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Sammanfattning 

 

Olika lärmiljöer, arbetssätt och metoder kan påverka barns språkutveckling. I denna studie 

undersöktes hur tre förskolor arbetar för att stödja flerspråkiga barns språkutveckling. 

Syftet med denna studie var att undersöka hur pedagoger i dessa tre förskolor uttrycker att 

de arbetar för att främja språkutvecklingen hos barn med ett annat modersmål än svenska 

samt att analysera förskolornas innemiljö och uppfattningar om dess påverkan på 

flerspråkiga barns språkutveckling. Utifrån syftet ställdes dessa frågeställningar: Vilka 

strategier och metoder uttrycker pedagoger att de använder pedagoger för att främja 

flerspråkiga barns språksutveckling? På vilket sätt uttrycker pedagoger att modersmålet 

kan stödja utvecklingen av det svenska språket hos flerspråkiga barn? och Hur synliggörs 

flerspråkiga barns alla språk i förskolan? Den metod som använts är kvalitativa intervjuer 

med tre förskollärare i tre olika förskolor samt tre observationer av de förskolornas 

lärmiljö. Den teoretiska referensramen för studien utgörs av den sociokulturella teorin, 

samt av centrala teoretiska begrepp modersmål, flerspråkighet, kodväxling, scaffolding och 

digitala verktyg. Resultatet visar att det finns fler likheter mellan de olika pedagogernas 

arbetssätt när det gäller flerspråkighet samt att förskollärarna använder sig av scaffolding i 

arbetet med flerspråkiga barn. Samtliga förskolor arbetar språkutvecklande genom att 

använda sig av böcker, musik, bildstöd, digitala verktyg och samverkan med 

vårdnadshavare. De deltagande pedagogerna diskuterar och lyfter fram vikten av att 

uppmärksamma alla barns modersmål som finns i barngruppen. De är eniga om att 

modersmålet underlättar barns andraspråkutveckling. Förskollärarna betonar vikten av att 

barn erbjuds en inspirerande och stimulerande miljö, vilket ses som mötesplatser för 

lärande och utveckling. I lärmiljön synliggörs barns alla språk på olika sätt till exempel att 

det finns flaggor som representerar barnens ursprung, hälsningsfraser, bilder på olika 

länders ord och siffror uppsatta på väggarna i förskolornas miljöer. 
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Inledning 

Sverige är idag ett mångkulturellt samhälle, vilket även avspeglar sig i förskolan där barn 

med olika bakgrunder och kulturer möts. Den 1 juli 2019 började en ny reviderad läroplan 

för förskolan att gälla med syftet att öka kvaliteten i undervisningen och därmed förskolans 

kvalitet och måluppfyllelse. Vi anser att flerspråkighet är en viktig beståndsdel i detta 

arbete. Utifrån våra tidigare erfarenheter upptäcker vi att förskolepedagoger upplever ett 

dilemma och osäkerhet kring hur de ska göra för att alla barn på förskolan ska utveckla 

sina språk. Som blivande förskollärare är vi därmed nyfikna på hur förskolepedagoger 

arbetar med språkutvecklingen av såväl modersmålet som andraspråket – svenska hos 

flerspråkiga barn. 
 

Enligt Skolinspektionen (2017) talar idag vart femte förskolebarn fler än ett språk. I och 

med detta är det viktigt att stimulera svenska och andra modersmål för att bidra till barnets 

kognitiva och sociala utveckling. Förskolepersonalen ska även i sitt dagliga arbete 

uppmärksamma, bekräfta och uppmuntra barnens modersmål. Samtidigt ingår det i 

förskolans uppdrag att medverka till att barn med annat modersmål än svenska får utveckla 

det svenska språket och sitt modersmål. Detta väcker många frågor hos förskolans personal 

och inte minst ställer krav på dem. I och med detta resonemang vill vi ta reda på 

förskollärarnas uppfattningar om metoder och arbetssätt, som pedagoger använder för att 

främja flerspråkiga barns språkutveckling. Vi vill även undersöka deras uppfattningar om 

att se hur pedagogisk miljö och material bidrar till flerspråkiga barns språkstimulans.    

Arbetsfördelning  

 

Vi började studien med att leta efter relevanta forskningsartiklar som finns inom området 

för att försäkra oss om att det finns material till det vi vill undersöka. 

Forskningsöversikterna sökte vi på varsitt håll, tillsammans valde vi ut artiklar som vi 

ansåg vara relevanta för vår studie. När vi väl hade klargjort att det finns tillräckligt med 

material inom vårt forskningsområde började vi fundera över vilken metod vi skulle 

använda oss av för datainsamlingen. Vi diskuterade val av metoden som passar för vår 

studie och skrev metoddelen tillsammans. Vi kom fram till att vi skulle använda oss av 

intervjuer och observationer. Vi tog hjälp av mallen som fanns på studentportalen och 

skrev en samtyckesblankett och ett informationsbrev, sedan skickade vi dem till 

förskolorna och respondenterna. Svitlana genomförde Delstudie 1 genom att utföra 

intervjuer med hjälp av en intervjuguide och Nur gjorde Delstudie 2 vilket var att 

observera förskolemiljön med hjälp av ett observationsschema. Transkriberingarna av 

intervjun delade vi upp mellan oss två. Syftet och frågeställningarna har vi tillsammans 

skrivit ihop. Svitlana skrev resultat- och analysdelen för Delstudie 1 och Nur skrev 

resultat- och analysdelen för Delstudie 2. Sammanfattning, diskussion och konklusion 

reflekterade vi kring och skrev tillsammans. 
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Bakgrund 

I följande avsnitt kommer vi att presentera vad de olika styrdokumenten säger om 

flerspråkighet i förskolan. Vi har valt dessa utdrag från olika styrdokument då vi anser att 

de lyfter upp arbetet med flerspråkighet. I den reviderade Läroplan för förskolan (2018) 

finns följande mål framskrivet: 

” Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla både det svenska språket 

och sitt modersmål (Lpfö18, s.14) ”. 

 

I dagens samhälle är flerspråkighet en norm på många förskolor, därför bör förskolan 

också spegla det (Skolverket, 2017). Enligt Skollagen lyfts vikten av flerspråkighet i den 

mening att vuxna bör medverka till att alla barn med annat modersmål än svenska ska få 

möjlighet att utveckla både svenska och sitt modersmål (kap. 8, 10 §). Däremot betonar 

Skolinspektionen i en kvalitetsrapport att dagens pedagoger brister och saknar kunskaper 

gällande arbetet med flerspråkighet (Skolverket, 2017). I förskolans styrdokument uppges 

det att barn med annat modersmål än svenska ska ges möjlighet att utveckla både det 

svenska språket och sitt modersmål (Lpfö18, s.9), ändå står det inget om hur pedagogerna 

ska uppnå målet. Davidsson poängterar att om arbetet med flerspråkighet ska bli så 

effektfullt som möjligt krävs det att pedagogerna är lyhörda och öppna för att utveckla alla 

barns modersmål (2018, s.87).  

 

I den nya läroplanen lyfts det även att förskolan ska sträva efter att varje barn som har ett 

annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att 

kommunicera såväl på svenska som sitt modersmål (Lpfö18, s.14). Vidare klargör 

styrdokumenten att alla barn ska mötas med respekt för sin person och sitt sätt att tänka 

och förstå sin omvärld samt att barnens nyfikenhet, kreativitet och intresse till ett långt 

lärande ska uppmuntras (Lpfö18, s.17). Skolverkets allmänna råd om måluppfyllelse i 

förskolan lyder dessutom att det språkliga lärandet blir bäst när språket används i 

meningsfulla sammanhang i vardagen och att en effektiv språklig stimulans och 

pedagogernas attityd till barnens språk är viktiga (Skolverket, 2019). Khousravi som lyfter 

på samma sätt upp att arbetet med flerspråkighet handlar om att ge barn möjligheter att 

använda alla sina språk under dagen (2017, s.10, s.13). Därigenom betonar FN:s 

barnkonvention vikten av alla barns tillgång till sina rättigheter och även vikten av 

förskolans medverkande till att barnen får sina rättigheter tillgodosedda (Davidsson, 2018, 

s.42). Vidare menar författaren att i arbetet med att stimulera barnspråksutveckling ska 

pedagogerna uppmuntra och ge alla barn tillräckligt med talutrymme samt göra dem 

intresserade av att lära sig andra språk (2018, s.44).  I förskolans läroplan står det följande 

om miljö: 

” Förskolan erbjuda en stimulerande miljö där barnen får förutsättningar att utveckla 

sitt språk genom att lyssna till högläsning och samtala om litteratur och andra texter. 

Samt att förskolan ska skapa bästa möjliga förutsättningar för att barnen ska kunna 
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utvecklas rikt och mångsidigt ska förskolan samarbeta på ett nära och förtroendefullt 

sätt med hemmet ” (Lpfö18, s.8, s.17). 

 

Den nya läroplanen lyfter vidare fram vikten av att uppmuntra och ta till vara barns 

nyfikenhet och intresse för att kommunicera på olika sätt, samt att ge varje barn 

förutsättningar att utveckla tillit och självförtroende (Lpfö18, s.7 - 8). Med anledning till 

det angivna tycker vi att det är viktigt att undersöka hur förskolan arbetar med att stimulera 

barns flerspråkighet.  
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Begreppsdefinitioner 

 

I detta avsnitt förklaras olika begrepp för att göra det tydligt för läsaren att få förståelse för 

studien. Vi har valt att förklara dessa begrepp eftersom de är ofta förekommande och 

centrala i vår studie. 
  

Flerspråkighet  

 

Detta begrepp innebär att en person kan utrycka sig på fler än ett språk och att personen 

kan använda sig av språket utan större ansträngning i olika sammanhang (Svensson, 2009, 

s.190). Om ett barn till exempel växer upp i en familj där föräldrarna talar ett annat 

modersmål än svenska, kan barnet utvecklas till flerspråkig individ när den lär sig att tala 

både modersmålet och svenska språket. Däremot är det inte självklart att en person är 

infödd i fler än ett språk, utan flerspråkighet innebär att man använder fler än ett språk 

dagligen (Skolverket, 2013, s.12). 

 

Modersmål  

 

Ladberg beskriver modersmål som första språket barnet först lär sig tala. Ett modersmål 

kan vara fler än ett språk, modersmål är det eller de språk som barnet hört redan vid 

moderlivet och det kan vara fler än ett om föräldrarna talar flera språk (2003, s.5). 

 

Scaffolding 

 

Scaffolding är en språkutvecklande strategi som innebär att pedagogen stödjer det barnet 

som behöver komma vidare i sin utveckling. Stöttning kan vara att pedagogen stödjer 

barnet i dess kommunikation genom att göra det möjligt för barnet att samspela och 

uttrycka sig. Det kan handla om att pedagogen vägleder barnet mot nya färdigheter, nya 

begrepp och ny förståelse för sin språkutveckling (Skolverket, 2008, s.99).  

 

Kodväxling  

 

Kodväxling innebär att man använder flera språk i ett samtal eller när någon växlar mellan 

olika språk, till exempel “Look dad, it’s snöar” (titta pappa, det snöar). När barnet 

kodväxlar förblir ordföljden för båda språken densamma. Tidigare trodde man att när 

barnet kodväxlar är det tecken på brister i den språkliga förmågan. Numera visar 

forskningen på motsatsen i den mening att barnet kodväxling tyder på att det behärskar en 

god språklig kompetens (Skolverket, 2013, s.29).  

 

Digitala verktyg 

 

Det är redskap som till exempel läsplattor, datorer, dokumentkameror, projektor med mera. 

Digitala verktyg kan användas som ett komplement i verksamheterna för att aktivera flera 
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sinnen hos barn när det gäller lärande, upptäckarlust och skapandeprocesser (Kristensson, 

2014, s.24). 
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Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med vårt självständiga arbete är att undersöka uppfattningar om hur 

förskolepedagoger arbetar med språkutveckling hos barn med ett annat modersmål än 

svenska. Vi vill även undersöka och analysera förskolans innemiljö och förskollärarnas 

uppfattningar om dess påverkan på språkutveckling hos flerspråkiga barn.  
 

Frågeställningar 

 

- Vilka strategier och metoder uttrycker pedagoger att de använder pedagoger för att 

främja flerspråkiga barns andraspråksutveckling? 

 

- På vilket sätt uttrycker pedagoger att modersmålet kan stödja utvecklingen av det 

svenska språket hos flerspråkiga barn?  

 

- Hur synliggörs flerspråkiga barns alla språk i förskolans lärmiljö? 
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Tidigare forskning 

 

I detta avsnitt kommer vi att återge vad forskningsartiklarna har visat om språkutvecklande 

arbetssätt, syn på barns modersmål samt synliggörande av lärmiljö. De studierna som vi 

har valt att presentera anser vi är relevanta för arbetets syfte då de alla berör arbetet med 

flerspråkiga barn från olika synvinklar och sammanhang. Dessa forskningsarbeten kommer 

vi även att använda oss av i analysen och diskussionen av vår studie. 

 

Sammanfattning av forskningsöversikt 

  

Fredrikssons (2019) utförde studien “Man blir lite osäker på om man gör rätt” - en studie 

om pedagogernas arbete med flerspråkighet i förskolan”. Syftet var att undersöka hur 

pedagoger i förskolan samtalar om sitt arbete med barns modersmål. Studien genomfördes 

på tre förskolor där deltagarna representerar tre avdelningar som bestod av två barnskötare 

och sex förskollärare med 2,5 till 25 års erfarenheter av arbetet i flerspråkiga barngrupper. 

De deltagande av barn var i åldrarna 1–5 år, i barngrupperna bestod minst 25 % av barnen 

med annat modersmål än svenska (2019, s.4). Till att börja med gjordes videoobservationer 

på dagliga situationer på de tre olika förskolorna. Under observationen fokuserade 

Fredriksson på pedagogernas interaktion med barnen (Fredriksson, 2019, s.5–6). I sin 

studie har Fredriksson kommit fram till hur och vilka material och aktiviteter pedagogerna 

använder för att uppmärksamma och stimulera barns olika språk. I Fredriksson studie 

framgick det att många avdelningar har både använt böcker på olika språk och böcker med 

texten på två språk, samt också spelat musik som sjungs på olika språk, vilket pedagogerna 

anser främjar barns språkutveckling (2019, s. 9–10). Forskningsresultatet av denna studie 

visar att pedagoger behöver mer kunskap för att erbjuda alla barn en möjlighet att utveckla 

sina språk. För att detta förhållningssätt ska möjliggöras bör pedagogerna visa engagemang 

för att kunna verkställa ett värdefullt och resultatrikt arbete i förskolan (Fredriksson, 2019, 

s.13). 

 

Svensson (2012) har i sin studie “Med alla barn i fokus - om förskolans roll i flerspråkiga 

barns språkutveckling” valt att undersöka om förskolans roll i flerspråkiga barns 

språkutveckling. Syftet med studien är att lyfta fram och diskutera hur förskollärare kan 

stödja flerspråkiga barns möjligheter att utveckla sitt ordförråd (Svensson, 2012, s.29). Till 

sin studie har författaren utfört intervjuer med förskollärare, skolledare och 

barnbibliotekarier. Svensson startade denna samarbetsprojekt mellan bibliotek och 

förskolor, projektet pågick i två års tid i fem kommuner i Jönköpings län. Innan 

projektstart besvarade 188 förskoleavdelningar i de fem kommunerna en enkät om 

bokläsning och barnens tillgång till böcker. I slutet av projekttiden studerades sextio 

förskoleavdelningar i projektet. (Svensson, 2012, s.33). Författaren har i sin studie mött att 

språk har olika status, det vill säga att vissa språk har mer status än andra. Därför är det 

viktigt att de barn som inte talar de statusfyllda språk även ska känna sig att deras 
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modersmål anses lika värdefullt som svenska språket och att oavsett vilket språk man talar 

ska alla få samma bemötande. Svenssons lyfter fram att förskolan har ett ansvar för att 

barnen ges tillgång till en god språklig lärandemiljö. I sin studie förklarar Svensson 

betydelsen av bokläsningen som ett understöd för barn som behöver öka sitt ordförråd. 

Vidare lyfter hon att pedagogen bör lägga vikten på ett samtalsklimat där allas tankar och 

åsikter är lika mycket värda och där varje barn respekteras oavsett uttrycksförmåga. På så 

vis hjälper bokläsningen barnet att koppla det lästa till sin livsvärld. Andra faktorer visar 

också att barnets språkutveckling kan både hämmas eller stimuleras vid bokläsning 

(Svensson, 2012, s.31, s.32).  

 

Puskás genomförde en etnografisk fältstudie “Picking upp the threads. Languaging in a 

Swedish mainstream preschool” i en svensk kommunal förskola (2017, s. 313). Syftet med 

forskningsstudien var att undersöka vilka strategier som enspråkiga lärare använder för att 

skapa mening samt att uppmuntra och förbättra språklig kommunikation med tvåspråkiga 

barn i en svensk kommunal förskola. Författarens primära fokus under fältstudien låg på 

pedagogernas verbala interaktioner med de tvåspråkiga barnen (Puskás, 2017, s. 313, s. 

316). Materialet samlades genom deltagande observationer, informella diskussioner med 

lärare och barnen samt videoinspelningar av dessa samtal (2017, s. 317). Puskás 

forskningsstudie har sin utgångspunkt i ett sociokulturellt perspektiv, enligt vilket barns 

lärande är direkt kopplad till sociala sammanhang där lärandet och interaktion sker. 

Lärandet ses som ett resultat av interaktionen mellan individer med olika kunskaper och 

kompetenser (2017, s.315). Puskás upptäckte i studien varierande scaffolding 

strategier såsom gissning, kvalificerad gissning, repetition, frågeställningar, som bryter ner 

problemet i mindre delar och medkonstruerar en delad mening. Som resultat i studien fann 

forskaren att förskolebarnen gavs möjligheter att delta i kognitivt utmanande 

konversationer, vilket i sin tur ökade deras chanser att bli framgångsrika i sitt språkande 

längre fram, i skolan. Författaren kom fram till att ett framgångsrikt språkande förutsätter 

en hög förtroendenivå mellan barn och deras lärare samt fann att pedagogers förmåga att 

identifiera varje barns proximala utvecklingszon som väsentlig och viktig (Puskás, 2017, s. 

313, s. 322).  

 

Nordin-Hultman genomförde en studie “Pedagogiska miljöer och barns subjektskapande” 

där hon med hjälp av observationer analyserar och jämför den pedagogiska miljön, dess 

material och organisation av tid och rum i engelska och svenska förskolerum (2006, s. 24 – 

25, s. 73). Författaren tar sig an frågan om vad pedagogiska miljöer i form av arkitektur, 

material och organisation av tid och rum betyder för vad barn gör och hur barn blir. Hon 

undersöker de budskap som ligger i miljöerna om barn och om hur barn ska vara. Vad 

finns det för möjligheter för barn att bli intresserade, koncentrerade och kompetenta 

agenter i relation till den pedagogiska miljön? (2006, s.12). I sitt arbete undersöker 

författaren hur barn skapar egna identiteter och förstår sig själva som subjekt och hur de 

blir sedda och beskrivna av andra (2006, s.13). Nordin-Hultman problematiserar bilden av 

barnen där hon menar att barn framstår på olika sätt i olika situationer. Vad är det som gör 

att i den ena situationen framstår barnen som aktiva, utåtriktade och engagerade samtidigt 
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som i den andra situationen framstår samma barn som inåtvända och initiativlösa? (2006, s. 

12).  

 

Kultti har i sin akademiska avhandling utfört en studie “Flerspråkiga barn i förskolan: 

Villkor för deltagande och lärande” med syftet att analysera de villkor de olika förskolor 

ger för flerspråkiga barns språkliga och kommunikativa utveckling och för deras 

deltagande i olika aktiviteter (2012, s.17). Kultti grundar sin studie i ett sociokulturellt 

perspektiv på utveckling och lärande, som hon menar utgår ifrån studier av hur människor 

tillägnar sig kulturella redskap och lär sig använda dem i sociala praktiker där språket 

anses vara det viktigaste redskapet (2012, s. 21). Resultat i Kulttis studie visar att 

gemensamma aktiviteter gynnar barns språk- och kommunikationsutveckling och att 

pedagoger medvetet arbetar så att alla barn blir delaktiga i språkliga aktiviteter på svenska 

oavsett barnens språkkunskaper. Författaren kom fram till att modersmål andra än svenska 

inte uppmärksammas av pedagoger och det uppstår i kommunikation mellan barn eller 

används av pedagogen med samma modersmål som barnets. Kultti fann i sin studie att det 

svenska språket dominerar i förskolan då det anses vara ett gemensamt språk i 

verksamheten där flera individer med olika språkbakgrund möts dagligen (2012, s. 117–

119). 

 

Pedagogers förhållningssätt 

 

I Puskás forskning ses språket som en medlare av lärandet, som ett centralt lärandevillkor 

samt en process där en erfarenhet blir till ett lärande. Ett annat begrepp framställt ur 

Vygotskijs teori, som författaren använder i sin forskning är ett språkande, vilket här ses 

som dagliga verbala interaktioner mellan pedagoger och barn med syfte att berika den 

gemensamma förståelsen samt att stimulera lärandet (2017, s.316). Av Fredrikssons studie 

framgår det att i arbetet med flerspråkighet i förskolan bör pedagoger visa att de är 

intresserade av alla de språk som barnen talar och visa intresse för kommunikation som 

sker på andra språk än svenska. Fredriksson menar att pedagogerna behöver förhålla sig till 

en mångfald av avseende som vid vissa tillfällen går bortom rent språkliga, vilket i sin tur 

ökar förståelse för hur arbetets förutsättningar kan se ut (2019, s.6, s.8, s.12). Slutligen 

ställer författaren frågan om hur realistiskt läroplansmålet är att utföra i förskolans 

verksamhet. Resultatet av denna studie visar att det behövs fler studier och en ökad 

kunskap för att den pedagogiska praktiken i förskolan ska kunna erbjuda alla barn en 

möjlighet att utveckla alla sina språk. För att detta förhållningssätt ska möjliggöras bör 

pedagogerna visa engagemang för att kunna verkställa ett värdefullt och resultatrikt arbete 

i förskolan (Fredriksson, 2019, s.13). 

 

Svensson beskriver att en inkluderande verksamhet i förskolan innebär att alla barn känner 

att deras första språk anses vara en tillgång i den dagliga verksamheten. Förskolan ska 

stödja och utveckla barns språkutveckling, speciellt barn som har svenska som andraspråk 

(Svensson, 2012, s.34). Detta innebär att för barn som brister i svenska språket är det 

ytterst viktigt för dem att känna sig accepterad, på så sätt vågar de pröva ge uttryck på 

olika sätt som är betydelsefullt för språkinlärningen (2012, s.32). Författaren har i sin 
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studie mött att språk har olika status, det vill säga att vissa språk har mer status än andra. 

Därför är det viktigt att de barn som inte talar de statusfyllda språk även ska känna sig att 

deras modersmål anses lika värdefullt som svenska språket och att oavsett vilket språk man 

talar ska alla få samma bemötande (Svensson, 2012, s.31–32). 

 

Både Fredriksson och Svensson är eniga om att oavsett vilket språk barnet talar ska alla 

känna att deras modersmål har lika mycket värde som svenska språket. Båda deras studier 

lyfter fram vikten av att pedagoger visar sitt intresse för alla språk barnen talar samt att 

flerspråkiga barn får utveckla både modersmålet och svenska i förskolan. Från resultaten i 

båda studier framgår att pedagogerna ska uppmuntra och stimulera både barns förstaspråk 

och svenska språket samt att alla barn ska ges bättre möjligheter för att utveckla alla sina 

språk i förskolan. Calderon (2004, s.11) framhäver att personalens förhållningssätt och 

värderingar påverkar kontakter med de barn som har en annan språklig bakgrund. 

Pedagoger bör visa respekt, lyfta styrkan hos barn och föräldrar och arbeta för att stödja en 

positiv självbild hos varje barn. Förskolans personal bör satsa på en god relation och 

samarbete med föräldrar. Ett respektfullt bemötande, tydliga värderingar, empati och 

självkännedom möjliggör goda förhållanden till barn och föräldrar (2004, s.14 - 15).  

 

Pedagogers strategier och metoder 

 

I arbetet med flerspråkiga barn bör förskolläraren använda sig av ett tydligt uttryck, ge 

tydliga förklaringar på så sätt att barn kan sätta in orden i ett förståeligt sammanhang. Detta 

språkstimulerande arbetssätt inkluderar också användning av öppna frågor, upprepningar 

och bekräftande av barnens uttalande, utveckling och utökning av ämnen. Författaren 

betonar vikten av att tillrättalägga och samspråka på det nivå som passar barnets 

språkutveckling (Svensson, 2012, s.30–31). På ett liknande sätt beskrivs denna strategi 

även i Puskás forskningsstudie (2017, s.322). Svenssons skriver i sin studie om att 

förskolan har ett ansvar att barnen har tillgång till en god språklig lärandemiljö. I sin studie 

redogör författaren för läsningens påverkan på flerspråkiga barns språkutveckling samt 

lyfter fram förskolemiljöns betydelse för hur barnen utforskar, använder och utvecklar 

språket. Barnens erfarenheter av bokläsningen i olika miljöer och agerandet vid 

bokläsningen ger barn en förståelse för hur böcker kan och bör användas. Pedagogen bör 

lägga vikten på samtalsklimat där allas tankar och åsikter är lika mycket värda och där 

varje barn respekteras oavsett uttrycksförmåga. Bokläsning är som ett understöd för barn 

som behöver öka sitt ordförråd där barn även får möjlighet att koppla det lästa till sin 

livsvärld. Barnets språkutveckling kan både hämmas eller stimuleras vid bokläsning 

(Svensson, 2012, s.32).  

 

Kultti diskuterar analysen av måltider och skriver om att läraren pekar på grönsaker och 

benämner dem, ställer frågor och stöttar därmed flerspråkiga barns lärande i svenska 

(Kultti, 2012, s. 122). Analys av sångaktiviteter visar att läraren använder sångkort med ett 

motiv som illustrerar sången som ska sjungas (Kultti, 2012, s. 143). Pedagogen talar tydligt 

och förklarar ovanliga ord med synonymer (t.ex. brillor - glasögon), vilket också syftar till 

att erbjuda flerspråkiga barn möjligheter till utveckling av svenska språket (Kultti, 2012, s. 
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146 och s. 153). Analysen av sagostund med bilderböcker visar, enligt Kultti, att en sådan 

aktivitet leder till ett gemensamt berättande där barn uppmanas till språkliga handlingar 

såsom att använda svenska ord och meningar, benämna, kommentera, upprepa sina egna 

och andras handlingar med utgångspunkt i bilderböcker (2012, s.164–166).  

 

Miljön och materialets betydelse 

 

Kultti menar att förskolans material avgör vilka aktiviteter som är möjliga samt att 

lekmaterial kan användas tillsammans med andra barn eller i individuella aktiviteter. I de 

studerade förskolorna används böcker i pedagogiska och/eller didaktiska syften, och 

speciellt i relation till språkutveckling. Artefakter som bilderböcker används för att främja 

barns utveckling av svenska på olika sätt (2012, s. 82–83). Vidare diskuterar författaren 

termen artefakt och lyfter fram att med den menas fysiska redskap, föremål, tillverkade av 

människan. Wartofsky beskriver artefakter som sådana fysiska redskap som ska förstås i 

relation till deras användning i en aktivitet (ref. i Kultti, 2012, s. 28). Fredriksson beskriver 

hur och vilka material och aktiviteter pedagogerna använder för att uppmärksamma och 

stimulera barns olika språk. I undersökningen fann hon att många avdelningar har använt 

böcker på olika språk och böcker där texten finns på två språk samt musik. Ett gynnande 

arbetssätt i arbetet med flerspråkiga barn är att spela musik som sjungs på olika språk, 

vilket enligt pedagogerna gynnar barns språkutveckling (2019, s. 9–10). 

Kultti observerade och studerade den rumsliga och materiella organiseringen av 

förskoleverksamheten, som visar att på stolar, hyllor och lådor finns namnskyltar och 

bilder på̊ barnen sitter på väggarna. Barns födelsedagar uppmärksammas, ofta genom kort 

på̊ väggen med namn, bilder och siffror. I sina observationer av miljön får hon syn på att 

varje barn har en egen hylla med kroken i hallen eller den egna platsen vid matbordet med 

en namnskylt och/eller bild, vilket hon menar är en stark markör av och för individen 

(2012, s.81–82). I sitt arbete kommer författaren fram till att det generellt finns en 

begränsad variation i materialet i de svenska pedagogiska miljöerna. Den genomförda 

analysen synliggjorde en avsaknad av material med teknisk och naturvetenskaplig laddning 

för aktiviteter, lek och lärande (2012, s. 82). Däremot visar observationerna på att det finns 

mycket material för rörelse och “grovmotoriska” aktiviteter inomhus, vilket presenteras så 

att hela kroppen blir en bärande idé (2012, s. 83 - 85). Nordin-Hultman lyfter fram 

förvånande starka regleringar av tiden och rummet i de svenska förskolorna. Hon 

framhäver att dagliga rutiner och aktiviteter följer på varandra i en bestämd ordning med 

många övergångar (2006, s. 107). Författaren framhäver att barnens själv konstitueras i 

handlandet, och i de möjlighetsvillkor som miljön och situationernas händelseutveckling 

utgör. Nordin-Hultman menar att barnets identitet skapas i ett flöde av aktiviteter, material 

och relationer (2006, s. 171). Som ett resultat i sin analys lyfter hon fram den pedagogiska 

miljön som betydelsefull utifrån en syn på barns identitets- och subjektskapande. Miljöer, 

hörnor och material likställer författaren med mötesplatser och med något som skapar och 

förmedlar relationer (2006, s. 184 - 186). 

 

Hur barn blir flerspråkiga 
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I sin akademiska avhandling framhäver Kultti att det pågår vetenskapliga och allmänna 

debatter världen över om hur barn blir flerspråkiga, det vill säga lär sig att använda eller 

behärska flera talade språk. Författare lyfter fram att migration samt undervisning av och 

på̊ främmande språk i skolan leder till att barn och elever blir flerspråkiga (2012, s. 41 - 

44). Vidare analyserar hon begreppet flerspråkighet där hon beskriver det som ett 

mångdimensionellt fenomen, som innebär barns språkutveckling i termer av fonologi, 

grammatik, semantik och pragmatik. Modersmål (förstaspråk) hänvisar till det språk som 

barnet lär sig först och som används i hemmet och ett andraspråk till det språk som barn lär 

sig och använder utanför hemmet, till exempel, i förskolan (2012, s.41 - 42).  

 

Ladberg poängterar att vår tid präglas av en global rörlighet där människor reser över hela 

världen och flyttar från ett land till ett annat för arbete, studier och andra skäl (2003, s.23). 

Samtidigt följer kontakter, vänskap, äktenskap och familjebildning med över många 

språkgränser. Denna internationella rörlighet gör att många barn lever i nya språkliga 

konstellationer och eventuellt blir flerspråkiga. Calderon betonar vikten av att hjälpa barnet 

att utveckla dess modersmål då det är den bästa grunden för att bygga på med andraspråket 

svenska. Författaren påpekar att barnet får två förstaspråk om föräldrarna har olika 

modersmål som de aktivt använder med barnet. Vidare hävdar hon att det är helt naturligt 

och vanligt att flerspråkiga barn blandar sina språk. Det blir då, föräldrarnas uppgift att så 

ofta som möjligt tala de olika språken för att barnet ska efterhand lära sig att hålla isär två 

språk (2004, s.18–20). 
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Teoretisk utgångspunkt och centrala begrepp 

I detta avsnitt redogör vi för det sociokulturella perspektivet som vi använder oss av i 

tolkning av vår studie. Vi kommer även att presentera följande begrepp som mediering, 

appropriering och den proximala utvecklingszonen som är centrala för sociokulturella 

perspektivet och därav kommer vi att använda dessa begrepp i resultat och analys samt i 

diskussionsdelen. Denna teori och dess begrepp anser vi är relevanta för vår studie. 

Ett sociokulturellt perspektiv 

 

Det sociokulturella perspektivet har sitt ursprung i den ryske forskaren Lev Vygotskijs 

teori om utveckling, lärande och språk. I det perspektivet betraktas språk som ett levande 

redskap för att skapa mening mellan människor som handlar och agerar med varandra i 

sociala sammanhang (Sträng & Persson, 2003, s.30). Säljö hänvisar till Vygotskijs 

sociokulturella perspektiv där människor är kulturindivider, som samspelar och tänker 

tillsammans med andra människor i vardagliga aktiviteter, samt att fokusen ligger i 

samspelet mellan kollektiv och individ (2014, s. 17–18). Med sociokulturella resurser 

menas intellektuella och praktiska redskap, och de skapas och bärs vidare genom 

kommunikation (Säljö, 2014, s.21–22). Säljö beskriver vidare att språket ses som ett 

viktigt, flexibelt och utvecklingsbart verktyg för att skapa mening, vilket gör att människor 

kan kategorisera och ordna sina upplevelser för att kunna ta till sig och bevara kunskaper. 

Vi tillägnar oss kunskap inom ramen för de uppfattningar och tankemönster som 

omgivningen använder och erbjuder. Det mänskliga språket framstår som ett unikt och 

oerhört rikt instrument för att skapa och kommunicera lärandet (Säljö, 2014, s.34–35).  

 

Det är i sociala samspel som barnet får en djupare förståelse av exempelvis de nya orden 

de lär sig i olika situationer samt att barnet tänker med och genom de språkliga uttryck som 

det inträffat och tagit till sig i samspel med andra. Svensson betonar att när barnet har nått 

en allmänna språklig nivå, så påverkas tänkandets utveckling eftersom språket är beroende 

av den kultur barnet lever i. Detta i sin tur betyder att kommunikation är central, den är 

länken mellan tänkande och interaktion (2009, s.141). Dessutom hävdar Säljö att 

utveckling ses som en socialisation in i en värld av kulturella händelser, föreställningar och 

samspelsmönster, som finns till i och genom kommunikation, och som skiljer sig åt mellan 

omgivningar och samhällen (Säljö, 2014, s. 66–68). Människors förmåga att lära och att 

utvecklas är obegränsad eftersom vi ständigt skapar redskap, som hjälper oss att lösa 

fysiska och intellektuella problem (Säljö, 2014, s.73). I ett sociokulturellt perspektiv är den 

som är mer kunnig som vägleder och stöttar den som har mindre erfarenhet i den aktuella 

praktiken, det vill säga att den lärande är beroende av stöd och handling från den som har 

mer kunskaper, men efterhand så övertar den tidigare lärande så småningom handlingen på 

egen hand (Williams, 2006, s. 47). Detta sätt att betrakta lärande kallar Vygotskij för den 

proximala utvecklingszonen (Säljö, 2014, s.120). 
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Den närmaste utvecklingszonen 

 

I Hwang och Nilsson definieras den proximala utvecklingszonen som den zon där målet 

för lärandet ligger för högt för barnets nuvarande punkt i utvecklingen. Enligt Vygotskijs 

sociokulturella teori innebär detta att för svåra uppgifter som barn inte klarar av kan de 

lösa tillsammans med någon mer kunnig, vilket är en viktig bas i utvecklingen. Enligt 

Vygotskij ska pedagoger i sitt arbete vägleda och stödja barnets inlärning och utveckling 

(Hwang & Nilsson, 2011, s.67). Säljö skriver dessutom att det är viktigt hur en pedagog 

förhåller sig till barnets utveckling och inlärning och att barnet bör få hjälp från en vuxen 

som redan har erfarenheter och strategier för problemlösning. Detta betyder att barnet 

behöver andra människor med större erfarenheter för att komma vidare i sin utveckling 

(2014, s.122). Vygotskijs tankar om den proximala utvecklingszonen är att pedagogen ska 

ges arbetsutrymme för att inspirera ett särskilt lärande genom att planera över hur 

kontexten ska utformas i sampel och genom stödjande scaffolding (Philgren, 2017, s.201). 

Appropriering 

 

Begreppet appropriering är ett uttryck som en sociokulturell tradition använder för att 

beskriva och förstå lärande (Säljö, 2014, 119). Säljö beskriver begreppet appropriering som 

en process där människor bekantar sig med och lär sig genom att använda redskap i olika 

verksamheter, samt att vi människor tar emot ny kunskap från våra medmänniskor i 

samspelssituationer. Det är en process där individen bekantar sig med och lär sig att 

använda redskap i olika verksamheter samt att individen skaffar sig erfarenheter av hur 

man kan använda dessa på ett produktivt sätt (2014, s.152).   

Mediering  

 

Mediering är en av de grundläggande fenomen inom det sociokulturella perspektivet. Som 

ett begrepp innebär mediering ett sätt att förena människor med hjälp av redskap i olika 

inlärnings sammanhang där individer använder verktyg för att få förståelser och kunskaper 

om omvärlden. Säljö hävdar att vi föds in i omvärlden genom att vi använder oss av 

samma medierande redskap som andra och uppfattningen av världen beror på den kultur vi 

lever och verkar i (2014, s.76–77). Medierande redskap är en del av de kulturella resurser 

som vi använder oss av för att lösa olika problem i vårt dagliga sammanhang. Mediering 

handlar inte enbart om verktyg, teknik och artefakter utan människans allra viktigaste 

medierande redskap är språket, vilket innehåller de olika resurser såsom tecken, symboler, 

musik, berättande m.fl. (Säljö, 2014, s.74, s.81–82).  

 

Enligt Strandberg har mediering olika underkategorier där det används på ett specifikt sätt 

mellan individen och miljön och där språket är en särskild form av mediering i interaktion. 

Språket är den medierande redskapen som gör att vi kan samspela och interagera med 
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varandra (2017, s.30). Dessutom skriver Kultti att fysiska redskap som artefakter är 

föremål tillverkade av människan samt att de är viktiga delar av sociokulturella praktiker. 

Från ett språkperspektiv har fysiska redskap en stor betydelse och mening i 

språkinlärningen då de till viss del karaktäriseras av kreativa och flexibla 

användningsmöjligheter i samspel och i individuella aktiviteter. Detta tyder på att i 

förskolan ska alla deltagande erbjudas material som ska läras in och som underlättar 

inlärningen. Exempel på dessa kulturella redskap är tecken och symboler som barnen 

använder sig av i leken eller i annan form av samspel med personerna i omgivningen 

(Kultti, 2014, s.34, s.43).  
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Metod och material 

I detta avsnitt presenteras val av material och metod som vi använt oss av i 

forskningsstudien. Vi har valt att utföra en kvalitativ studie eftersom vi är intresserade och 

vill förstå pedagogernas sätt att resonera och urskilja varierande handlingsmönster (Trost, 

2014, s.32). Inledningsvis redovisas metod för datainsamling, följt av urval, genomförande, 

datainsamling och analysmetod. Slutligen presenteras även forskningsetiska överväganden 

och studiens reliabilitet och validitet.   

Kvalitativ intervju 

 

Intervjuerna utfördes av Svitlana. Trost belyser om att kvalitativa intervjuer kännetecknas 

av att man ställer enkla och raka frågor, på vilka man får utvecklade, innehållsrika svar 

(2014, s.25). När alla intervjuerna är utförda får man, enligt författaren, ett enormt rikt 

material, som innehåller många intressanta händelser, åsikter, mönster och mycket annat. 

Krueger anger att fördelen med kvalitativa studier är att de är lättare att förstå på grund av 

att resultaten presenteras i konkret form och på ett begripligt sätt (ref. i Trost, 2014, s.34). 

En kvalitativ studie använder sig av låg grad av standardisering där 

variationsmöjligheterna är stora. När intervjuerna genomfördes använde Svitlana sig av 

den låg grad av standardisering som innebär att hon bör formulera sig efter den 

intervjuades språkbruk, att Svitlana tar frågorna i den ordning de passar och den 

intervjuade får gärna styra ordningsföljden, följdfrågor formuleras beroende av tidigare 

svar. En hög grad av standardisering innefattar däremot att Svitlana som intervjuare läser 

upp frågorna med samma tonfall, precis som de är formulerade, i exakt samma ordning för 

alla informanter (Trost, 2014, s.39).  
 

Intervjun i delstudie 1 har en hög grad av strukturering då den behandlar ett område som är 

relevant för frågeställningarna. Intervjufrågor utmärks dock av en låg grad av strukturering 

i den mening att de är öppna (Trost, 2014, s.41 - 42). Svitlana har använt sig av en semi-

strukturerad intervju där respondenten kunde tala fritt om det hen tycker är viktigt. I 

intervjun utgick Svitlana från ett frågeschema med en tydlig struktur, detta för att 

säkerställa att de ämnesområden och teman som är relevanta för frågeställningarna 

kommer med (Bell & Waters, 2016, s. 192, s.194). Svitlana och Nur diskuterade fram 

intervjufrågorna tillsammans. Båda funderade och diskuterade fram frågorna som skulle 

vara intressanta samt relevanta för undersökningens frågeställningar och syfte. De frågorna 

sammanställde Svitlana till en intervjuguide där hon delade dem i fem kategorier: 

flerspråkighet, modersmål, pedagogernas arbetssätt, samverkan med hemmet och 

förskolans lärmiljö (se bilaga 4.). Semi-strukturerade intervjufrågorna skulle hjälpa att 

uppnå ett öppet samtalsklimat med plats för följdfrågor. Svitlanas uppgift som intervjuare 

är att inte påverka den intervjuande med hennes åsikter, inte påverka svaren eller den 

intervjuades åsikter samt att vara tillåtande. Vidare menar Trost att intervjuaren ska visa 
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intresse för det den intervjuade säger, tycker och berättar. Som intervjuare är det viktigt att 

den som blir intervjuad inte uppfattas hämmande (2014, s.107–108). 

 

Strukturerad observation 

 

Nur genomförde observationer. Nur har valt att utföra en observation som är en lämplig 

metod för att komplettera delstudien 1. Esaiasson m.fl. definierar observation som ett 

uppmärksamt iakttagande där accent ligger på vad respondenten gör och inte på vad de 

säger. Fördelen med direktobservationer som forskningsmetod är att undersökaren finns på 

plats och observerar med egna ögon (Esaiasson m.fl., 2017, s.313–314). Bell och Waters 

beskriver observation som en systematisk datainsamlingsmetod där man i förväg har kodat 

det som ska observeras (2016, s.296). Under observationen ska man både iaktta och lyssna 

samtidigt som man noterar när, hur ofta och hur länge det i förväg kodade handlande 

förekommer. Innan observationstillfället tänkte och funderade Nur kring termer av 

strategiska urval, det vill säga bestämma vad som ska observeras (Esaiasson m.fl., 2017, s. 

320) samt valde Nur ut att fokusera på följande område: observera förskolans lärmiljö och 

studera den miljön och material som är relevant för vår undersökning. Nur sammanställde 

de kategorierna i ett schema (se bilaga 2) för att underlätta observations processen och 

sedan använda schemat som hjälp för resultat och analysdelen. Vid observationen har Nur 

använt sig av en strukturerad, icke-deltagande observation där fokus ligger på förskolans 

inne lärmiljö (Bell & Waters, 2016, s.224). Nur valde även att följa ett observationsschema 

vid undersökningen, faktorerna som togs upp i schemat anpassades till syfte och 

frågeställningarna för vår studie. Nur ville observera hur den inre miljön i verksamheten 

var utformad samt vilka material som fanns tillgängliga, detta i syfte att finna svar till de 

inledande frågeställningarna (Esaiasson m.fl., 2017, s. 321–322). 

Urval och avgränsningar 

 

Först och främst sökte vi på förskolor på internet i de områdena som vi antog vara 

mångkulturella förskolor. Vi skickade ut tio mail till olika förskolor med förfrågan om att 

få genomföra intervju med direktobservation i samband med vårt examensarbete. I 

samband med utskick av informationsbrev förklarade vi om studiens syfte och varför vi 

valt att undersöka detta. Två av förskolorna tackade nej och resterande förskolor fick vi 

inget svar ifrån. Därefter bestämde vi att ta kontakt med förskolor som vi tidigare haft vår 

VFU-placering som vi visste att intresset till medverkan fanns samt att en av förskolorna 

som vi genomförde observation på fick vi kontakt med genom våra bekanta.  

 

Alla de tre förskolorna är mångkulturella förskolor där flerspråkigheten genomsyrar den 

dagliga verksamheten och där andelen barn med annat modersmål än svenska är hög. Vi 

har använt oss av ett bekvämlighetsurval, som enligt Trost innebär ett strategiskt urval som 
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är en vanlig och praktisk metod, på så vis har vi valt att intervjua de som vi anser är en 

möjlig källa och personer som är villiga att ställa upp (2014, s.140–141). För att få 

tillräckligt med information till vår studie var våra kriterier att intervjua pedagoger som 

arbetar med barn i olika åldersgrupper dvs. en som arbetar på yngre barnavdelning och en 

pedagog som arbetar med äldre barn. Vi valde att intervjua tre förskollärare och utföra tre 

observationer.  

 

En anledning till detta urval är att vi tror på att genom intervjuer och observationer kan vi 

få en helhetssyn på förskollärarens förhållningssätt samt material och miljöns betydelse 

som är vårt forskningsområde och utgångspunkt för vår studie. Två av de förskolorna som 

vi besökte var kommunala förskolor och ligger relativt centralt i Uppsala, en av dessa 

förskolor är privatägd samt att en av de besökta förskolorna låg i Stockholmsförort. 

Kvaliteten av den data som vi samlat in tycker vi är tillräcklig då materialet den innehåller 

anses vara relevant för vårt syfte och frågeställningar. Om de tre intervjuerna inte var 

tillräckliga skulle vi kunna utföra ett par intervjuer till (Trost, 2014, s.144). På grund av 

Coronaviruset samt konsekvenserna där förskolorna inte kunnat ta emot oss studenter 

valde vi att begränsa antalet. 

Genomförandet av metoderna 

 

Förskollärarna på de förskolor som vi valt ut kontaktades via mail och telefonsamtal, sedan 

kom vi överens om ett datum för intervju och observationstillfälle (Trost, 2014, s.82). Vi 

mailade ut samtyckeblankett och informationsbrev om vår studie (se bilaga 1. och 2.). I 

informationsbrevet står studiens syfte, projektansvariges namn och instutionsanknytning. 

På informationsbrevet står det att deltagandet är frivilligt och att de uppgifter som 

insamlats inte kommer användas för något annat än för undersökningen (Vetenskapsrådet, 

2010, s.8). Innan besöket mailade vi även ut intervjufrågorna till förskollärarna så att de 

kunde förbereda sig (se bilaga 4.), på så sätt kunde respondenten få chansen att se vilka 

frågor hen ska svara på. Innan intervjun påbörjades fick förskollärarna skriva under 

samtyckesblanketten. Vi valde att intervjua förskollärarna på deras arbetsplatser, detta för 

att den intervjuade ska känna sig trygga i sin roll och i miljön så att de vågar dela med sig 

sina tankar (Trost, 2014, s.65). Alla tre ljudupptagningar spelades in av en mobiltelefon, 

förskollärarna fick i förväg veta att intervjun skulle spelas in. Varje förskollärare 

intervjuades i ca 30 minuter. Vi valde att intervjua och observera på varsitt håll. Svitlana 

utförde alla intervjuerna och Nur utförde observationer på förskolorna. Vid genomförandet 

av observationerna var barnen inte närvarande i avdelningarna. Innan besöket skapade Nur 

ett observations schema (se bilaga 3.) där fokusen låg på att hitta information i förskolans 

miljö som var relevanta för vår studie. I bilaga 3 finns en bild på observationsschemat där 

anteckningar fördes under observationstillfällen, vi har fått godkännande från personalerna 

på förskolan att ta dessa bilder med en mobiltelefon. 

 

Databearbetning och analysmetod 
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När vi väl genomfört intervjuerna och observationerna bearbetade, analyserade och 

transkriberade vi data som samlats in. Först samlade vi in material genom kvalitativa 

intervjuer och observationer med hjälp av ett observationsschema. När vi samlat 

informationen med hjälp av ljudinspelning på en mobiltelefon transkriberade vi intervjun 

på datorn och omarbetade den så att strukturen skulle passa in i vårt arbete (Trost, 2014, 

s.147, s.150). Intervjuerna som transkriberats lästes sedan igenom flera gånger för att få en 

tydligare helhetsbild av innehållet i insamlade data, vilket kommer att vara till hjälp att 

analysera resultatet vid ett senare tillfälle. Vi gick igenom transkriberingarna, bearbetade 

dem och delade in data i teman: modersmål, pedagogers metoder och arbetssätt, förskolans 

miljö och material. Det teman ansågs vara relevanta med tanke på att de eventuellt skulle 

kunna besvara våra frågeställningar. Med hjälp av dessa teman hade vi för avsikt att 

urskilja både skillnader och likheter i respondenternas svar, vilket i sin tur underlättade för 

oss att välja den information som var mest relevant och viktig för vår studie. 

 

I delstudie 1 benämns respondenterna som förskollärare FK1 (kommunal), förskollärare 

FK2 (kommunal) och förskollärare FF3 (fristående). I Delstudie 2, har Nur använt sig utav 

ett observationsschema med sex kategorier och två fokusområden vilket är Miljö och 

Material på förskolan. I Delstudie 2 benämns förskolorna som OK1(kommunal), 

OK2(kommunal) och OF3 (fristående). Med hjälp av observationsschema kunde jag skriva 

ner anteckningar på vad som fanns på förskolans lärmiljö samt om det fanns relevanta 

material som jag sökte efter i vår undersökning. Nur dokumenterade miljön och material 

med hjälp av en mobiltelefon, slutligen användes bilderna och anteckningarna på 

observationsschemat i resultat och analysdelen för vår studie. 

Reflektion över metoden 

 

Delstudie 1 – kvalitativ intervju 

 

Jag tyckte att denna datainsamlingsmetod är flexibel och produktiv då den ger möjlighet att 

ställa följdfrågor beroende på vad respondenten säger, vilket kan leda till rikare och 

bredare svar. En svårighet som jag upplevde i intervjuprocessen är att hålla mig fast till den 

förbestämda ordningen på frågor för respondenten kunde besvara en viss fråga i förväg, 

vilket ledde till ändringen i frågornas ordning. Jag märkte även att vissa deltagare kände en 

viss spänning just när jag tryckte på spela in knappen vid intervjuns början. Jag 

reflekterade även kring om jag skulle föra fältanteckningar samtidigt som jag intervjuade 

deltagaren och bestämde att inte göra det för att kunna uppnå ett öppet och trevligt 

samtalsklimat. 

 

Delstudie 2 – strukturerade observationer  
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Fördelen med observationer är att jag kan samla in information som jag själv anser är 

relevant för min studie. Samt att med hjälp av observationsschemat så fick jag en klar idé 

om vad jag ska söka efter i den miljön jag ska observera. Observationsverktyget som jag 

använt av är en mobiltelefon med en kamera inbyggd där jag dokumenterade bilder. Med 

hjälp av ett observationsschema utförde jag skriftliga anteckningar där jag sedan kunde 

analysera och dra slutsatser utifrån det jag sett, vilket kommer vara som ett underlag för 

resultatdelen. 

Reliabilitet & validitet 

 

Traditionellt hävdar Trost att reliabilitet innebär en mätning, på sätt och vis att alla 

intervjuare ska ställa frågorna på samma sätt samt att situationerna ska vara likadan för 

alla. Trost menar att reliabilitet är en mätning vid en viss tidpunkt och det ska ge samma 

resultat vid en förnyad mätning. Exempelvis när vi utförde de kvalitativa intervjuerna 

ställde Svitlana samma företeelser för att kunna förstå och för att vi skulle få relevanta svar 

som vi sökte efter till vår studie (Trost, 2014, s.131–132). Bell och Waters beskriver 

dessutom att med reliabilitet menas ett mått på i vilken utsträckning ett tillvägagångssätt 

ger samma resultat vid olika tillfällen. Man talar om en hög reliabilitet om respondentens 

svar inte ändras när hen får samma fråga vid ett annat tillfälle (2016, s.133). Validitet 

förklaras som ett mått på om data verkligen beskriver det som respondenten säger. En 

fråga saknar validitet om den är inte reliabel (Bell & Waters, 2016, s.134). Vid 

intervjutillfällen var Svitlana lyhörd och uppmärksam över hur den intervjuade tänker, 

känner och uttrycker sig. Däremot behöver inte svaren vara lika varje gång den givna 

frågan ställs utan vid kvalitativa intervjuer strävar man för att få veta vad den intervjuade 

menar eller hur hen uppfattar omständigheterna (Trost, 2014, s.133).  

Etiska hänsynstaganden  

 

I vår studie har vi följt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer och informerat varje 

deltagare om studiens syfte, om det frivilliga deltagandet och rätten att avbryta sin 

medverkan utan negativa påföljder (Vetenskapsrådet, 2010). Detta gjorde vi redan vid 

första telefonkontakten och strax innan själva intervjutillfället. Innan Svitlana utförde 

intervjun fick varje deltagare läsa igenom och skriva på ett skriftligt samtycke som visar att 

den intervjuade är informerad och ställer upp frivilligt (Trost, 2014, s.125). I 

samtyckeblanketten (se bilaga 3.) fanns information om vad intervjun ska handla om samt 

att respondenternas anonymitet under alla omständigheter garanterades. Trost menar att 

den intervjuade får berätta om vem hen är, dock få vi som intervjuare inte avgöra det 

(2014, s.62), då de intervjuade har rätt till sin egen integritet och värdighet. Slutligen 

informerades deltagarna om att all insamlade data inte kommer att vara tillgänglig för 

utomstående, samt användas eller utlånas till kommersiellt bruk eller annan icke-
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vetenskapligt syfte. Efter intervjun informerades deltagares om möjligheten att senare ta 

del av det slutgiltiga arbetet.  
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Resultat och analys 

I detta avsnitt kommer vi nu att presentera resultat och analys av våra två delstudier. Den 

insamlade data grundar sig på våra uppfattningar och tolkningar av respondenternas svar i 

intervjuerna samt de granskningar vi har gjort på förskolornas lärmiljöer. I båda delstudier 

bearbetades empirin tematiskt. Resultat och analys redovisas som en sammanhängande text 

i delstudie 1 medan delstudie 2 har resultatet och analysen separata. 

Delstudie 1  

 

I detta avsnitt presenteras den data som Svitlana samlat in från intervjuerna som 

genomfördes med tre förskollärare. Resultat och analys har jag valt att presentera under 

samma teman som framgår i intervjuguiden (se bilaga 4.). Vissa svar från deltagarna som 

handlar om flerspråkighet, pedagogernas arbetssätt och barns modersmål stundvis 

beskriver deras värderingar, synsätt och det som de uttrycker är viktigt i arbetet med 

flerspråkiga barn. De svaren har därmed Svitlana valt att lägga in under ett eget tema, 

vilket är Förskollärarens förhållningssätt. Det är endast förskollärare som intervjuades och 

därmed namnges de vidare som följande: FK1 - en förskollärare i en kommunal förskola 

med snart 13 års erfarenhet, FK2 - en förskollärare i en kommunal förskola med 40 års 

erfarenhet samt FF3 - en förskollärare i en fristående förskola med 1 års erfarenhet.  

 

Modersmålets betydelse 

 

Samtliga förskollärare är eniga om modersmålets betydelse för barns språkutveckling och 

talar om hur viktigt det är att barnet har tillgång till sina modersmål. FK2 och FF3 förklarar 

även att det inte alltid finns något kommunikationsstöd eller modersmålspedagog för 

barnets hemspråk i förskolan, vilket de menar lägger ansvaret för inlärning och utveckling 

av det hemspråket på vårdnadshavarna. FK2 talade om ett barn på deras förskola med ett 

afrikanskt språk som modersmål och sa följande: 

 

”Då var jag väldigt tydlig med hans mamma och sa: “Läs sagor, sjung sånger, gör allting på ditt 

språk för att han ska få behålla det, annars är jag rädd att det försvinner och att han kommer att 
glömma det”. Det är ju också hans identitet, och kanske vill han sedan åka tillbaka och söka sitt 

ursprung - tänk om han får ha kvar sitt modersmål då (…). – (FF3, 2020) 

 

FK1 påvisar även betydelsen av ett utvecklat modersmål för inlärning av det svenska 

språket hos barn och menar att ju fler ord barnet har desto bättre det kan förstå saker om 

sig själv och livet. Förskollärarnas resonemang tolkar jag som att de alla tre ser på barns 

modersmål som en tillgång, det som berikar barngruppen och därmed försöker de 

uppmärksamma barns hemspråk i dagliga verksamheten. Å andra sidan visar resultat i 

Kulttis studie om att modersmål andra än svenska inte brukar uppmärksammas av 
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pedagoger och att det uppstår istället i kommunikation mellan barn eller används av 

pedagogen med samma modersmål som barnets (2012, s.117–119). 

 

Förskollärarens förhållningssätt 

 

FK1 och FF3 anger att det som gynnar flerspråkiga barn gynnar alla barn. 

Samtliga förskollärare ser på ett språkfrämjande arbete med flerspråkiga barn som viktigt.  

 

(...) vi måste bidra med en bra svenska och mycket begrepp på svenska för att ge dessa barnen 

bättre möjligheter och samma möjligheter som sina svensktalande vänner i samhället (...). (FK1, 

2020). 

 

Från intervjuerna framkom det att samtliga förskollärare ställer sig positivt till arbetet med 

flerspråkighet och anger att det är viktigt att uppmärksamma och stödja alla barns 

hemspråk. Alla tre förskollärarna uttrycker att de i sitt dagliga arbete försöker lyfta alla 

språk som finns representerade i barngruppen. FK1 resonerar och talar om vikten av att 

skapa trygghet och att pedagogen verkligen måste vara där och försöka lyssna med alla 

sinnen.  

(...) att uppmuntra och att vi ger självförtroende i … och att visa att språket är viktigt, att vi 
använder oss av kollegor med olika språk för att visa att det är en bra sak att kunna olika språk 

(…) – (FK1,2020).  

 

FK2 och FF3 menar att det är viktigt att visa ett intresse för barns olika språk, bland annat 

genom att välkomna och uppmärksamma barns olika kultur i förskolan. 

 

(...) så ett svenskt barn kan komma med sin kultur från Dalarna lika väl som ett annat barn 

kan komma med något från Frankrike” - (FF3,2020). 

 

Jag tolkar förskollärarnas resonemang som en strävan för att synliggöra och stärka barns 

olika språk och utveckla deras identitet. Detta förhållningssätt ligger i linje med resultat i 

tidigare forskning, som tyder på att pedagoger bör visa intresse och engagemang för alla 

språk som barnen talar samt ha förståelsen till mångfalden i förskolan (Fredriksson, 2019, 

s.6–8; Svensson, 2012, s.34). 

 

Samtidigt berättar FK1 och FK2 om att de upplever svårigheter i arbetet med att lyfta och 

ta tillvara på alla barns språk. FK2 menar att de har barn, som har 2 eller fler språk hemma, 

vilket gör att det blir svårt för dem att veta vilket som egentligen är barnets modersmål: 

”Nu har vi även barn som har flera hemspråk – mamma pratar ett språk, pappa pratar ett 
språk… och så har vi svenskan här, så en del har det väldigt rörigt, just i språket (…) - (FK1, 

2020). 

 

FK1 delger att de under en viss period hade 21 olika språk presenterade i barngruppen, 

vilket gjorde det svårt att lyfta alla de språken i vardagen. Det utmärkande är att samtliga 

förskollärare talar om osäkerheten kring deras uppdrag, beskrivet i förskolans läroplan om 
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personalens ansvar för ett arbete i att utveckla barnets modersmål såväl som det svenska 

språket. Alla tre förskollärare uttrycker att de saknar kunskaper just när det gäller 

flerspråkiga barns utveckling och att det är oklart hur de ska göra. På ett liknande sätt lyfter 

resultatet i tidigare forskning behovet av fler studier och en ökad kunskap för 

förskolepersonalen att kunna erbjuda alla barn möjligheten att utveckla sitt modersmål 

såväl som det svenska språket (Fredriksson, 2019, s.13).  

 

Förskollärarens språkutvecklande arbetssätt 

 

Samtliga förskollärare anger att de arbetar aktivt med bokläsning på olika språk, digitala 

läromedel, bildstöd och flanosagor. I tidigare forskning understryks bokläsningens 

betydelse på barns utforskande, användning och utveckling av språket samt att 

bokläsningen bidrar till ett ökat ordförråd (Svensson, 2012, s.32; Fredriksson, 2019, s.9–

10). Benckert m.fl. framhäver att läsning av böcker på olika språk förstärker flerspråkighet 

i förskolan samt hjälper barn att upptäcka språkets makt (2008, s.151). FK1 belyser om att 

de ser på korta filmer på UR på olika språk där en pedagog läser på svenska parallellt så att 

alla barn kan hänga med och förstå vad den handlar om. FK3 anger att de använder sig 

flitigt av internettjänster, till exempel när de ska snabbt översätta något ord Däremot 

berättar FK2 om att det inte alltid går att använda digitala läromedel just när det gäller 

vissa språk.  
 

Alla tre förskollärare är eniga om att i ett språkutvecklande arbetssätt behöver undervisning 

vara konkret och tydlig, den ska stödjas med bilder och konkret material och att pedagogen 

sätter ord på begrepp och på det som görs. 
 

”Men det är också viktigt att ha leksaker och konkreta föremål, tänker jag, för att de barnen… 

behöver känna på och se vad det är vi pratar om, för att det ska bli konkret (…) – (FK1,2020). 

 
FK1 och FF3 anger att de dagligen vägleder och stimulerar barnen i språkutvecklingen, 

vare sig det är svenska eller barnets modersmål. Detta arbetssätt tolkar jag som stöttning, 

vilket är en strategi som bidrar till utveckling av barns kommunikation, förståelse, samspel 

och ett gemensamt meningsskapande (Skolverket, 2008, s.99). Stöttning även används i 

förskolans verksamhet i tidigare forskning, som visar att pedagoger medvetet arbetar så att 

alla barn blir delaktiga i språkliga aktiviteter på svenska oavsett barnens språkkunskaper 

(Puskás, 2017, s.313; Kultti, 2006, s.122). 
 

FK2 nämner att det ofta blir så att barnen lär språket av varandra genom lek och 

kommunikation. Jag tolkar det som att förskollärarnas arbetssätt tar sitt stöd i Vygotskijs 

sociokulturella perspektiv, enligt vilket barnets lärande sker genom dialog med vuxna och 

mer kunniga kamrater samtidigt som barnet själv är med och skapar sin egen utveckling 

inom ramen för de sociokulturella möjligheter som erbjuds (Säljö, 2014, s.122–123). FK2 

berättar om en pojke, som inte kunde svenska alls och att han blev kompis med en 

svensktalande flicka, vilket ledde till att pojken började så småningom tala svenska: 

(…) Han upprepade efter henne och hon pratade svenska obehindrat och fyllde på…. det var 

ganska tydligt att han anammade hennes sätt att prata. Nu pratar han jättebra svenska (…) - 

(FK2,2020). 
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I detta exemplet utvecklade barnet sitt språk med hjälp av en mer kunnig kamrat, vilket jag 

tolkar som ett lärande inom den proximala utvecklingszonen (Hwang & Nilsson, 2011, 

s.67). FK1 talar om vikten av att benämna för barn det som görs, särskilt om de inte ännu 

har språket: 

”Vi pedagoger måste hjälpa att sätta ord på deras vardag, vi sitter med och så säger vi 

“AHA - och nu så säger hon till dig att hon vill låna den av dig”, vi måste hjälpa dem att 

sätta ord på det (…) - (FK1,2020). 

 
FF3 berättar om att det ofta händer att barn växlar mellan olika språk i samtal med 

varandra eller med personal, vilket gör att det ibland blir svårt för dem att förstå vad 

barnen menar: 

(...) de /barn/ sitter och säger “nom, nom” vid matbordet. Det tog lång tid innan jag fattat 

att hon ville ha mjölk. Mjölk är nom på thai” – (FF3,2020). 

Det som förskolläraren beskriver tolkar jag som kodväxling, vilket är ett naturligt inslag i 

småbarns språkandet som tyder på en god språklig kompetens hos barnen (Skolverket, 

2013, s.29).  
 

Samverkan med hemmet 

 

Samtliga förskollärare framhäver att de har ett bra samarbete med vårdnadshavare, men 

aspekterna som de väljer att ta upp kring detta skiljer sig. Således menar FF3 att det kan 

förekomma ett kommunikationsproblem och krockar i kontakt med nyankomna föräldrar. 

Hen nämner också att de tagit hjälp av en modersmålspedagog i sin kommunikation med 

föräldrar, som inte kan svenska. FK1 betonar vikten av att boka in fler samtal varje år, 

gärna med tolk, för familjer som inte har tillräckligt språk eftersom de inte kan få samma 

vardagliga kontakt med personalen. FK2 uttrycker att de kontinuerligt upplyser föräldrar 

om vikten av att använda sitt modersmål hemma med barnet så mycket som möjligt, 

speciellt vad gäller språk som det inte finns modersmålspedagog eller något stöd att få tag 

på i förskolan /här talade hen om ett afrikanskt språk. Förskollärarnas resonemang tolkar 

jag som deras strävan efter ett gott samarbete med vårdnadshavare då de är öppna till 

dialog och visar en genuin vilja att förstå varandra. Ett lyckat samarbete med föräldrar bör 

kännetecknas av empati, självkännedom, tydliga värderingar och ett respektfullt 

bemötande (Calderon, 2004, s.14–15). 

 

Lärmiljö som språkstimulans 

 

Samtliga förskollärare uttrycker att barn behöver ha en tillgång till ett inspirerande miljö, 

som gynnar och stimulerar alla barns språkutveckling. FK1 menar även att det ska finnas 

rum och ytor av olika storlekar med olika slags föremål i. 

 

(...) det ska finnas mötesplatser som är mindre och större för att man ska lockas till 

kommunikation och samtal med andra. Det måste finnas saker att mötas kring. – 

(FK1,2020). 

 

Förskollärarna anger att det ska finnas bilder, teckningar, böcker på olika språk, flaggor, 
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som triggar barns nyfikenhet och lockar till varierande samtal. I tidigare forskning 

understryks betydelse av barns tillgång till en god språklig lärandemiljö (Svensson, 2012, 

s.31–32). Innehållsrika, varierande pedagogiska miljöer bidrar till att barn blir intresserade, 

aktiva och kompetenta agenter (Nordin-Hultman, 2006, s.12). 
 

Sammanfattningsvis ser samtliga förskollärarna på arbetet med flerspråkighet som viktigt 

samt de språkfrämjande metoder som de använder sig av är bokläsning på olika språk, 

bildstöd, flanosagor och digitala läromedel. Scaffolding ses vara den strategi som 

genomsyrar pedagogernas dagliga arbete med flerspråkiga barns språkutveckling. Alla tre 

förskollärare ser på barns modersmål som en tillgång och som en bra grund att kunna stå 

på för inlärning av ett nytt språk. Samtliga förskollärare påvisas sträva efter ett gott 

samarbete med vårdnadshavare samt att de påtalar om vikten av att ha en tillgång till en 

rik, inspirerande miljö, som stimulerar alla barns språkutveckling. 

Delstudie 2  

 

I detta avsnitt presenteras den data som Nur samlat in från tre observationstillfällen på tre 

olika förskolor. Två av de observationerna tog plats på kommunala förskolor som Nur har 

valt att benämna för OK1 och OK2. Den tredje observationen ägde rum på en fristående 

förskola som Nur benämnde för OF3. Under observationerna har Nur använt sig av ett 

observationsschema där hon utfört anteckningar för att ha dem som underlag att utgå ifrån i 

resultatdelen. Observationsschemat (se bilaga 3.) är tematiserat i två olika områden som 

Miljö och Material med olika under kategorier. Resultatet och analys kommer att kopplas 

samman med frågeställningar, tidigare forskning, teoretiska utgångspunkt och centrala 

begrepp.  

  

Beskrivning av förskolor 

  

I OK1 går ca 130 barn och 24 pedagoger, på denna förskola arbetar de i block. 

Avdelningarna är uppdelade i fyra olika åldersgrupper. En av två småbarnsavdelningar 

bestod av ca 32 barn med 6 pedagoger och den andra småbarnsavdelning hade ca 32 barn i 

åldrarna 1–3 år med 5 pedagoger. På storbarnsavdelningarna består den ena av ca 32 barn i 

åldrarna 3–4 med 6 pedagoger och i den andra storbarnsavdelningen går ca 32 barn i 

åldrarna 4–5 år med 7 pedagoger. På förskolan finns 21 olika språk som talas av barn och 

pedagoger. Den första avdelningen jag observerade på har 32 stycken barn i åldrarna 1–2 

år, där arbetar en förskollärare och fem barnskötare.  

 

Min upplevelse är att avdelningen känns mellanstor. Det fanns ett allrum som används till 

matsal och ett aktivitetsrum. På avdelningen fanns ett samlingsrum, två vilorum, en ateljé 

och ett vatten- och sandrum. I alla rum fanns bord och stolar av olika varianter som var 

anpassade efter barnhöjd. Väggarna såg annorlunda ut beroende på vilket rum jag var i. På 

den andra avdelningen jag observerade på finns det ca 32 stycken barn i åldrarna 4–5 med 

två förskollärare och fem barnskötare. Avdelningen består av sex rum och ett skötrum med 
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två toaletter. Det fanns en ateljé, i ett samlingsrum fanns två rum som de kallade för 

ljusrummet och rollekrummet, ett byggrum, allrummet är även en matplats som de också 

använder till att rita och måla. Alla bord och stolar är i samma nivå som barnen. I hallen 

fanns en läshörna som var inrett med mattor, kuddar och ljusbelysning på väggen.  

 

På OK2 arbetar 17 pedagoger på ca totalt 70–80 stycken barn på förskolan. Förskolan är 

uppdelade på fyra avdelningar. På förskolan finns 11 olika språk som talas av barn, 

familjer och pedagoger. Avdelningen jag observerade på består av 17 stycken barn i 

åldrarna 1–3 med två förskollärare och två barnskötare. Där fanns det flera rum anslutna 

till ett allrum och ett skötrum med två toaletter. Jag såg att de hade ett språkrum, ett 

samlingsrum och en ateljé.  

 

Allrummet var delat i två olika delar, på ena delen av rummet används som matsal och den 

andra delen fanns en soffa och en hylla med böcker där de kallar för bokläsningshörna. I 

språkrummet fanns två soffor, hyllor med böcker på barnens höjd, QR-koder som är 

uppsatta på väggen från Ur skola, bilder på barnlitteratur, bilder på stjärnor och 

mumintroll. I samlingsrummet hade barnen tillgång till material som leksaker, pyssel, 

klossar, lego m.m. Det fanns pedagogiska dokumentation på barnen från utflykter och 

pågående projekt som avdelningen arbetar med. I ateljén fanns penslar, pennor, papper, 

målarfärg m.m. I hallen hängde även olika informationsblad uppsatta på väggen till 

vårdnadshavarna. 

  

OF3 är en privat förskola som har ca 30 barn med 3 förskollärare och 4 barnskötare. Den 

yngsta barngruppen består av 13 stycken barn i åldrarna 1–3 med två förskollärare och en 

barnskötare på avdelningen. I avdelningen fanns det fyra olika modersmål presenterade i 

barngruppen. Alla bord och stolarna på avdelningen var anpassade efter barnhöjd. Det 

fanns fyra stora rum och ett skötrum med toalett. Barnen hade även tillgång till ett läsrum, 

ett aktivitetsrum där barnen också vilar i. Det fanns en ateljé, ett allrum som också används 

som en matsal. I ett annat rum som de kallar för allrum fanns det två ihop satta bord och 

stolar kring som barnen brukar sitta och rita och måla vid. På den storbarnsavdelningen 

som jag också observerade hade de 17 stycken barn i åldrarna 4–5 med en förskollärare 

och 3 barnskötare. I denna avdelningen fanns det barn som talade sju olika modersmål. 

Avdelningen består av fyra rum och ett skötrum med toalett. Precis som 

småbarnsavdelningen fanns det en ateljé, ett allrum som sitter ihop med köket, ett 

projektrum där barnen har tillgång till en läshörna och ett aktivitetsrum som de flesta 

barnen vilar i. Borden och stolarna är anpassade efter barnens nivå.  

 

Barns alla språk i förskolans lärandemiljö 

 

Miljön i förskolorna jag besökte skiljer sig inte långt från varandra. På OK1 

småbarnsavdelning såg jag att det fanns ord och bilder på svenska, finska, turkiska, 

persiska och arabiska siffror uppsatta på en vägg. På ena väggen i tamburen fanns också 

hälsningsfraser på nio olika språk. Olika föremål som t.ex. torkskåp, spis och toaletten var 

textade bland annat med arabiska, persiska och finska språk. Däremot kunde jag inte finna 
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lika mycket material på andra språk på storbarnsavdelning. Där såg jag att det fanns en 

QR-kod på köksluckan, QR-koden bestod av hur man säger olika färger på isländska (se 

bilaga 5.). Det fanns också information om läslyftet från Skolverket uppsatt på väggen, där 

det stod En hyllning till barnboken som är skrivet på olika språk (se bilaga 5.). Jag stötte 

också på alfabetet på teckenspråk på storbarnsavdelningen. Liknande iakttagelse gjorde jag 

på OK2 där de hade väggbilder på alfabetet på 11 olika språk som följande: arabiska, 

bosniska, bengali, polska, nepalesiska, tigrinja, svenska, somaliska, spanska, indiska och 

engelska. I språkrummet fanns QR-koder från UR på böcker på olika språk som barnen 

själva kan scanna på. Pedagogerna hade också satt upp bildstöd på teckenspråk som fanns 

tillgänglig för barnen att lära sig, dessutom hade vårdnadshavarna tillgång till 

informationsblad på sitt språk i tamburen.  

 

På OF3 fanns betydligt mer material på alla barns språk på båda avdelningarna jag 

observerade på. Det första jag möttes av när jag steg in i storbarnsavdelningen är 

välkomstfraser på 7 olika språk uppsatta på dörren i tamburen, de språk som fanns uppsatta 

var turkiska, libanesiska, urdu, amhariska, svenska, thailändska och arabiska. I 

aktivitetsrummet hos småbarnsavdelningen fanns det olika flaggor hängandes vid fönstret 

som barnen färglagt själva, dessutom såg jag att det hängdes alla världensflaggor tvärs över 

rummet (se bilaga 6.). I både OK2 och OF3 fanns det olika informationsblad till 

vårdnadshavarna uppsatta i tamburen, en del av vårdnadshavarna hade tillgång till 

informationsblad på sitt språk.  

 

Pedagogiska läromedel och dess betydelse i förskolan 

  

När det kommer till fysiska redskap på avdelningarna jag observerade fanns det lite med 

material i samtliga förskolans verksamheter. På OK1 har barnen tillgång till böcker på 

olika språk. I en hall på storbarnsavdelning fanns det en läshörna med sagoböcker 

uppställda på hyllorna, berättelser på QR-koder på väggen. Med hjälp av en lärplatta kan 

barnen själva scanna QR-koden som hänvisar till boken på bilden (se bilaga 6.), på en hylla 

fanns det fyra böcker på engelska, finska, persiska och spanska, vilka barnen tagit med sig 

hemifrån för en gemensam läsning i barngruppen. En pedagog förmedlade att barnen själva 

hade fått återberätta i en samling vad boken handlade om och att man därefter samtalat om 

boken. På småbarnsavdelningen använder pedagogerna en lärplatta för att spela upp 

sånger, sagor och barnen erbjuds till att använda applikationer för att synliggöra sitt språk. 

På båda avdelningarna fanns det papper, pennor och färger för barnen att använda sig av.  

I likhet med OK2 används även på OK1 en lärplatta för att söka fram sagor, sånger och 

andra applikationer. Det fanns QR-koder från UR på litteratur på språk som förekommer i 

barngruppen. I språkrummet fanns böcker på olika språk som somaliska, bengaliska, 

spanska och arabiska placerade på en bokhylla. På ett liknande sätt finns det på OF3 en 

lärplatta för att söka material på sagor, sånger och applikationer på barnens modersmål. 

Pedagogerna på OF3 berättade dessutom om att de samverkar med vårdnadshavarna och 

uppmuntrar dem att läsa böcker för barnen på deras hemspråk. 

  

Analys: 
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Barns alla språk i förskolans lärandemiljö 

  

Observationerna visar hur förskollärarna arbetar med att synliggöra språkanvändning i 

förskolan. Att synliggöra alla olika språk som framkommer i förskolan är ett viktigt inslag 

i förskolans uppdrag. Således visar resultatet från mina observationer att barnens olika 

språk synliggörs i OK1, OK2 och OF3 på ett liknande sätt. På både OK1 och OF3 fanns 

det hälsningsfraser, flaggor, siffror och alfabetet på olika språk uppsatta på väggarna. 

Svensson hävdar att grunden för språkinlärning och utveckling sker i samspel med och i 

sociala och fysiska miljön (2009, s.123). Kulttis studie lyfter fram att i 

förskoleverksamheten möts flera individer med olika språkbakgrund dagligen (2012, 

s.117–119). Nordin-Hultman belyser i sin studie om att den pedagogiska miljön är 

mötesplatser som skapar och förmedlar relationer med varandra (2006, s. 184–186). 

Dessutom framgår det i Svenssons studie att förskolan har ett ansvar för att barnen ska 

erbjudas en språklig lärandemiljö, samt att pedagogerna bör skapa och om arrangera miljön 

på så vis att förändringar hela tiden leder till nya aktiviteter (2012, s. 31). Miljön bör vara 

möblerat ut ett barns perspektiv för att skapa en trygghet hos barnen. Philgren nämner även 

genom att skapa en god lärmiljö känner sig barnen säker i sig själv för att ta för sig av 

talutrymmet i det sociala sammanhanget (2017, s.127). 

 

Eftersom vår studie har utgångspunkt i ett sociokulturellt perspektiv kan jag i detta 

avseende tolka att språk är som ett levande redskap för att skapa mening mellan människor 

som handlar och agerar med varandra i sociala sammanhang (Sträng & Persson, 2003, 

s.30). I barns samspel är kommunikation en central aspekt för lärandet att ske. Jag tolkar 

detta synliggörande av barns olika språk som ett sätt för dem att lära sig av varandra 

genom att den som behärskar arabiska språket kan säga siffrorna på arabiska och lära den 

som inte kan. Denna lärandeprocess kan jag koppla till begreppet appropriering som enligt 

Säljö innebär att människor tar emot nya kunskaper från medmänniskor i 

samspelssituationer (2014, s. 152).  

 

Resultatet i mina observationer visar att pedagogerna på de observerade förskolor främjar 

och synliggör barns flerspråkighet genom att medvetet inkludera de språk som förekommer 

på avdelningarna och genom att sätta upp olika material som kopplas till barns olika språk. 

Detta kan även kopplas till det sociokulturella perspektivet som innebär att barn lär sig i 

samspel med varandra (Sträng & Persson, 2003, s. 30). Philgren lyfter även fram att barn 

lär sig bäst när de känner dig delaktiga (2017, s.127). Pedagogernas arbete med inkludering 

av barnens språk i verksamheten tolkar jag som deras vilja att barnen ska känna en 

tillhörighet. Svenssons beskriver i sin forskning att alla barns modersmål ska ses lika 

värdefullt som övriga språk på förskolan och oavsett vilket språk som barnet talar ska det 

få samma bemötande och utrymme i förskolan, detta ska pedagogerna ansvara för (2012, s. 

31).  

  

Analys: 
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Pedagogiska läromedel och dess betydelse i förskolan 

  

Barn ska ständigt erbjudas möjligheter att utveckla sina språkhandlingar. För att detta ska 

kunna ske är det nödvändigt att pedagoger har kunskaper om hur barnet ska stödjas i sin 

språkutveckling och dessutom blir det en förutsättning för barnets språkutveckling.  

Hwang och Nilsson hänvisar till Vygotskij som belyser om att pedagoger bör i sitt arbete 

vägleda och stödja barnets inlärning och utveckling (2011, s.67). Ett sätt att stödja barns 

språkutveckling är att använda sig av medierande redskap. Mediering används som stöd 

mellan individen och miljön, vi använder oss av medierande verktyg för att få förståelse 

och kunskaper om omvärlden samt att de är en del av de kulturella resurser vi använder oss 

av för att lösa problem i vardagen (Säljö, 2014, s.74). Resultatet visar även att i alla dessa 

förskolor använder pedagogerna sig av digitala verktyg i olika inlärnings sammanhang för 

att lyfta och stödja barns språkutveckling. Undersökningen visar att OK1, OK2 och OF3 

använder sig av en lärplatta för att söka upp sånger, sagor och scanna QR-koder i syfte att 

stärka alla språk som förekommer i barngruppen. Att pedagogerna erbjuder barn detta 

redskap tolkar jag görs med syfte att underlätta inlärningen.  

 

Undersökningen visar även att alla dessa förskolor använt sig av böcker för att 

uppmärksamma och stimulera barns olika språk. Svensson lyfter dessutom upp att 

bokläsning är det mest centrala för att stimulera barns språkutveckling. Vid bokläsning får 

barnen ständigt utvecklas, genom sagor och bokläsning utökar barnets ordförråd. På så sätt 

lär dem sig att sätta in orden i olika meningar (2009, s.145). På OK1 förskolan fick barnen 

ta med en bok hemifrån som var på sitt modersmål, där barnet fick återberätta för 

kamraterna på svenska vad boken handlar om. I Svenssons studie framgår även att vid 

bokläsning bör pedagogen samtala kring boken, på så vis lyssnar pedagogen på barnens 

tankar och åsikter. I hennes studie beskriver hon även att bokläsningen i förskolans 

verksamhet är som ett understöd för barn som behöver öka sitt ordförråd samt att 

bokläsningen kan kopplas till barns livsvärld (2012, s. 32). Detta arbetssätt kan kopplas till 

Vygotskijs proximala utvecklingszonen som går ut på att svåra uppgifter som barnet inte 

klarar av att lösa själva, kan lösas tillsammans med hjälp av kompisarna eller en vuxen 

med mer kunskaper i området (Hwang & Nilsson, 2011, s. 67). Böcker på flera språk 

stöttar och vägleder barnen till utveckling av både modersmål och det svenska språket. På 

OF3 visar resultatet att vårdnadshavare uppmuntrats till att läsa böcker på sitt modersmål. 

Enligt Calderon ska pedagogerna uppmuntra vårdnadshavarna att ofta tala de språken som 

talas hemma med barnet för att hjälpa barnet utveckla sitt modersmål (2004, s. 18–19). 

 

Sammanfattningsvis tolkar jag utifrån mina observationer att förskolorna visar att alla 

barns olika språk är värdefulla i förskolan. Detta synliggörs av pedagogerna på många 

olika sätt såsom att sätta upp flaggor, hälsningsfraser eller att en del av böckerna 

presenterar de språk som förekommer i förskolan. Det jag såg utifrån mina observationer 

tyder på att pedagogerna medger att flerspråkighet är en fördel och att barnen ges möjlighet 

att få möta olika språk i förskolan. I likhet till varandra använder alla tre förskolorna 

barnlitteratur som en strategi för att stimulera och främja barns språkutveckling, vilket 

även synliggörs i samtliga verksamheter där barnlitteratur på olika språk fanns tillgängliga. 
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Av mina observationer visade sig att den fristående förskolas arbetssätt med flerspråkighet 

synliggörs mer än resterande förskolorna. Den fristående förskolan synliggörs mer material 

av arbetet med flerspråkighet såsom hälsningsfraser, flaggor, siffror och ord på olika språk 

i deras lärmiljön. I jämförelse med de kommunala förskolorna fanns det mindre material av 

arbetet med flerspråkighet. Avslutningsvis tolkar jag utifrån mina observationer att 

samtliga förskolornas lärmiljö var utformade så att barnen möts och lockar till att integrera 

med varandra, samt att rummet på förskolornas avdelningarnas hade mötesplatser som jag 

anser lockar barnen till att kommunicera mellan varandra med de redskap som barnen 

kunde mötas kring.  
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Diskussion och konklusion 

I nedanstående text ska vi introducera undersökningens empiri i förhållande till bakgrund, 

tidigare forskningar, teoretiska utgångspunkt och centrala begrepp. 
 

Diskussion 

I vår kvalitativa studie framkom det att samtliga respondenterna fann den läroplans målet 

som otydlig och svår att sträva mot, samt att Skolverket allmänna råd om måluppfyllelse 

tycks svåra att omsättas i praktiken. Dessutom lyfter den nya läroplanen fram vikten av att 

erbjuda en stimulerande miljö som skapar förutsättningar att utveckla deras språk. 

Förskollärare FK1 poängterar dessutom att lärmiljöer är som mötesplatser som utvecklar 

relationer som även framhävs i Nordin-Hultmans studie där hon talar om lärmiljöer som 

identitet- och subjektskapande (2006, s.13). Samtidigt anses material vara ett viktigt 

redskap som används i mediering av kunskap. Detta kopplar vi till samtliga förskolor 

använder i såsom digitala verktyg, böcker, flanosagor, bilder, tecken som ett medierande 

redskap (Säljö, 2014, 181–182). När det kommer till hjälpmedel som digitala verktyg 

ställer dock FK2 sig tveksamt och menar att det inte alltid finns en hjälp att få vad gäller 

vissa språk. Till skillnad mot de andra två respondenterna som såg positivt på 

användningen av exempelvis en lärplatta som ett digitalt verktyg. Vid start av studien såg 

vi inte på digitala verktyg som relevant i vår undersökning att skriva om. Under arbetets 

gång visade det sig att digitala läromedel används dagligen i samtliga 

förskoleverksamheter. Med denna anledning lade vi till digitala verktyg begreppet i vår 

studie. 
 

I vår studie kunde vi se att samtliga förskolor arbetar med bokläsning som enligt Svensson 

hjälper barnen att utforska, använda och utvecklar språket, samt utökar barns ordförråd 

(2012, s.30–32). I studiens resultat framkom även att på den fristående förskola FF3 var 

den minsta förskola, dock fanns det betydligt mer med material jämfört med de 

kommunala förskolorna. Vår fråga är då hur vidare utvecklar de denna organisering av 

rum, tid och material? En aspekt som framstod i resultatet visar att samtliga respondenterna 

har en god samverkan med vårdnadshavare vad gäller utveckling av barns modersmål, 

vilket överensstämmer med Calderon som säger att pedagogerna bör satsa på en god 

relation med familjerna, vilket är avgörande för barns lärande och språkutveckling. 

Förskollärare FK2 är dessutom övertygad om att familjer som inte talar svenska i hemmet, 

bör läsa och prata med sitt barn på deras hemspråk så mycket som möjligt och inte på 

svenska efter risken för förmedling av brytning kan förekomma. Detta ligger i linje med 

Calderon som lyfter upp att föräldrarna ska hålla isär två språk det vill säga modersmål och 

svenska språket för att barnet att få högre språkkompetens i båda språket (2004, s.11–12, 

s.13 – 14). 
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Kultti menar i sin studie att pedagoger bör oftare uppmärksamma barnens modersmål i 

olika aktiviteter och dagliga sammanhang i förskolan (2012, s.117 – 119). Utifrån vår 

studie kan vi dra en slutsats att trots svårigheterna respondenterna uttrycker, visar de en 

positiv inställning till arbetet flerspråkiga barn, samt anger de att det är viktigt att 

uppmärksamma och stödja alla barns modersmål. Respondenterna är även eniga att barns 

modersmål är en tillgång för inlärning av ett nytt språk och att det ses som en fördel som 

berikar verksamheten. Utifrån vårt resultat kan vi se att det finns ett gemensamt 

förhållningsätt bland samtliga respondenter. Detta gemensamma förhållningssätt kan 

tänkas vara det en stödjande faktor i arbetet med utveckling av barns flerspråkighet. 

 

Resultat i studien tyder på att samtliga förskollärarna använder sig av scaffolding i sitt 

dagliga arbete med flerspråkiga barn genom att till exempel tala tydligt, benämna, upprepa, 

ställa frågor. Puskás menar att varierande scaffolding strategier uppmuntrar och förbättrar 

språklig kommunikation med flerspråkiga barn (2017, s.313). 

  

Vi kom fram till att sociokulturella perspektivet genomsyrade pedagogernas arbete med att 

stötta barns språkutveckling då de talade om att barn utvecklar sina språk i samspel och 

kommunikation med andra barn och vuxna (Säljö, 2014, s.17 – 18).  Vidare fann vi i vår 

studie att respondenterna brister i sitt arbetssätt kring flerspråkighet, eftersom vi inte fick 

tydliga beskrivningar om deras strategier och metoder i arbetet med detta. Med 

utgångspunkt i studiens resultat upplever vi att respondenterna behöver utöka kunskap vad 

gäller arbetet med flerspråkighet, vilket även ligger i linje med resultat i Fredrikssons 

studie (2019, s.13). 

Konklusion 

 

Syftet med vår studie var att undersöka hur förskolepedagoger arbetar med språkutveckling 

hos flerspråkiga barn med följande frågeställningar: Vilka strategier och metoder utrycker 

pedagogerna att de använder för att främja flerspråkiga barns andraspråkutveckling? På 

vilket sätt uttrycker pedagogerna att modersmålet kan stödja utvecklingen av det svenska 

språket hos flerspråkiga barn? Hur synliggörs flerspråkiga barns alla språk i förskolans 

lärmiljö? Vi ville få en djupare förståelse för hur pedagogerna arbetar med detta. I 

nedanstående avsnitt redovisar vi de konklusioner vi fann utifrån resultat i våra delstudier.  

 

En slutsats som kan dras i vår undersökning är att alla förskolor som vi besökt uttrycker att 

alla språk är lika viktiga, däremot finner vi att pedagoger saknar metoder i arbetet med 

flerspråkighet. Samtidigt påtalar samtliga respondenter om svårigheter i arbetet med att 

uppfylla läroplansmål, vilket även lyfts fram i Fredrikssons studie (2019, s.12 – 13). 

Utifrån vår studie tolkar vi att alla undersökande förskolor visar att de är flerspråkiga 

förskolor, vilket tar sig i uttryck i organiseringen av lärmiljöer där barns alla språk som 

finns i verksamheten synliggörs. Vi ville därmed ta reda på om det finns någon vidare 

utveckling av hur arbetet pågår, vilket vi inte hade möjligheten att få svar på med 

anledning till särskilda omständigheter. Denna slutsats drar vi utifrån respondenternas 
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påståenden som vi anser överensstämmer med hur språk synliggörs i barngruppen. 

Ytterligare en slutsats som dras är att samtliga respondenter talade om scaffolding i sitt 

arbete med barn. Vi upplevde dock att de inte reflekterade kring denna strategi som vi 

anser är gynnande för flerspråkiga barns språkutveckling och bör användas mer medvetet i 

dagliga sammanhang. I vår studie har vi stött på ett dilemma vilket går ut på hur 

pedagogerna egentligen ska förhålla sig i arbetet med att utveckla både modersmål och det 

svenska språket samtidigt som modersmålsstödet är borttaget från de flesta av 

förskoleverksamheterna. I detta avseende anser vi att målen framskrivna i förskolans 

läroplan går emot varandra i den mening att alla pedagoger inte behärskar barns alla 

hemspråk, vilket gör att det blir svårt för dem att uppfylla de målen.  

 

Fortsatt forskning 

 

Ett förslag på en intressant vidare forskning kan vara att uppfölja lekens betydelse för 

barns andraspråksutveckling. Det skulle vara intressant att studera hur barn som har flera 

språkkompetenser använder dessa språk i leken. En ytterligare intressant infallsvinkel vore 

att utföra likdanande kvalitativ studie där man inkluderar barnen och barnperspektiv. I och 

med detta kan man observera och samtala med barnen i syfte att få en uppfattning om vad 

de uttrycker kring flerspråkighet.  
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Bilaga 1. - Informationsblad 

 

Informationsblad till förskolan 

 

Information om en studie av flerspråkighet i förskolan  

 
Till: _____________________________  

 

Vi är två̊ studenter som heter Nur Mihoh och Svitlana Abuhassira som studerar sista 

terminen på förskollärarprogrammet vid Uppsala universitet.  

Vi har påbörjat ett självständigt arbete vid Institutionen för pedagogik, didaktik och 

utbildningsstudier, Uppsala universitet. Studien som vi vill undersöka handlar om 

pedagogernas metoder och strategier för att främja flerspråkiga barns språkutveckling samt 

modersmålets och förskolemiljöns betydelse i detta arbete.  

För att samla in information skulle vi vilja intervjua dig som är erfaren inom ämnet. Under 

intervjun kommer vi med hjälp en mobiltelefon spela in en ljudinspelning, samt önskar vi 

att få observera / fotografera material och miljö̈, som vi vid senare tillfälle kommer att 

transkribera som ett underlag för analys i vårt självständiga arbete.  

 

Datainsamlingen kommer att ske under mars månad. Insamlade data kommer att analyseras 

under innevarande termin. Data kommer att hanteras och förvaras på̊ sådant sätt att ingen 

obehörig kan ta del av den, samt avskilt från personuppgifter. I redovisningar av studien 

kommer alla personuppgifter vara borttagna. Deltagandet i studien är frivilligt. Deltagandet 

kan avbrytas när som helst, även efter att datainsamlingen är genomförd. Ingen ekonomisk 

ersättning utgår. Därefter undertecknar ni den medföljande blanketten om medgivande.  

 

Om ni har ytterligare frågor angående studien går det bra att kontakta oss eller vår 

handledare innan ett beslut tas (se nedan för kontaktuppgifter).  

 

Studiens handledare:  

Farzaneh Moinian 

Tel: XXX – XXXXXX e-post: xxxxxxxxxxx 

 

Studenter: 

Nur Mihoh, xxxxxxxxx 

Svitlana Abuhassira, xxxxxxxxx  
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Bilaga 2. - Samtyckesblankett 

Samtyckesblankett 

 

Till förskollärare………………………. 

 

Formulär för samtycke till deltagande i studie. 

 

Samtycke till att delta i intervjustudien om pedagogernas arbete med flerspråkiga barns 

språkutveckling  

 

Jag har muntligen informerats om studien och tagit del av skriftlig information. Jag är medveten 

om att mitt deltagande är helt frivilligt och att jag när som helst och utan närmare förklaring kan 

avbryta mitt deltagande.  

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ort och datum  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Namnunderskrift  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Namnförtydligande  

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Telefon alt. Mobilnr  
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Bilaga 3. - Observationsschema 

Observationsschema – Förskolans lärmiljö   

Frågeställning: hur synliggör flerspråkiga barns alla språk i förskolan?   
Förskola: _______________________   

 

Miljö   Stimulerande    Behöver utvecklas   

-  Hur ser förskolans 

miljö ut?   

      

-  Finns det texter, bilder 

som t.ex. 

hälsningsfraser, 

flaggor, mångkulturell 

almanacka på 

väggen?     

      

Material   Finns   Finns inte   

-   Har barnen tillgång till 

böcker/sagor på olika 

språk?   

      

-  Finns det bildstöd/ 

teckenstöd på förskolan?   
      

 -  Har vårdnadshavarna  
tillgång till information 

på sitt eget språk?   
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- Vilka material/redskap 
använder förskolan för 
att främja flerspråkiga 
barns språkutveckling?   

   
(t.ex. digitala verktyg, 

applikationer, PENpal 

m.fl.)   
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Bilaga 4.  – Intervjuguide  

Intervjuguide 

 

Presentation/ uppvärmningsfrågor 

- Vilken åldersgrupp arbetar du med nu? 

- Hur stor barngrupp är det på din avdelning? 

- Hur många års erfarenhet har du inom yrket som förskollärare/barnskötare? 

  

Intervjufrågor till forskningsområdet  

 

Flerspråkighet: 

- Vad är dina tankar om flerspråkighet? 

- Hur arbetar ni med inlärningen av det svenska språket hos flerspråkiga barn? 

 

Modersmål: 

- Kan du berätta om dina erfarenheter av att arbeta med flerspråkiga barn/ barn som inte har 

svenska som modersmål? 

- Tror du att det är viktigt för barn att lära sig sitt modersmål? Varför? 

- Vilken påverkan anser du att modersmålet har på flerspråkiga barns utveckling av ett andra 

språk? 

 

Pedagogernas arbetssätt 

- Hur använder ni läroplanen i planeringen för att främja flerspråkiga barns språkutveckling? 

- Hur arbetar du/ni för att främja de flerspråkiga barns språkutveckling? 

- Hur organiserar ni arbetet så att barnen ska få möjlighet att få samma tillgång till 

modersmålet som svenska? 

 

Samverkan med hemmet: 

- Finns det något samarbete med hemmet/vårdnadshavare?  

Om ja: hur kan det samarbetet iså fall se ut? 

- Vilken påverkan tror du att det har på flerspråkiga barns utveckling av ett andra språk? 

 

Förskolans lärmiljö: 

- Vad har den fysiska lärmiljön för betydelse i arbetet med att stimulera flerspråkiga barns 

språkutveckling? 

- Vad använder ni er för av material för att främja språkutvecklingen? 

- Varför har du/ni valt att arbeta med dessa metoder/material? 

 

Är det något som du vill tillägga? 
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Bilaga 5. - Bild 1. 
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Bilaga 6. - Bild 2. 
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Bilaga 7 – Bild 3. 

 


