och förutsättningar som finns för att stimulera 
språkutveckling samt hur de arbetar med barns modersmålsutveckling.  
 
Den första frågeställningen undersöker vad förskollärarna anser är viktigt för att skapa 
en språkstimulerande lärandemiljö. Utifrån insamlade empiri kan vi se att förskollärarna 
beskriver hur det språkliga klimatet är och hur viktigt det är att barnen får använda sina 
språk. Det måste finnas förutsättningar för att utvecklas inom såväl det svenska språket 
som barnets egna modersmål. Förskollärarna beskriver också den fysiska miljö där det 
ur empirin framkommer att den alltsom oftast inte speglar att det finns en flerspråkig 
barngrupp. Det innebär alltså att förskollärarna anser att flerspråkighet ska ta plats i 
verksamheten och att alla ska våga använda sina språk. Genom att låta alla språken ta 
plats tolkar vi det som att verksamheten kan bli språkstimulerande i sig eftersom att det 
är accepterat att barnen använder sina modersmål på förskolan. Samtidigt synliggörs allt 
som oftast inte flerspråkigheten i den fysiska miljön utifrån vad förskollärarna själva 
berättar. Det finns dock en förskollärare som förklarar att det kan vara svårt för dem 
själva att se vad som är flerspråkigt i miljön eftersom de vistas där dagligen. Vidare 
beskriver förskolläraren att det säkerligen är lättare för en som kommer utifrån att 
urskilja flerspråkigheten.  
 
Genom intervjuer som metod har vi haft svårt att få en konkret bild av deras 
lärandemiljö. Observation som metod hade istället gett en inblick i hur den fysiska miljö 
är utformad och även hur barn och personal agerar i det språkliga klimatet. Vad vi 
däremot hade missat genom enbart observationer är förskollärarnas intentioner (inre 
ramar) med lärandemiljön. Mot den första frågeställningen hade vi troligtvis fått ett mer 
nyanserat resultat om vi hade genomfört både intervju och observation som 
insamlingsmetod. Med hjälp av de teoretiska ramverken har vi kunnat synliggöra både 
intellektuella och fysiska medierade redskap som förskollärarna använder för att 
stimulera barnens språkutveckling i lärandemiljön. Vi har även kunnat synliggöra 
förskollärarnas inre ramar som påverkar hur verksamheten utformas. Vi kan se att deras 
intentioner är att skapa ett språkligt klimat där alla språken ska få ta plats och våga 
användas.  
 
Den andra frågeställningen undersöker de utmaningar som förskollärare upplever i 
arbetet med att stimulera flerspråkiga barns språkutveckling. I resultatet kan vi se hur 
förskollärarna beskriver vad de anser begränsar och vad som möjliggör det arbetet. Den 
största begränsningen som samtliga förskollärare nämner är bristen på kunskap inom 
barnens olika språk. De beskriver att det är svårt att kommunicera när de inte förstår vad 
barnen säger. Vad vi kan se utifrån det är att samtliga förskollärare lägger större vikt vid 
att stimulera det svenska språket än övriga språk. Däremot anser de att det är en stor 
möjlighet och tillgång att ha flerspråkiga kollegor eller modersmålslärare som kan 
hjälpa dem i kommunikationen med barnen. En annan begränsning som förskollärarna 
upplever är att det delvis finns en bristande förståelse från förskolans ledning om att det 
tar längre tid att uppnå vissa resultat. Utifrån detta reflekterade vi över att påtryckningar 
från de yttre ramarna troligtvis gör att förskollärare känner press att prestera och uppnå 
verksamhetens mål. Språkutvecklingen tar längre tid om fler språk lärs samtidigt. 
Därför tror vi att det läggs störst fokus på den svenska språkutvecklingen, eftersom det 
också är normspråket, för att kunna uppnå verksamhetens resultatmål.  
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Mot den andra frågeställningen har vi undersökt vilka utmaningar förskollärarna 
upplever och därför har intervju som metodval varit lämpligt. Genom observationer 
hade det varit svårare att synliggöra vilka utmaningar förskollärarna anser finns 
eftersom det handlar om deras tankar och erfarenheter. Med hjälp av de teoretiska 
ramverken har vi kunnat synliggöra yttre och inre ramar som förskollärarna anser 
påverkar deras möjligheter att stimulera flerspråkiga barns språkutveckling. Vi har även 
kunnat se utmaningarna förskollärarna upplever i att stimulera barnen mot deras 
proximala utvecklingszon med hjälp av medierande redskap vad gäller 
språkutvecklingen inom flera språk. 
 
Den tredje frågeställningen undersöker hur förskollärarna stimulerar barnens 
modersmålsutveckling. Som vi nämnt ovan upplever förskollärarna att det är svårt att 
stimulera ett språk som de själva inte behärskar. Det vi kan se utifrån resultat och analys 
är att de använder både intellektuella och fysiska redskap för att kunna utmana barnen i 
deras modersmålsutveckling. Förskollärarna nämner att de kan skapa förutsättningarna 
för att stimulera modersmålsutveckling genom att erbjuda fysiska medierande redskap. 
De upplever dock att de själva har svårt för att använda exempelvis böcker när de inte 
kan språket. Det är  istället modersmålslärare eller annan personal som delar barnens 
modersmål som kan använda redskapen tillsammans med barnen. Utöver 
modersmålslärare och flerspråkig personal tar förskollärarna ibland hjälp av barn med 
samma modersmål för att stimulera språkutvecklingen. Men även när de tar hjälp av 
barnen krävs det att det finns barn som delar samma modersmål för att kunna stimulera 
modersmålsutvecklingen genom kommunikation.  
 
Under analysarbetet av den tredje frågeställningen började vi fundera på om alla språk 
som fanns i barngruppen var representerade bland förskolepersonalen eller 
modersmålslärarna. Detta eftersom förskollärarna nämner att just dessa vuxna har en 
central roll för att kunna stimulera modersmålsutveckling. Denna fundering fann vi inte 
svar på i vårt empiriska material och därför kontaktade vi förskollärarna ytterligare än 
gång. Det visade sig att det endast var ett fåtal språk som var gemensamma för både 
barn och vuxna. Det innebär alltså att flera barn hade modersmål som ingen inom 
verksamheterna kunde tala. Med tanke på hur betydelsefulla förskollärarna anser att 
modersmålslärare och annan flerspråkig personal är för modersmålsutveckling, väcktes 
funderingar över hur de stimulerar övriga barns modersmål?  
 
Med hjälp av de teoretiska ramverken har vi till den tredje frågeställningen kunnat se 
även här hur de inre och yttre ramarna påverkar förutsättningarna för att stimulera 
modersmålsutvecklingen. Vi har även fått en uppfattning om på vilka sätt de utmanar 
barnen mot deras proximala utvecklingszon samt vilka typer av medierande redskap de 
anser värdefulla i arbetet. Genom intervju som metod har vi fått förskollärarnas 
beskrivning av hur de arbetar med modersmålsutvecklingen. Vi har däremot inte kunnat 
verifiera om deras beskrivningar överensstämmer med hur de faktiskt arbetar. Hade vi 
kombinerat intervju och observation som datainsamlingsmetod hade resultatet även här 
kunnat bli mer nyanserat. Dels hade vi då kunnat synliggöra förskollärarnas inre ramar i 
arbetet och dels hur de utför arbetet i verksamheten. 
 
Vår slutsats utifrån resultat och analys av empirin är att det viktigaste förskollärarna kan 
göra för barns språkutveckling i flerspråkiga miljöer är att uppmuntra dem att tala alla 
språk de kan. Det är viktigt att barnen känner att de får använda och vågar använda alla 
sina språk. Om förskollärare uppmuntrar barn och skapar ett klimat där alla språk är lika 
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värdefulla behöver kanske inte alla pedagoger på förskolorna behärska barnens 
modersmål. De förskolor som studien har utgått ifrån har varit förskolor där i stort sätt 
alla barnen är flerspråkiga. Vi är medvetna om att detta därför är ett extremt fall och vi 
kan därför förstå problematiken som finns på dessa förskolor. För självklart blir det en 
stor utmaning för personalen att försöka stimulera och utmana alla barnens olika 
modersmål. Det skulle behövas en enorm kompetens hos alla pedagoger inom många 
olika språk. När det är många olika språk på en förskola är det heller inte konstigt att 
fokuset hamnar på svenskan, eftersom det är det enda gemensamma språket som finns 
på förskolorna. En lösning hade såklart kunnat vara att anställa mer flerspråkig personal 
som skulle kunna utmana barnens modersmål och det svenska språket. Samtidigt förstår 
vi att det redan är en bristvara på utbildade förskollärare och att flerspråkiga 
förskollärare därför inte heller finns i överflöd. På de förskolor som studien utgår ifrån 
kan vi dock se förskollärare och annan personal ser flerspråkigheten som en tillgång i 
deras verksamhet. De försöker skapa goda klimat där barnen känner sig trygga med 
både sitt modersmål och det svenska språket. 
 
De teoretiska ramverk som användes i analysen av resultat har varit till god hjälp för att 
förstå vad som kan påverka flerspråkiga barns språkutveckling. Vi har kunnat urskilja 
yttre ramar i form av styrdokument, förskolans ledning samt modersmålslärare eller 
kollegor med flerspråkiga kompetenser. Vi har också kunnat se att förskollärarnas inre 
ramar är betydelsefulla för hur verksamheten utformas och inställningen till 
flerspråkighet. Med hjälp av det sociokulturella perspektivet har vi också kunnat förstå 
hur och när de utmanar barnen mot deras proximala utvecklingszon. Vi har också 
kunnat se intellektuella och fysiska medierande redskap som används för att stimulera 
och utmana barnens språkutveckling. Vi har upplevt det fördelaktigt att använda två 
teoretiska ramverk för att skapa en större förståelse för hur flerspråkiga miljöer påverkar 
barns språkutveckling. Hade vi däremot använt andra eller fler teoretiska verktyg hade 
analysen av resultatet sett annorlunda ut. Ur den aspekten hade vi kunnat få en mer 
nyanserad analys om fler begrepp eller teorier hade använts. Samtidigt är det en 
avvägning av hur många teoretiska verktyg som är rimligt att använda i en studie av 
denna omfattning. Vi valde därför att begränsa de teoretiska ramverken till två, 
sociokulturellt perspektiv och ramfaktorteori med tillhörande begrepp. 
   
I resultatet fann vi att förskollärarna framförallt upplever det svårt att stimulera 
modersmålsutvecklingen för flerspråkiga barn. Utifrån studien kan vi se att det saknas 
strategier för hur personalen på förskolan ska arbeta med just modersmålsutveckling. De 
styrdokument som förskolan ska förhålla sig till saknar också riktlinjer för hur mycket 
och på vilket sätt modersmålet ska stimuleras. Vidare forskningsområde skulle 
lämpligtvis alltså vara strategier för att stimulera flerspråkiga barns språkutveckling i 
förskolans verksamhet. Ytterligare ett forskningsområde, som vi reflekterat över under 
studiens gång, är hur barns språk- och modersmålsutveckling påverkas när det inte finns 
någon i verksamheten som delar barnets modersmål. Hur mycket stimulans av 
modersmålet från de barnen och blir det kanske ännu större fokus på den svenska 
språkutvecklingen i de fallen? 
 
Vi hoppas att med denna studie kunna bidra med kunskap om hur arbetet med 
flerspråkiga barns språkutveckling kan se ut. Vi vill också visa på vad förskollärare 
anser är utmaningarna i arbetet, för att eventuellt förskolechefer ska kunna ge sin 
personal rätt förutsättningar för att hjälpa dem i deras arbete. Inledningsvis i vår studie 
nämnde vi att Skolinspektionens kvalitetsgranskning (2017) visar att det finns brister i 
hur förskolor stimulerar flerspråkiga barns modersmål. Det behövs bland annat 
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kompetensutveckling och stödmaterial för att kunna genomföra arbetet. För de 
flerspråkiga barnen är modersmålet är central del i deras språkutveckling och blir därför 
också viktig att stimulera. Förskollärare och annan personal på förskolan behöver alltså 
stöttning och tydligare riktlinjer för att kunna utföra arbetet med att stimulera 
modermsålsutvecklingen. Precis som förskollärarna beskriver i resultatet behövs det 
större förståelse från förskolans ledning om att språkutvecklingen går långsammare för 
barn som lär sig flera språk samtidigt. De förskollärare som deltagit i vår studie gör 
redan en del för att stimulera språk- och modersmålsutvecklingen, men som både 
Skolinspektionen och förskollärarna påpekar behövs det göras mer. För att kunna göra 
mer krävs det bra förutsättningar för att utföra arbetet. 
 
Vi vill även visa på vikten av att förskollärarstudenter får utbildning inom ämnet 
eftersom flerspråkighet är väldigt aktuellt. Det kommer många nya barn till Sverige med 
flera olika språk och förskolan är många gånger barnens första kontakt med det svenska 
språket. Förskolan har därför ett stort ansvar i att stötta och stimulera barnen i deras 
språkutveckling. Språket används till i stort sätt allt vi gör och är en central del i barnens 
utveckling och lärande, både i förskolan och vidare upp i skolåldern. Barnen behöver 
därför en stadig grund att kunna bygga vidare från när de börjar skolan, och den 
förskolan ska hjälpa till att bygga upp. 
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Bilagor 
Bilaga A Intervjuguide 
 
Vad var det som gjorde att du valde att börja arbeta här? 
Hade du några tidigare erfarenheter av flerspråkig förskolemiljö innan du började arbeta 
här? 
Har du erfarenheter av att arbeta i enspråkiga miljöer? Vad kan du i så fall se för 
skillnader/likheter? 
Vad är flerspråkighet för dig och hur skulle du definiera det? 
  
Hur skulle du beskriva er lärandemiljö? 
Vilket/vilka språk anser du används mest på er förskola? 
Använder sig barnen av sina modersmål på förskolan? 

-    I vilka situationer och med vilka? 
-    Kan du se någon skillnad i användandet av modersmålet i de olika åldrarna? 

Tycker du att er lärandemiljö speglar att ni har en flerspråkig barngrupp? 
-    Om ja: På vilket sätt? Hur påverkar det barnen? 
-    Om nej: Vad har ni valt att fokusera på istället och varför? Hur påverkar det 

barnen? 
Uppmärksammar ni barns flerspråkighet i undervisningen och i rutinsituationer? I så fall 
hur? 
I vilka samspelssituationer mellan barnen blir flerspråkighet en tillgång respektive 
hinder? 
  
Hur och när använder barnen sina språk i förskolan? Ge exempel! 
På vilka sätt stimulerar ni barns språkutveckling i förskolan i flerspråkiga 
förskolemiljöer? 
Hur ser du på barns modersmålsutveckling i en flerspråkig förskola? 
Vad använder ni för verktyg för att utveckla barns modersmål? 
Vilka effekter ser du av att stimulera barns modersmålsutveckling? 
  
Vilka resurser har ni tillgång till när det gäller flerspråkighet? Berätta! 

-    Hur fungerar det och hur påverkar det barnen? 
Har ni fått någon kompetensutveckling inom flerspråkighet? 

-    Om ja: inom vad/vilken typ? Ge exempel! 
-    Om nej: anser du att det skulle behövas? Varför/varför inte? Ge exempel! 

Har ni tillgång till modersmålslärare? 
-    Vilka fördelar/nackdelar ser du med det? Ge exempel! 

Vilka möjligheter och begränsningar ser du i arbetet med barns modersmålsutveckling? 
  
Hur länge har du arbetat som förskollärare? När blev du klar med utbildningen? 
Hur länge har du arbetat på din nuvarande arbetsplats? 
Vilka åldrar i barngruppen arbetar du med? 
Hur många barn är det totalt i din barngrupp och hur många pedagoger arbetar där? 
Hur många barn i din barngrupp har annat modersmål än svenska? Vilka språk talar de? 
Vilka språk talar personalen på förskolan? 
  



  
 

II 

 
Bilaga B Samtyckesblankett 
 
Syftet med vår studie är att öka kunskapen om hur flerspråkiga förskolemiljöer påverkar 
barns språkutveckling.  
 
Intervjun kommer att spelas in för att vi ska kunna analysera intervjun i sin helhet och 
när arbetet är avslutat kommer allt insamlat material att raderas. Vi följer de 
Vetenskapsrådets forskningsetiska principer vilket innebär att ditt deltagande i studien 
är frivilligt och du kan avbryta din medverkan i studien närhelst du vill utan att ange 
orsak. Alla namn som nämns i studien kommer vara anonymiserade. 
 
Jag samtycker härmed till att medverka i studien om hur flerspråkiga förskolemiljöer 
påverkar barns språkutveckling.  
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