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Sammanfattning 
 

Syftet med studien är att undersöka och beskriva förskollärares uppfattningar om och 

erfarenheter av att skapa språkstimulerande miljöer för barn med annat modersmål än 

svenska, och på vilket sätt de anser att det kan få betydelse för dessa barns språkutveckling 

och lärande. För att samla in datamaterial används intervju som metod och studien bygger på 

åtta förskollärares uppfattningar, sett från ett sociokulturellt och specialpedagogiskt 

perspektiv. Resultatet visar att förskollärarnas uppfattningar av uppdraget är att skapa en trygg 

miljö med rikliga kommunikationsmöjligheter i samspel med andra och att de förstår att deras 

förhållningssätt och ageranden får betydelse i samspelet mellan barnets hemkultur och 

förskolans nya kultur. Resultatet visar även att förskollärarna upplever en brist på kunskap när 

det gäller att synliggöra barns språkliga utveckling. Denna studie har som ambition att öka 

medvetenheten kring förskollärares kunskaper och strategier för att kunna möta barn med 

annat modersmål än svenska.  

 

Nyckelord: modersmål, språkstimulerande arbete, språkutveckling och dokumentation. 
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Inledning  
Denna studie handlar om förskollärares arbete med att skapa en språkstimulerande miljö i 

förskolan för barn med annat modersmål än svenska. Studien tar avstamp i förskollärares 

uppfattningar och erfarenheter om hur de arbetar språkstimulerande, hur dokumentationen 

genomförs i detta arbete samt vilka förutsättningar som är av betydelse för barn med annat 

modersmål än svenska.  

Jag har i min yrkesroll som förskollärare tillägnat mig många erfarenheter av vilken betydelse 

en språkstimulerande miljö kan få för barns utveckling och lärande. Det är utifrån barnens 

intressen och erfarenheter som jag skapar stimulerande språk- och lär miljöer och i dessa 

miljöer ges barnen en vidare begreppsvärld.  

Även förskolans läroplan (Skolverket, 2010) understryker vikten av en språkstimulerande 

miljö för barns möjlighet till utveckling och lärande:  

”Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och 

identitetsutveckling. Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns 

språkutveckling och uppmuntra och ta till vara barnets nyfikenhet och intresse för 

den skriftspråkliga världen” (s.7) 

Då läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) ger förskolläraren ansvar för att barnens språk 

och kommunikationsutveckling stimuleras, är det rimligt att tänka sig att förskollärare i vissa 

fall kan behöva stöd i arbetet med att skapa goda språkmiljöer. Enligt examensförordningen 

för specialpedagogexamen (1993:100) ska en specialpedagog efter avklarad utbildning kunna 

vara ett sådant stöd genom att till exempel kunna ”utveckla inkluderande lärmiljöer” 

(1993:100, s.14). Specialpedagogens arbetsuppgifter kan vara att undersöka, kartlägga och 

därefter handleda förskollärare samt vara delaktig i verksamhetens lärmiljöer. 

Specialpedagogen identifierar då möjligheter och hinder i språkstimulerande miljöer och 

stärker förskollärarens roll till att skapa goda lärmiljöer för barn med olika erfarenheter som 

till exempel barn med annat modersmål. Denna studie kan då ses vara ett exempel på ett 

sådant specialpedagogiskt utvecklingsarbete. 

Tidigare forskning (Norling, 2015) visar på att förskollärares uppfattningar och erfarenheter 

kring språkstimulerande miljöers betydelse för barn, kan få betydelse för på vilket sätt den 

språkstimulerande miljön och arbetet formas på förskolan och i sin tur påverkar barns 

möjligheter till språkutveckling och lärande.  

Dock visar både studier inom detta forskningsområde (Norling, 2015; Kultti, 2012;) samt 

Skolverkets utvärderingar (2002, 2008) på brister i förskolors språkstimulerande miljö när det 

gäller att möta barn med annat modersmål än svenska. Idag har till exempel alla barn rätt till 

modersmålsstöd men enligt Skolverkets undersökning (Skolverket, 2002) finns det brister i 

verksamheterna då det inte finns modersmålsstöd i alla språk för att stödja alla barn. I 

Läroplan för förskolan (Skolverket, 2010) står att förskolan ska ge barn med annat modersmål 

än svenska stöd för att utveckla både modersmål och det svenska språket. Men enligt 

Skolverket (2002) är dessa intentioner inte tillräckliga, då utvärderingsresultatet visar på att 

endast 13 % av barnen får det stöd de är berättigade till. Sammanfattningsvis kan därför sägas 

att flera faktorer som min tidigare erfarenhet som förskollärare, uppdrag ur läroplan för 

förskolan och examensförordning för blivande specialpedagog samt tidigare gjorda 

forskningsstudier och utvärderingar har bidragit till att jag ansett det motiverande att studera 
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förskollärares uppfattningar och erfarenheter om hur de skapar språkstimulerande miljöer för 

barn med annat modersmål än svenska.  

 

Övergripande syfte 
Ambitionen med denna studie är att få en djupare förståelse för förskollärares kunskaper och 

strategier för att kunna möta barn med annat modersmål än svenska i deras språkstimulerande 

miljö. 

Syftet med studien är att undersöka och beskriva förskollärares uppfattningar om och 

erfarenheter av att skapa språkstimulerande miljöer för barn med annat modersmål än svenska 

och på vilket sätt de anser att dessa miljöer kan få betydelse för barnens språkutveckling och 

lärande. För att uppfylla ovanstående syfte är följande frågor verksamma att ställa: 

 

Forskningsfrågor 
Vilka faktorer uppfattar förskollärare är av betydelse för att kunna skapa en språkstimulerande 

miljö för barn med annat modersmål än svenska? 

  

Hur arbetar förskollärare språkstimulerande utifrån de faktorer de lyfter fram som 

betydelsefulla?  

  

Hur dokumenterar förskollärare det språkliga arbetet i att möta barn med annat modersmål än 

svenska? 

 

Centrala begrepp  
I denna studie finns två centrala begrepp, annat modersmål än svenska och språkstimulerande 

miljöer i förskolan. Definitionen av annat modersmål än svenska beskrivs i detta avsnitt. 

Definitionen av språkstimulerande miljöer i förskolan kan kort beskrivas som sammanhang 

där barnen i samspel med andra människor utmanas i aktiviteter där den språkliga 

utvecklingen stimuleras. Mer om begreppet språkstimulerande miljöer beskrivs i avsnittet 

språkstimulerande miljöers betydelse.  

Denna studie belyser hur förskollärare uppfattar det språkstimulerande arbetet i mötet med 

barn med annat modersmål än svenska. Studien skrivs utifrån ett sociokulturellt perspektiv (se 

teoretisk ansats) vilket medför att forskningsstudier, litteratur och styrdokument som har 

fokus på barn med annat modersmål och deras möjligheter till språkutveckling i förskolan har 

lyfts fram. Hur definieras då modersmål? Enligt Nationalencyklopedin (Nationalencyklopein, 

2015) beskrivs modersmål vara det språk barnet lär sig först. Även Håkansson (1998) 

definierar modersmålet som det språk som barnet lär sig först men lägger också till att 

definitionen innefattar det språk som används i hemmet. Begreppet modersmål kan även ses 

ur ett annat perspektiv, nämligen genom en tro på att en individ med ett modersmål endast kan 

ha ett språk som sitt modersmål (Skutnabb-Kangas, 1981; Kultti, 2012). Ett barn som sedan 

födseln utvecklar två språk, menar Kultti (2012) får två modersmål.  

Skutnabb-Kangas (1981) lägger in flera aspekter i begreppet modersmål. Det första kriteriet är 

ursprung, dvs det språk vi lär oss först, vilket ligger i linje med Nationalencyklopedin och 
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Håkanssons definitioner av modersmål. Det andra kriteriet är kompetens, det språket vi 

behärskar bäst, vilket kan i vissa fall likställas med Håkanssons (1998) tillägg att begreppet 

också bör innefatta det språk som används i hemmet. Dessutom lägger Skutnabb-Kangas till 

ytterligare två kriterier som funktion, det språket som vi använder mest och attityder, det 

språket vi identifierar oss med.  

 

Bakgrund 
I bakgrunden redovisas de delar av Skollagen och förskolans läroplan som har anknytning till 

denna studies undersökningsområde.  

Styrdokument för förskolan 
Föreliggande studie utgår från vikten av att förskolans verksamhet skall ge barn med annat 

modersmål än svenska möjligheter till lärande och utveckling och mer specifikt kunna 

utveckla det svenska språket och sitt modersmål. Att detta är ett uppdrag för förskolans 

verksamhet och förskollärare som är verksamma i den står att läsa både i skollag (2010:800) 

och läroplan för förskolan (Skolverket, 2010). Här nedan finns en sammanfattning av detta 

uppdrag beskrivet. 

1998 fick förskolan ett förstärkt pedagogiskt uppdrag i och med att läroplanen för förskolan 

(Lpfö 98) kom. Läroplanen reviderades 2010 och är en förordning utfärdad av regeringen.  

Syftet med förskolan är att erbjuda barnen en trygg miljö och stimulera utveckling och 

lärande. Förskolan ska se hela barnet utifrån behov och främja social gemenskap (2010:800). 

I Skollagen (2010:800) finns skrivet att barn med annat modersmål än svenska i förskolan ska 

få möjlighet att utveckla sitt modersmål och det svenska språket. Att stödja barns 

språkutveckling blir en viktig del för förskolan och enligt Skollagen (2010:800) når förskolan 

målen genom att använda sig av personalens språkliga kompetenser samt använda sig av 

modersmålspedagoger.  

”I varje förskola där det finns barn med annat modersmål än svenska eller som hör 

till någon av de nationella minoriteterna ska aktiviteter, arbetssätt, miljö och 

material anpassas till barnens behov. Särskilda åtgärder som tvåspråkig personal, 

lärare i modersmålsstöd, kulturstödjare m m kan vara viktiga komplement. Även 

barnens föräldrar är en viktig tillgång och resurs för förskolan i detta avseende” 

(2010:800, s 127). 

I läroplan för förskolan (2010) står det tydligt att pedagogerna ska stimulera 

språkutvecklingen och språkmiljön då det ger bättre förutsättningar för barnen att utveckla sitt 

modersmål. Skolverket (2010) beskriver förskolans uppdrag gällande barn med annat 

modersmål så här:  

”Barn med utländsk bakgrund som utvecklar sitt modersmål får bättre möjligheter 

att lära sig svenska och även utveckla kunskaper inom andra områden. Förskolan 

ska medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att både 

utveckla det svenska språket och sitt modersmål” (s.7)  

I förskolans läroplan beskrivs vikten av att utveckla barns modersmål och att språk och 

identitetsutveckling hänger ihop. Därför kan man tolka att det språkstimulerande arbetet inom 



4 
 

förskolan är betydelsefullt och viktigt för barn med annat modersmål än svenska vilket denna 

studie tar fasta på. Denna studie har också ett specialpedagogiskt perspektiv och enligt 

Högskoleverkets examensförordning (1993:100) är en av specialpedagogernas uppgifter att 

vara ett stöd för personalen och fungera som en kvalificerad samtalspartner och rådgivare i 

pedagogiska frågor, samt ansvara för uppföljning och utvärdering. 

Litteraturgenomgång 
För att ta reda på forskning kring barn med annat modersmål än svenska och hur förskollärare 

arbetar språkstimulerande inom förskolan använde jag mig av sökmotorerna Eric och Swebup 

på Umeå universitetsbiblioteks hemsida. De ord jag sökte på var bland annat barn med annat 

modersmål, språkstimulerande arbete, språkutveckling och dokumentation. Den avgränsning 

jag gjorde var att begränsa sökningarna med ordet förskolan.  

Inledningsvis i litteraturgenomgången redogör jag för språkets betydelse och 

språkstimulerande miljöers betydelse. Därefter redogör jag för språkutvecklande arbetssätt, 

förskollärarens uppdrag och till sist dokumentation och kartläggning i förskolan. 

Avslutningsvis sammanfattas litteraturgenomgången.  

 

Språkets betydelse för barn med annat modersmål än svenska 
I Kulttis avhandling (2012) kan läsas att barns språkutveckling startar tidigt och något som 

barn lär sig tidigt är uttal och språkmelodi. Barns första ord blir viktiga för att ordet ofta 

betyder en hel mening. Språkets utveckling handlar om gester, mimik, innehållet i samtalet 

samt att lära sig kommunicera så att det förstås i sociala sammanhang (Kultti, 2012).  

Under de första sex levnadsåren utvecklar barn med annat modersmål än svenska många 

språkliga egenskaper på sitt modersmål, som till exempel uttal och kommunikation. Eftersom 

egenskaperna i språket som talas, utvecklas under de första sex åren har barn som flyttar till 

Sverige vid sex års ålder en stor språklig uppgift framför sig, anser Kultti (2012).  

Svensson (1998) menar att det bara finns fördelar med att ha ett modersmål och ett nytt språk. 

En fördel är att barnen får en vidare begreppsvärld, de lär sig att samma sak kan ha olika 

namn, vilket gör att dessa barn får en större flexibilitet i tänkandet, som i sin tur leder till en 

kunskap kring hur språk byggs och jämförs. De lär sig att begreppet är en symbol för saken. 

En annan fördel är att barnen lär sig att uppmärksamma och tolka kommunikationen, de lär 

sig tolka gester, miner, situationer och tonfall (Cummins, 1976).  

Även Baker (1996) anser att det finns få nackdelar med att prata två språk. En nackdel som 

kom fram i Bakers studie visade på att föräldrarna ansåg modersmålet vara en hindrande 

faktor för språkutvecklingen av det nya språket. Fördelarna med att lära sig två språk är fler, 

vilket styrks av Kullti (2012) som hävdar att barn som parallellt utvecklar modersmålet och 

det nya språket får möjlighet att utveckla både den kognitiva och språkliga förmågan.  

Svensson (1998) anser att barn med annat modersmål än svenskas förståelse för det nya 

språket kan ses som ett problem i förskolan. Att barnen inte förstår det nya språket bör istället 

ses som en liten period i hela individens liv som inte behöver problematiseras. Svensson 

(1998) menar att en social fattig miljö med lite språklig stimulans kan hindra ett barn med 

annat modersmål att få en god språklig utveckling och att detta mer bör ses som ett 

bekymmer.  
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Gruppaktiviteter i förskolan är något som möjliggör den språkliga utvecklingen och har 

betydelse för barn med annat modersmål än svenska. Gruppaktiviteter stärker det språkliga 

deltagandet och ger barnen utrymme för språklig utveckling (Kultti, 2012). Barn med annat 

modersmål än svenska lär sig att svenska är det som pratas i gruppaktiviteter. Detta gör att 

barn tidigt lär sig vilket språk som är funktionellt i förskolemiljön och att barnen lär sig att det 

är legitimt att använda modersmålet vid lektillfällen med modersmålspedagoger, samt med 

kompisar som talar samma språk (Kultti, 2012).  

När lärare och barn delar två språk i en språkmiljö, kan barnet välja vilket språk de vill 

uttrycka sig på. Modersmålet blir ett redskap i att lära sig svenska. Barnets språk 

uppmärksammas då i verksamheten och blir en del av verksamheten (Kultti 2012). 

 

Språkstimulerande miljöers betydelse  
Under en dag i förskolan finns många återkommande situationer så som måltider, samlingar, 

lekar och gruppaktiviteter och allt detta skapar ett sammanhang för barnen med annat 

modersmål än svenska (Kultti, 2012). Dessa rutiner och aktiviteter skapar en gemenskap där 

barnen ges möjligheter att möta olika lärarstöd samt att de får en varierande mängd tillfällen 

att delta i aktiviteterna. Aktiviteterna som utförs i miljön innebär också en möjlighet till 

interaktion och tillfällen för kommunikation men även tillfällen för att uppmärksamma barns 

erfarenheter menar Kultti (2012).  

I ovanstående sammanhang skapas en språkstimulerande miljö där förskolläraren har en 

central roll. För det är när förskollärarna, som finns i barnens miljö, visar ett intresse och en 

nyfikenhet för språken som barnets språkanvändning motiveras (Kultti, 2012). 

Måltiden i förskolan är en av många viktiga språkliga arenor i barnens miljö där 

förskollärarna har goda möjligheter för samtal och berättande. En studie gjord av Sheridan  

m.fl (2009) visar att barn som får en god måltidssituation får ett rikt språktal och möjligheter 

till goda lärandesamtal där språket kopplas konkret till det som händer samt skapar 

möjligheter till ett vidare och överskridande språk. Barn som får en låg kvalitet, d.v.s. ett 

torftig språkande vid måltidssituationer får en rutinmässig, kaotisk eller strikt arena där det 

inte skapas möjligheter för att få självständiga barn.  

I Ljunggrens avhandling (2013) beskrivs måltiden och leken som arenor där det kan 

förekomma drag av styrd språkträning från pedagogernas håll som till exempel övningar med 

rätt eller fel svar vilket inte gynnar det språkstimulerande arbetet. De pedagogiska 

matsituationerna bör innehålla en medveten inkludering av alla barns språkliga 

kommunikation och måltiden är en viktig språklig arena där det ska finnas möjlighet till 

utmanande samtal (Gibbons, 2010; Kultti, 2012; Ochs & Soher, 2006).  

Även samlingen är en språkstimulerande arena i barnens miljö som skapar möjligheter för 

språkande. I Kulttis (2012) avhandling beskrivs sångsamlingen som en språklig aktivitet när 

förskollärare och barnen sjunger, samtalar och reder ut begrepp och barnen ges möjlighet till 

språklig utmaning eftersom de får många frågor från förskollärarna. Samlingen skapar ett 

deltagande i sampel oberoende av kunskaper i språket. Kulttis (2012) avhandling visar att 

samlingen som en god språkstimulerande arena endast setts i ett fåtal av förskolorna Kultti 

studerat. 
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En annan språkstimulerande aktivitet är att läsa böcker för barnen. Kultti (2012) anser att 

material som finns hemma och material som finns på förskolan, till exempel svenska böcker 

som barnet känner igen från modersmålet är en viktig länk mellan språken. Böckerna skapar 

en erfarenhet och en möjlighet till kommunikation. Lässtunden skapar också möjligheter för 

språkstimulerande samtal där barns erfarenheter i vardagen uppmärksammas av böckernas 

innehåll. Vid lässtunden deltar barnet genom att peka och formulera meningar, samtidigt som 

förskolläraren ställer frågor till barnet utmanas och stimuleras barnets språkliga utveckling, 

(Kultti, 2012; Schickedanz & Collins, 2012). 

Ytterligare faktorer som kan påverka den språkstimulerande miljön menar Asplund-Carlsson, 

Kärrby, Pramling Samulesson, (2001) är gruppstorlek och utbildning hos personal. En mindre 

barngrupp främjar arbetet med att utveckla barns språk mer än en extra anställd. Detta främjar 

framför allt barn i behov av särskilt stöd.   

Forskning pekar således på flera aktiviteter som är viktiga för barn med annat modersmål än 

svenska. Men det finns både bra och mindre bra språkstimulerande miljöer i våra förskolor. 

Skolinspektionens granskning (2012) visar att många förskolor inte erbjuder en stimulerande 

miljö. I dessa miljöer finns risk för att barnen inte får utveckla sin tillit till den egna förmågan 

och att barnen inte får utveckla sin självständighet. Enligt Skolinspektionens granskning 

(2012) finns både förskolor där samtal sker ständigt och pedagogerna ställer öppna frågor och 

utmanar barnets språk samt förskolor där den språkliga stimulansen är torftigare och där 

barnen inte utmanas. 

 

Språkutvecklande arbetssätt i förskolan  
I forskning beskrivs olika arbetssätt att använda sig av i mötet med barn med annat 

modersmål än svenska. Gibbons (2009) förespråkar scaffolding, det vill säga stöttning. Det 

innebär att en vuxen ger tillfälligt stöd i språket för att barnet ska komma vidare i 

språkutvecklingen. Stöttningen leder till en ny förståelse och nya begrepp. Förskolläraren 

stödjer barnen i att utveckla och få fatt i sina tankar. Genom att stötta barnen i möjligheter till 

reflektion och samtal stöttar vi till att stärka barnets identitet. Scaffolding kan jämföras med 

den ryska teoretikern Vygotskijs syn på lärandet där en mer erfaren och kunnig person 

utmanar med frågor och tankar utifrån sin egen erfarenhet.  

Lyssna på barnen är en metod som är språkbefrämjande för både barn och förskollärare. 

Genom att lyssna skapas talutrymme vilket är en viktig faktor i lärandet. En förskollärare som 

lyssnar och visar ett intresse för det barnen säger är en bra förebild som samtalspartner 

(Bruce, 2014; Gibbons, 2007).  

Sandberg och Norling (2014) belyser resultatet från ett projekt där personalen i förskolan 

använder sig av olika metoder för att möta barn i behov av särskilt stöd. I projektet ingick hela 

barngruppen och de språkstimulerande metoderna var talträning, språkpåsar, sagoläsning, rim 

och ramsor och motoriska övningar.  Även stödtecken och bilder som stöd användes av 

personalen. Det som ansågs gynna arbetet med barn i behov av särskilt stöd var att 

bildanvändandet nyttjades och då genom att hela arbetslaget fick utbildning. Vinsten låg i att 

hela arbetslaget fick kunskapen och kompetensen.  

TAKK – tecken som alternativ och kompletterande kommunikation är ett språkutvecklande 

arbetssätt som gynnar barns språkutveckling genom att språket tydliggörs och gör att 
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språkanvändandet ökar (Heister Trygg, 2004). Tecken används alltså som ett komplement till 

talet och används bland annat för att stödja barnet i att förstå andra människor och stödja 

kommunikationen (Heister Trygg, 2004). Tecken kan med fördel användas med barn med 

annat modersmål än svenska. Tecknandet kan ses som en genväg till det nya språket och det 

gör att inlärningen av det nya språket går snabbare (Tisell, 2009).  

  

Förskollärarens uppdrag för barns språkutveckling 
Förskollärares uppdrag för barns språkutveckling är betydelsefull för att barn med annat 

modersmål än svenska ska utvecklas i språket. Enligt Strandberg (2006) lär sig barn av 

varandra genom att imitera det som barnet senare kommer att lära sig. Strandberg (2006) 

kallar detta för ”fiffiga kompisar” och vi kan även koppla resonemanget till teoretikern 

Vygotskijs begrepp, den proximala utvecklingszonen. Vygotskijs förklaring till den 

proxiamala utvecklingszonen är att en individ kan nå sin fulla potentiella utvecklingsnivå 

först om det sker i ett samspel med en mer kompetent individ (Vygotskij, 2001) För att skapa 

förutsättningar för barns språkutveckling bör förskollärare aktivt skapa samspel mellan barn – 

barn och barn – vuxen och på så sätt bidra till en god språklig arena. (Strandberg, 2006). 

Enligt Öhman (2009) kan förskolläraren då vara den som ställer frågor till barnet för att 

stimulera språk och tänkande, det vill säga genom att utmana barnens proximala 

utvecklingszon.  

Eriksson (2014) beskriver mer konkret vad det innebär att se förskollärarens roll utifrån ett 

sociokulturellt perspektiv. Om förskolläraren möter alla barns funderingar och reflektioner 

skapar det en viktig faktor för att göra barnen delaktiga i hur världen kan förklaras och förstås. 

Förskolläraren uppnår barns delaktighet och förståelse genom att utmana och stötta barnet, 

menar Eriksson (2014). 

Men hur kan förskolläraren utmana och stötta barnet? Doverborg, Pramling & Samulesson 

(2013) menar att förskolläraren gör det när hen tar initiativ till att ställa frågor till barnen eller 

tillföra nytt material i leken för att ge leken nya möjligheter. Kultti (2012) anser att 

förskollärares närvaro är viktig för att stötta barnet. 

En viktig uppgift förskollärare har är att erbjuda barnen ett expansivt språk, vilket betyder en 

större tillgång av språket som även gäller utanför situationen till exempel genom att ge barnen 

likvärdiga begrepp i kommunikationen kring olika områden (Doverberg et al, 2013). Enligt 

Norlings (2015) studie la personalen minst kraft på kommunikativa strategier, trots att de 

ansågs som betydelsefulla i det språkliga arbetet. Med kommunikativa strategier menar 

Norling ställa öppna frågor, använda sig av bilder, läsning, surfplattor och användning av 

gester. För att stödja språkprocessen menar Norling att det är betydelsefullt för barnet att bli 

bekräftat och att förskollärarna återkopplar till barnens upplevelser och tidigare erfarenheter 

för att skapa förståelse och mening.  

Ett annat viktigt uppdrag som förskollärare har är att skapa möjligheter att utveckla både 

barnets modersmål och det svenska språket, enligt Calderon (2004), kan det ske genom att 

tillägna sig föräldrars förtroende och skapa en tillitsfull kontakt mellan förskola och hemmet. 

Även genom att göra föräldrar delaktiga tidigt när det gäller att sätta in tidiga insatser kring 

barnets språk skapas bättre språkliga förutsättningar för barnet (Pretis 2011; Zucker, 2010). 

Lahdenperä (1997) menar att det är viktigt att förskollärare ser föräldrar med annat 
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modersmål som en resurs och på sätt anta ett komplementärt förhållningssätt i stället för ett 

kompensatoriskt förhållningssätt, vilket det sistnämnda innebär att se föräldrarna som 

inkompetenta och att det är de som är orsaken till problemet.  

 

Dokumentation i förskolan 
Föreliggande studie har som forskningsfråga att ta reda på hur förskollärare dokumenterar det 

språkliga arbetet i att möta barn med annat modersmål än svenska.  

Pedagogisk dokumentation är ett arbetssätt och ett verktyg i förskolan för att nå de 

strävansmål förskolan har. Björk – Åkesson (2014) menar att syftet med pedagogisk 

dokumentation är att synliggöra det som sker i verksamheten för att sedan använda detta som 

grund i bedömningen av verksamhetens kvalitet samt att skapa en verksamhet där alla barn 

känner en delaktighet och övervinner svårigheter.  

Enligt Åberg & Taguchi (2005) sker pedagogisk dokumentation när barn och pedagoger 

reflekterar kring lärandet tillsammans, de anser att dokumentationen är ett medel, men finns 

ingen dialog sker ingen utveckling.  

Vidare beskriver Åberg & Taguchi (2005) att observationer, som är en slags dokumentation, 

är de iakttagelser av något som hörts eller setts och som ligger till grund för vad 

förskolläraren vill dokumentera och förstå mer om. När dokumentationen är vald utifrån 

observationerna fungerar dokumentationen som grund för reflektion i arbetslaget och med 

barnen. Det är genom reflektionen som arbetet synliggörs. Tid är något som behövs för 

reflektion, dokumentation och planering för att kunna utföra ett professionellt arbete i 

verksamheten (Palla, 2009). Enligt Norlings (2015) avhandling Förskolan – en arena för 

social språkmiljö och språkliga processer, hävdar Norling att det inte läggs tid på 

förutsättningarna för lärandet utan mer på att dokumentera och testa barns språkutveckling i 

förskolan. Norling menar även att det saknas förutsättningar för reflektionstid samt 

kompetenshöjande insatser för att dokumentationen ska kunna utföras.  

 

Kartläggning i förskolan 
Flera forskare uppmärksammar betydelsen av kartläggning i förskolan men det finns även de 

som pekar på riskerna med den ökande kartläggningstrenden, såsom Lutz (2013). 

Sandberg & Norling (2014) anser det nödvändigt med karläggningsmaterial för att kunna ta 

reda på barnets svårigheter samt upptäcka möjligheter och hinder i barnets omgivning. De 

menar också att det är viktigt med en återkommande kartläggning för att möta barnets behov. 

Dokumentationer och kartläggningar kan genomföras på många olika sätt (Björk – Åkesson, 

2014) men det viktigaste är att alla barn synliggörs och att alla behov uppmärksammas och 

integreras i verksamheten.  

Ett exempel på observationsmaterial/kartläggning är Tidig registrering av språkutveckling 

(Tras), ett norskt observationsmaterial för förskolan. Syftet med materialet beskrivs i detta 

utdrag:  

”Meningen med schemat är att följa barns språkliga utveckling och att säkerställa 

att barn med försenad språkutveckling inte förbises som följd av osäkerhet omkring 
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vad som är normalt och vad som är tecken på en svårighet som det ska sättas in 

åtgärd för. Användningen av schemat ger dessutom en så pass detaljerad 

information om barnet att det kan ge en bra grund för att eventuellt kontakta andra 

rådgivande insatser” (Ur: Handbok om språkutveckling av barn, Jörgen Frost, s 

18).  

Lutz (2013) menar att det finns en risk med att pedagogerna använder sig av tester som mäter 

barnets förmåga inom förskolan, eftersom tester och observationsmaterial påverkar vår syn på 

normalitetsspannet. Tester kan göra att fler barn hamnar utanför och därför ses som barn i 

behov av särskilt stöd, (Lutz (2013). Detta menar Lutz kan sättas i jämförelse med vad 

läroplanen för förskolan menar, att förskolan ska utgå från varje barns behov, intressen och 

förutsättningar. 

Sammanfattning av litteraturgenomgången 

Enligt litteraturgenomgången finns mest fördelar med att kunna ett modersmål och ett nytt 

språk eftersom det stärker den kognitiva förmågan och utvecklar ett flexibelt tänkande. 

Forskning visar även att det finns många språkliga arenor där det skapas möjligheter till en 

stimulerande språklig miljö. För att dessa arenor ska ge barnen den utveckling som behövs 

behöver förskollärarna vara nyfikna, intresserade och närvarande för att kunna synliggöra 

barns språkliga medvetenhet. Forskning visar på att dokumentation i förskolan behövs för att 

synliggöra språkutveckling, även kartläggning av barns språkliga utveckling behövs för att 

hitta barns möjligheter och hinder. Men det finns även forskning som visar att det kan finnas 

risker i kartlägga i form av tester i förskolan.  

Teoretisk ansats  
Jag har valt att utgå från det sociokulturella perspektivet i denna studie och beskriver 

perspektivet i detta avsnitt. Jag redogör även för det specialpedagogiska perspektivet.  

Sociokulturellt perspektiv  
Sett ur ett sociokulturellt perspektiv utvecklas människan genom ett samspel mellan individ 

och miljö samt ett samspel mellan en kontext och en kultur (Säljö, 2013). Det är i dessa 

sammanhang ett lärande sker (Kultti, 2012; Strandberg, 2006; Säljö, 2013). I denna studie kan 

detta ses utifrån att barn med annat modersmål än svenska utvecklar sitt språk genom samspel 

med barn och pedagoger i förskolans miljöer. Säljö (2013) menar att människan lär sig olika 

kunskaper och utvecklas till människor med vissa förmågor. Barn med annat modersmål än 

svenska växer upp i olika kulturer, de har en kultur hemma och en på förskolan. Säljö (2013) 

definierar kultur som ”en uppsättning av idéer, värderingar, kunskaper och andra resurser som 

vi förvärvar genom interaktion med omvärlden” (s 29). För att barnen ska lära sig den nya 

kulturen behöver barnen relatera med sin omvärld (Säljö, 2013). Kultti (2012) menar att ett 

mångfaldsperspektiv innebär att samhälle, kultur, och individ ständigt förändras. Barn med 

annat modersmål än svenska befinner sig i fler än en språkmiljö, både hemma och på 

förskolan. Barns språkutveckling sker därför i en kulturell kontext i samspel med andra 

människor (Kultti, 2012).  

Mediering är ett centralt begrepp inom det sociokulturella perspektivet. Mediering innebär att 

det sker ett samspel mellan människan och miljön (Strandberg, 2006; Säljö, 2013). Människan 

behöver redskap för att uppfatta omvärlden. Dessa redskap kallas artefakter och exempel på 

artefakter är böcker, stolar eller tillverkade föremål som vi använder i aktiviteter. I aktiviteten 
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använder vi oss av artefakter som påverkar vårt tänkande och våra handlingar (Gibbons, 2003; 

Säljö, 2013). Språket kan ses som en artefakt för barn med annat modersmål än svenska dels 

för utveckling och lärande, dels som ett sätt att komma in i den svenska samhällskulturen.  

Specialpedagogiskt perspektiv 
Som tidigare har nämnts utgår det sociokulturella perspektivet från att det är i samspelet 

mellan individ och miljö som ett lärande kan ske (Kultti, 2012; Strandberg, 2006; Säljö, 

2013). Detta synsätt ligger också i linje med några av de specialpedagogiska perspektiv som 

finns inom det specialpedagogiska forskningsområdet.  

Nilholm (2012) beskriver specialpedagogiken utifrån tre olika perspektiv, det 

kompensatoriska, det kritiska och dilemma perspektivet. Det kompensatoriska perspektivet 

lägger barnets lärandemöjligheter hos individen själv oavsett miljö. Den rådande normen är 

här styrande och målet är att individer ska bli mer lika varandra, vilket betyder att individer 

ska kompenseras för att likhet ska uppnås och för att kunna kompensera måste brister 

identifieras. Det andra perspektivet är det kritiska perspektivet vilket kritiserar det 

kompensatoriska perspektivets fokusering på individen istället för att titta på miljön. De 

kritiserar synen på vad som är normalt och inte normalt och menar att det snarare är i barnets 

miljö som problematiken kring barns lärandesvårigheter kan ses. Skolan ska inte diagnostisera 

barnen utan skolan kan ses som en mötesplats för alla barn oavsett bakgrund där 

specialpedagogen kan ses som ett stöd i klassrummet för att hantera olikheterna hos barnen i 

klassrummet. Ur ett dilemmaperspektiv finns det inte något svar på vad som är den bästa 

lösningen på barns utveckling och lärande. Nilholm menar att undervisning kräver 

anpassningar efter alla barns behov och förmågor samtidigt som barn skall enligt 

utbildningssystemet ges en liknande utbildning. Detta ”dilemma” blir specialpedagogens 

uppgift att hantera.  

Ahlberg (2007) tolkar begreppet specialpedagogik i sin artikel Specialpedagogik av igår, idag 

och i morgon, utifrån Lärarutbildningskommitténs betänkande (SOU 1999:63) att 

specialpedagogik bör ses i ett vidare perspektiv och då genom att bidra till att möta alla 

elevers olikheter utifrån den naturliga variationen. Alltså inte att först och främst se 

specialpedagogik som något för endast vissa elever. I studiens inledning och bakgrund 

beskrivs förskollärares och specialpedagogers uppdrag när det gäller vikten av att skapa 

sådana språkande lärmiljöer så att förskolan kan möta alla barns olika förutsättningar och 

erfarenheter. Detta ligger i linje med både ett sociokulturellt och specialpedagogiskt 

perspektiv.  

Det sociokulturella och de specialpedagogiska perspektiven är en framkomlig väg i att hjälpa 

mig analysera och förstå studiens material och på så sätt uppfylla syftet och besvara 

forskningsfrågorna.  

 

Metod 
I nedanstående avsnitt beskrivs studiens val av metod, urval av informanter, hur 

datainsamlingen genomfördes och en redogörelse gällande studiens tillförlitlighet, 

trovärdighet och generaliserbarhet. 
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Val av metod  
Om forskningsfrågan kan formuleras med ordet hur, anser Kvale (2014) att det med stor 

sannolikhet kan vara relevant med en kvalitativ intervju som metod. Eftersom jag ville ta reda 

på förskollärares uppfattningar kring det språkstimulerande arbetet med barn med annat 

modersmål än svenska, ställde jag mig frågan hur de uppfattar det språkstimulerande arbetet. 

Jag anser därmed att en kvalitativ intervju med semistrukturerade frågor ger mig en djupare 

bild av förskollärarnas uppfattningar och anser därför metoden som mest lämpad att svara på 

studiens syfte. 

Enligt Bryman (2011) består en semistrukturerad intervju av frågor som är allmänt 

formulerade och där intervjuaren har möjlighet att ställa uppföljningsfrågor. Formuleringen på 

frågorna är avgörande för hur de intervjuade upplever intervjun och hur de kan relatera till 

sina erfarenheter, menar Bryman (2011). Denna form av intervju beskriver Kvale (2014) som 

halvt ostrukturerad och menar att det som är avgörande för hur intervjun faller ut är samspelet 

och samförståndet mellan intervjuaren och den som blir intervjuad.     

Urvalet 
Eftersom syftet med studien är att ta reda på förskollärares uppfattningar om hur de arbetar 

med barn med annat modersmål än svenska valdes förskollärare som arbetar i förskolor som 

befinner sig i mångkulturella områden. Detta kallar Bryman (2011) för ett målinriktat och 

styrt urval. Jag valde dessutom yrkeskategorin förskollärare i studien eftersom de har, enligt 

läroplan för förskolan, det övergripande pedagogiska ansvaret till skillnad från barnskötare 

som inte har samma ansvar. Urvalet gjordes även utifrån ett bekvämlighetsurval (Bryman, 

2011) eftersom jag känner förskollärarna sedan tidigare och de skulle därför mer sannolikt 

samtycka till att delta i intervjun.  

Således omfattas studiens material av intervjuer med åtta förskollärare som alla arbetar på 

förskolor i områden med en hög andel barn med annat modersmål än svenska. De åtta 

förskollärarna arbetar i olika arbetslag som är fördelade på fyra förskolor i kommunen. Här 

nedan redovisas pedagogernas yrkeserfarenheter.  

Tabell 1: En sammanställning av förskollärarnas yrkesverksamma år 

 Antal år i yrket Antal år med erfarenhet 

av barn med annat 

modersmål än svenska. 

Förskollärare 1 10 17
1
 

Förskollärare 2 18 18 

Förskollärare 3 6 3 

Förskollärare 4 20 6 

Förskollärare 5 13 3 

Förskollärare 6 15 15 

Förskollärare 7 17 5 

Förskollärare 8 25  14 

                                                           
1
 Relevant erfarenhet från annan verksamhet (7år) 
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Av tabellen framgår att flertalet förskollärare har en längre tids erfarenhet och snittet på antal år med erfarenhet 

av barn med annat modersmål än svenska är 10,2 år.  

 

Genomförandet 
Inför intervjuerna skrev jag en intervjuguide (bilaga 1) med utgångspunkt i 

forskningsfrågorna som översattes till intervjufrågor. Kvale (2014) kallar detta för att 

tematisera forskningsfrågorna. Intervjufrågorna utgick från ett vardagsspråk för att passa 

intervjupersonerna (Kvale, 2014). 

För att säkerställa kvalitén på intervjuguiden gjordes en pilotintervju på två före detta 

arbetskollegor, dessa två är inte en del av urvalet (Bryman, 2011). Några justeringar gjordes 

för att förtydliga vissa av intervjufrågorna. Ytterligare ett syfte var att ta reda på tidsåtgången. 

Jag kontaktade förskollärarna via telefon där de informerades om studiens syfte, att intervjun 

skulle behandlas anonymt samt att de när som helst under intervjun kunde välja att avbryta. 

På detta sätt har hänsyn tagits till Vetenskapsrådet (2002) om information-, samtycke-, samt 

konfidentialitetskravet som en studie bör förhålla sig till. Efter samtycke fick 

intervjupersonerna föreslå tid och plats för intervju.  

Alla intervjuerna genomfördes under en veckas tid på informanternas arbetsplatser i ett 

samtalsrum. Ett samtyckesdokument (bilaga 2) undertecknades av intervjupersonen innan 

intervjun, där de återigen informerades om de tre vetenskapliga kraven och även 

nyttjandekravet, det vill säga att allt insamlat material endast används av mig och till studiens 

syfte. Jag frågade om jag fick använda mig av citat från intervjupersonerna i studien, vilket 

informanterna också samtyckte till. I varje intervju pratade vi inledningsvis i allmänna ordalag 

för att på så sätt skapa en trevlig och bekväm atmosfär. För att dokumentera intervjuerna 

använde jag mig av en diktafon-app för Ipad. Jag antecknade inte under intervjuerna eftersom 

det kan göra mig distraherad och leda till att jag inte följer upp intressanta synpunkter, 

(Bryman, 2011). Intervjuerna spelades in för att fokusera på intervjupersonen och ämnet. 

Varje intervju tog cirka 30-50 minuter att genomföra.  

Enligt Kvale (2014) kan det vara bra att ha inspelningen igång en stund efter intervjun, 

eftersom det i många fall kommer tankar och reflektioner efteråt. När intervjuerna var klara 

lät jag därför inspelningen vara igång och uppmärksammade intressanta och relevanta 

reflektioner som ansågs ha betydelse för studien. Dessa tankar och reflektioner finns med i 

resultatdelen 

Intervjuerna transkriberades och skrevs ned ordagrant, dock skrevs inte delar av samtalen ner 

som inte ansågs relevanta för studien. Direkt efter varje avslutad intervju transkriberades 

samtalet och det resulterade i ett material på 21 sidor (Times new roman, storlek 12). 

Analysprocessen innebar att det inspelade materialet lyssnades igenom för att tolka mönster 

hos intervjupersonerna. Materialet delades upp efter frågeställningarna i studien och det 

transkriberade materialet färgkodades med olika färger för att skapa en struktur och för att få 

en överblick över svaren. Sedan använde jag mig av meningskoncentrering, vilket betyder att 

intervjupersonens yttranden sammanställs till en mindre koncentrerad text (Kvale, 2014). 

Meningskoncentreringen gav mig en överblick över svaren och likheter och skillnader kunde 

urskiljas. Resultaten sammanställdes sedan under respektive forskningsfråga i resultatdelen.  

 



13 
 

Trovärdighet, tillförlitlighet och generaliserbarhet 
Under intervjuerna använde jag mig av intervjuguiden. Jag fick en ökad förståelse för 

intervjupersonernas uppfattningar genom att ställa följdfrågor, ge intervjupersonerna tid att 

svara samt göra mindre sammanfattningar (Bryman, 2011), vilket jag menar ökar studiens 

trovärdighet.   

De intervjupersoner som intervjuades har kunskap och erfarenhet i ämnet vilket stämmer in på 

studiens syfte, vilket gör att trovärdigheten för studien ökar (Bryman, 2011). 

Tillförlitligheten i studien ökar eftersom intervjuerna spelades in och kunde spelas upp flera 

gånger för att säkerställa svaren. Intervjuerna transkriberades för att kunna återge 

beskrivningarna av svaren (Kvale, 2014). Under transkriberingen uppmärksammades svar 

som hade kunnat följas upp med följdfrågor, vilket hade kunnat ge djupare förståelse för 

intervjupersonens svar. 

I denna studie intervjuades åtta förskollärare som arbetar i områden med en hög andel barn 

med annat modersmål än svenska. Studien går inte att generalisera eftersom det är för få 

personer i denna kvalitativa studie och resultatet är inte representativt för en population, 

(Bryman, 2011). Studien kan däremot ge en ökad medvetenhet hos förskollärare om hur man 

kan arbeta språkstimulerande med barn med annat modersmål än svenska i förskolan.  

 

Metoddiskussion 
Syftet med studien är att beskriva förskollärares uppfattningar om hur de arbetar 

språkstimulerade med barn med annat modersmål än svenska. Min utgångspunkt i studien har 

varit att använda en kvalitativ forskningsmetod då denna forskningsmetod kan underlätta min 

förståelse av något, snarare än mäta utbredning, som kunde erhållits vid en mer kvantitativ 

metod. Eftersom studien intresserar sig för förskollärares individuella tolkningar och 

förståelser av det språkstimulerande arbetet för barn med annat modersmål än svenska ligger 

det inte i studiens intresse att generalisera dessa tolkningar och analysens slutsatser (Bryman, 

2008; Kvale, 2014). Jag ville få fram variationer av förskollärares uppfattningar av deras 

språkstimulerande arbete och på så sätt beskriva en mångsidig bild av den språkstimulerande 

miljöns betydelse för barn med annat modersmål än svenska. Jag valde därför att genomföra 

kvalitativa intervjuer som enligt Bryman (2008) kallar för semistrukturerade intervjuer och 

som av Kvale (2014) kallar för halvt ostrukturerad intervju. Det kvalitativa tillvägagångssättet 

i en studie belyser tolkningar och förståelser i resultaten.  

En kritik som kvalitativ forskning får generellt är att den är för subjektiv och att 

tillförlitligheten blir låg, eftersom det är för få personer som är med i studien (Bryman, 2008). 

Denna studies syfte är inte att undersöka och beskriva generella uppfattningar hos 

förskollärare, studiens ambition ligger snarare i att utifrån en undersökning kunna kartlägga 

några förskollärares arbete med att skapa språkutvecklande miljöer för barn med annat 

modersmål än svenska.  

Det faktum att jag känner intervjupersonerna gör att jag kan ha färgats av förskollärarnas svar 

och tolkat dessa utifrån min förförståelse och erfarenhet vilket kan vara till en nackdel för 

studiens tillförlitlighet. För att motverka detta och för att undvika egna subjektiva tolkningar 

använde jag mig av omformuleringar under intervjuerna (Bryman, 2008; Kvale, 2014). Enligt 
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Stake (1995) är den kvalitativa forskningen alltid subjektiv men det är inte något som ska 

betraktas som en svårighet utan snarare som en lärdom för mig som intervjuare.  

Observationer som metod hade kunnat komplettera studien och gett ett djupare resultat. Även 

tillförlitligheten hade kunna stärkts genom att det hade getts en möjlighet till att observera hur 

förskollärararen agerat och på så sätt kunnat göra en jämförelse med förskollärarnas 

uppfattningar i intervjun (Bryman, 2008). På grund av tidsbrist valdes dock denna 

forskningsmetod bort men hade varit intressant att genomföra i en fortsatt studie. 

 

Resultat 
Resultatet delas här upp utifrån forskningsfrågorna och behandlar således aspekter som miljö, 

arbetssätt och dokumentation. 

Betydelsefulla faktorer för en språkstimulerande miljö 
När det gäller vilka stödjande faktorer som förskollärare uppfattar som betydelsefulla för en 

språkstimulerande miljö nämner hälften av de intervjuade inskolningsstöd
2
 vid inskolningen 

samt verksamma pedagoger med annat modersmål, vilket framgår av följande citat. 

Ja det är svårt, jag vill ha tolk det första veckorna så att de förstår rutinerna, men vi 

säger att det får ta den tid det tar. Jag känner själv att jag behöver lite hjälp med det 

här (förskollärare 7).  

Det är ganska utlämnande att bli lämnad på förskolan och inte känna någon och 

ingen kan språket. Man försöker kommunicera men det är ganska utlämnande att 

inte kunna språket. Man får tolka kroppsspråk. Men du har inte superbra 

förutsättningar för en god inskolning idag, det behövs en bättre start för barnen 

(förskollärare 3). 

Vi har haft tur, vi har haft pedagoger som talat samma språk, sen tar vi in 

inskolningsstöd som hjälp (förskollärare 2). 

Genom att använda sig av inskolningsstöd vid inskolningen kan det göra att barnet som skolas 

in kan få en för nära relation med den personalen som agerar inskolningsstöd, vilket uppfattas 

som en nackdel av en förskollärare. Detta gör att barnet, enligt förskolläraren, inte knyter an 

till ordinarie personal. 

Det funkar ibland inte jättebra, för barnen knyter an till personen och då blir det en 

till inskolning (förskollärare 1). 

Även att möta barnen utifrån en förståelse av hur svårt det kan vara komma till en svensk 

förskola och inte kunna språket, anser en förskollärare ingå i hennes roll vid inskolning. Att ta 

stöd av föräldrarna, vilket en förskollärare nämner, anses stödjande eftersom förskolläraren 

kan fråga föräldern om ord och begrepp på barnets modersmål. En längre inskolning nämns 

också som ett förslag till att vara en stödjande faktor av en förskollärare.  

                                                           
2
 Inskolningsstöd är ett stöd som kan fås till barn med annat modersmål än svenska genom att en personal som 

talar barnets språk kommer till förskolan och finns med som språkstöd till barnet och även föräldrarna. 
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Flertalet av de faktorer som de intervjuade uppfattar har betydelse för att kunna skapa en 

språkstimulerande miljö gäller förskollärarens förhållningssätt, roll och ageranden i mötet 

med barn med annat modersmål än svenska. 

På frågan vad förskolläraren bör tänka på i sin roll i mötet med barn med annat modersmål än 

svenska var likheterna i svaren stora. Att ha en tydlig roll återkom hos flera av förskollärarna 

och med tydlig menar de att tala tydligt, prata enkel svenska och upprepa ord och begrepp.  

Att vara tydlig, visa bilder och visa med kroppen, sen tror jag det är jätteviktigt att 

vara närvarande i leken och observera (förskollärare 4). 

En av förskollärarna menar att en betydelsefull faktor är ett tryggt bemötande som visar att de 

är glada att ha barnet på förskolan. Även att skapa en trygghet och en trygg kontakt för både 

barnet och föräldern nämns som betydelsefull.  

Blir föräldrarna trygga så blir barnen trygga, de känner ju av de där. Det har jag 

nog lärt mig under de här fem åren, att vara tydlig och inte prata i sådana långa 

meningar (förskollärare 7). 

En förskollärare skiljer sig från de andra då hon inte nämner tydligheten och tryggheten som 

de andra, utan trycker mer på att i förskollärarrollen krävs kunskap. 

Man behöver kunskap och fortbildning och det behövs redan på högskolan. 

Fortbildning och verktyg behövs, intresserad och motiverad och engagerad och 

öppen och framförallt mycket verktyg och kunskap (förskollärare 3). 

Kunskap är något som återkommande efterfrågas under samtalen av samtliga förskollärare. 

Gemensamt för alla förskollärare är att de känner att det går att göra så mycket mer för att 

förbättra och utmana barnen i den språkliga miljön. Alla pratar även om att det behövs mer 

språk i miljön och att förskollärarna själva behöver bli bättre i att utmana. En förskollärare 

nämner att medvetenheten kring arbetet med barn med annat modersmål behöver bli större än 

vad den är.   

Vi pratar mycket svenska begrepp och ord men vi kanske är lite för dåliga att fråga 

om barns modersmål, vad det heter. Att ha med sig det mer i vardagen. Att barnen 

får vara stolta över sitt modersmål. Att barnen får visa och vara stolta över sitt 

språk (förskollärare 4)  

En annan förskollärare anser att ”det måste ges fler tillfällen för reflektion och mer upplevelse 

tillfällen att fascineras över, samt skapa tillfällen för kommunikation” (pedagog 3).  

Genom att fascinera barnen med hjälp av upplevelser och inspiration ger det barnen ett 

tillfälle för språklig stimulans och där barnen ges möjlighet till kommunikation mellan 

varandra och förskollärarna.  

Hur förskollärare uppmärksammar barns olika modersmål i den språkstimulerande miljön 

uppfattas också vara en faktor som skulle kunna utvecklas mer. På frågan hur barns olika 

språk uppmärksammas svarar samtliga förskollärare att de inte gör det så mycket som de 

tycker att de borde göra.  

Inte så mycket, vi är dåliga. Jag skulle vilja att det satt mer ord och mer sånger, mer 

traditioner och föräldrarna måste hjälpa oss att skriva (förskollärare 4). 
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Det är lite olika men på Lejonet
3
 har de en stor sån här karta, och så har de satt upp 

barnens bilder. Penpal uppmärksammar språk och vid maten när vi pratar mjölk 

(förskollärare 1). 

Sju av åtta förskollärare uppfattar också att alla språk inte stöds på samma sätt i miljön. De 

anser att de större språken stöds eftersom det finns ett större utbud av till exempel böcker i de 

stora språken. En förskollärare anser att ”klart man kan stödja alla språk, en bild är ju alla 

språk, allt kan ju bli alla språk, jag kan ha en förståelse” (förskollärare 6). 

De flesta förskollärare menar att det finns möjligheter att utveckla flera språk och det kan ske 

på olika sätt. Bland annat genom att använda kroppsspråket samt att barnen kan lära av 

varandra, samt att barnen genom att använda sig av tecken som stöd kan utveckla ett språk 

tillsammans. 

Jag tror att det går att utveckla flera språk. En pojke som kan tigreanska kan ju sitta 

tillsammans med en pojke som kan vietnamesiska och utveckla några ord 

tillsammans (förskollärare 8).  

I samtalen nämner flertalet förskollärarna hjälpmedel och resurser som stödjer betydelsen av 

ett språkstimulerande arbete. Exempel på detta är bilder som stöd, tecken som stöd, penpal, 

böcker och lärplatta. Sju av förskollärarna anser att för att stärka barns modersmål är även ett 

viktigt hjälpmedel att ha tillgång till pedagoger på förskolan som talar barnets modersmål.  

En uppfattning som däremot skiljer framförs av en förskollärare som beskriver att det handlar 

om hur hon väljer att se på hjälpmedel och resurser. Hon menar att allt runt omkring kan vara 

hjälpmedel och resurser om hon bara ser det så ”allt kan ju vara en resurs om man ser det så” 

och ”det handlar om vad vi har och att vara mjuk och fin” (förskollärare 6).  

På frågan om det finns möjlighet för barnen att utveckla fler språk i förskolemiljön framträder 

olika synpunkter, en förskollärare menar att det inte finns möjligheter, en annan förskollärare 

att det finns möjligheter genom verktyg som penpal och datorn men inte i miljön. Följande 

citat illustrerar variationen i hur de ser på frågan.  

Ja jag tycker att det finns möjlighet för barnen att utveckla fler språk, 

teckenkommunikation, sen beror det på om man skapar den miljön. Det är skillnad 

på språkskatt i en flerkulturell förskola mot en svensk förskola, vi erbjuder olika, 

det är större utmaning i ett svenskt område (förskollärare 3). 

 

Sammanfattning  

Förskollärarna nämner flera faktorer som är betydelsefulla för hur barn med annat modersmål 

än svenska språk stimuleras i miljön. Betydelsefulla faktorer anser förskollärarna är att ha 

inskolningsstöd för att stödja barnen under inskolningen. Pedagoger med annat modersmål på 

förskolan anses vara en god faktor. Tecken och bilder som stöd för att tydliggöra pedagogiken 

gör att språket stimuleras, även lärplatta och böcker nämns. En annan faktor är även vilket 

förhållningssätt förskolläraren har i miljön, eftersom detta påverkar barns språkliga 

utveckling. 

 

                                                           
3
 Lejonet är ett påhittat namn på avdelningen. 
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Språkstimulerande arbetssätt  
Samtliga förskollärare fick inledningsvis i varje intervju beskriva vad språkutveckling innebär 

för dem samt ge exempel på hur de arbetar med språkutveckling på förskolan. Alla är eniga 

om att barns språkutveckling är något som sker hela tiden och att barn kommunicerar, inte 

bara verbalt utan även med kroppsspråk, miner och gester. Följande citat är representativa för 

denna hållning.  

Ett sätt att kommunicera, att göra sig förstådd. Det behöver inte vara verbalt utan 

alla sätt att uttrycka sig kan vara ett språk (förskollärare 2). 

Språkutveckling är att man kan förmedla sig och det är att man kan prata 

kroppsspråk och miner till att utveckla tal och ord, att man utvecklar det genom att 

man börjar prata (förskollärare 1). 

Förskollärare uppfattar att grunden i arbetet är att skapa en inkluderande språkmiljö för barn 

med annat modersmål än svenska. På frågan om hur de kan arbeta för att inkludera barns 

modersmål i förskolan svarar tre förskollärare att det är viktigt att barnen känner ett tillåtande 

klimat för att våga prata sitt modersmål och att det är viktigt att förskolan erbjuder upplevelser 

som skapar möjligheter till språklig kommunikation.  

Se det som en naturlig del och vara tillåtande, att stärka och att det är okej att tala 

sitt modersmål, idag är det bra att barnen är ihop för att stärka sitt modersmål 

(förskollärare 2). 

Genom att följa barnens intresse och att förskollärarna lär sig ord på andra språk, skapas en 

grund för inkluderingen i verksamheten, det anser ett fåtal av förskollärarna.  

Är barnen intresserade av en bok, kan jag hitta den på hemspråket och jag kan be 

föräldrarna översätta genom att spela in på paddan och ta kort på bilderna. Det 

finns egentligen inga begränsningar. Det handlar fortfarande om vad de här barnen 

är intresserade av, annars blir de inte inkluderade (förskollärare 3). 

Att tydliggöra arbetet med hjälp av olika artefakter uppfattas av förskollärarna som viktiga 

arbetssätt för att kunna skapa möjligheter till språkutveckling för barn med annat modersmål 

än svenska. De arbetssätt som förskollärarna nämner som språkutvecklande är vikten av att 

tydliggöra arbetet med hjälp av bilder som stöd samt använda tecken som stöd. Detta för att 

tydliggöra begrepp och öka förståelsen, anser förskollärarna.  

Vi har använt tecken, när jag säger banan gör jag tecknet för banan, och då 

kommer de igång själva. Men hela tiden fråga inte ta för givet, utan fråga, vill du 

ha potatis och visa till exempel: nu sätter vi på utebyxorna för det är kallt ute. Att 

utvidga ordförrådet (förskollärare 8). 

Genom att tydliggöra det språkstimulerande arbetet var alla eniga om att 

begreppsanvändandet är viktigt i alla möten med barnen. Bilder, tecken som stöd och material 

förstärker sagor och sånger och används genomgående för att förstärka det språkliga arbetet. 

Begreppet tydligt är ett återkommande begrepp för alla under intervjuerna när de ska beskriva 

hur det språkstimulerande arbetet utförs.  

Vi försöker vara tydliga, pratar mycket med barnen och vi pratar ett korrekt språk. 

Vi benämner mycket det tycker vi är viktigt. Vi sjunger och läser och kompletterar 

med material för det är lättare för barnen att förstå (förskollärare 1).  
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Det blir tydligare, prata tydligt och tänka på hur man pratar och benämna. Sen 

arbetar vi med sagor, inte bara med boken utan också tredimensionellt med 

figurerna och teater. Vi måste prova oss fram (förskollärare 7). 

För att förskolan ska kunna utveckla arbetet med barns modersmål behöver förskollärarna mer 

kunskap för att möta barn med annat modersmål än svenska, men mer än hälften av 

förskollärarna anser även att fler modersmålspedagoger behövs.  

Det har varit super när vi haft våra modersmålspedagoger som gått ut, vi kan ju inte 

lära dom det, det vi måste fokusera är att lära dom svenska. Vi har en finsk 

hemspråkspedagog som är här en gång i veckan. Vi har ju halva barngruppen minst 

som pratar andra språk, vi har en pedagog som pratar rumänska och det är ju bara 

tur just nu (förskollärare 6). 

Förskollärarna uppfattar att det finns svårigheter i att synliggöra det språkstimulerande arbetet 

för barn med annat modersmål. Tre av förskollärarna uppfattar att det är svårt att synliggöra 

språket för barnet och att de inte kunde svara på frågan om hur de arbetar för att göra barnet 

medvetet om sin egen språkutveckling. Övriga förskollärare anser att filma är ett sätt att 

medvetandegöra barnen om deras språkutveckling samt att sätta ord på vad barnen lärt sig och 

tillsammans med barnen reflektera över vad de lärt sig. Två av förskollärarna har stor 

erfarenhet av pedagogisk dokumentation som arbetssätt och anser att det är en god metod för 

att arbeta språkstimulerande.  

Ytterligare ett arbetssätt för att skapa språkutvecklande miljöer är att använda sig av olika 

former av sagoberättande. Men än hälften av förskollärarna uppfattar att genom att läsa 

böcker för barnen ger det en ökad språklig stimulans och då även att använda sig av så kallade 

tvillingböcker
4
.  Även dramatiseringar anses som språkstimulerande av fyra förskollärare.  

Mycket litteratur, vi har många pedagoger från andra kulturer som kan läsa på 

andra språk för barnen. Vi läser mycket för barnen. Mycket rim, ramsor och lekar, 

och vi reflekterar med barnen. Vi dramatiserar en hel del i skogen. På något sätt 

koppla språket till upplevelser (förskollärare 3). 

Tre av förskollärarna arbetar med Utbildningsradions program (UR) på lärplattorna, som de 

använder till att lyssna på sagor på andra språk tillsammans med barnen. Utbildningsradions 

program (UR) ses som en länk mellan kulturerna, där finns många sagor på andra språk som 

några av förskollärarna använde sig av.  

 

Sammanfattning  

Förskollärarna är eniga om att barns språkutveckling är något som sker hela tiden samt att 

kommunikationen inte endast sker verbalt utan även med kroppsspråket, miner och gester. De 

arbetssätt som förskollärarna anser vara språkstimulerande arbetssätt i deras verksamhet är att 

använda tecken som stöd, bilder som stöd, material som förstärker sånger och sagor, läsa 

böcker, dramatisera, prata mycket med barnen samt benämna ord och begrepp för att barnen 

ska få en ökad förståelse. Även pedagogisk dokumentation anses vara ett språkstimulerande 

arbetssätt. För att kunna utveckla arbetet med barns modersmåls språkliga utveckling anses 

det behövas modersmålspedagoger samt en ökad kunskap. För att få barn med annat 

                                                           
4
 Tvillingböcker är böcker med både modersmålets text och det svenska språkets text.  
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modersmål än svenska inkluderade i verksamheten behövs ett tillåtande klimat för att barnen 

ska våga prata sitt modersmål. Även genom att följa barnens intresse skapar en inkludering. 

Att medvetandegöra barnen om sin språkliga utveckling upplevs som svårt av förskollärarna 

och några menar att de inte kan svara på hur de skulle kunna synliggöra det språkliga lärandet. 

För att synliggöra språkutvecklingen anser några av förskollärarna att filma är ett sätt, även 

genom att sätta ord på vad barnen har lärt sig samt reflektera tillsammans med barnen anses 

synliggöra språkutvecklingen. 

 

Dokumentation av det språkliga arbetet 
Tras

5
 är ett kartläggande observationsmaterial som används av de intervjuade förskollärarna. 

Även Skolverkets språkdomäner
6
 används av samtliga intervjuade. 

En uppfattning en förskollärare har är att Tras kan ses som ett hinder och menar att det kan 

ses som ett bedömningsmaterial, eftersom det i förskolan anses ”tabu” att prata bedömning.  

Jag tycker inte att det finns något superbra material, i tras finns det tillägg för  

barnmed annat modersmål så det är okej. Språkdomänerna finns, men jag tycker 

inte att det finns något bra material. Det är tras och det går att diskutera utifrån 

bedömning. Jag har inte sett något bra material (förskollärare 3). 

Tre av förskollärarna använder sig av observationer, så som spaltobservationer och löpande 

protokoll för att dokumentera vad som händer och vad barnen säger. De anser att det är en 

form som passar dem att använda sig av. Två förskollärare berättar att de arbetar med post-it 

lappar där de skriver ner barnens kommentarer som de sätter upp på väggen för att sedan 

analysera men även för att visa föräldrar.  

Det språkstimulerande arbetet anpassas utifrån barnens förutsättningar och behov och flertalet 

förskollärare delar barnen i mindre grupper för att på så sätt lättare se barnens behov.  

Man anpassar efter varje barns behov och lägger sig snäppet över, för att utmana 

och stimulera. Mindre grupper delar av dagen också (förskollärare 2). 

Vi försöker dela in i grupper och olika slags samlingar innan lunch, en lagom nivå, 

alla klarar inte av samlingar och det blir för klurigt. Vi försöker var flexibla och det 

är väl vårt sätt att anpassa (förskollärae 6). 

Två förskollärare har arbetat med och har kunskap om pedagogisk dokumentation. De anser 

att det är ett arbetssätt där den pedagogiska dokumentationen hjälper och stödjer arbetet 

framåt. Förskollärarna anser även att arbetssättet är roligt och givande men att det finns en 

okunskap kring ämnet. Förskollärarna som arbetet med pedagogisk dokumentation har haft 

teman som grund, ex Rödluvan och vargen. Utifrån temat har barnens tankar och reflektioner 

tagits till vara genom observationer och då löpande protokoll. Arbetssättet pedagogisk 

dokumentation hjälper och stödjer verksamheten framåt menar förskollärarna.  

Vi hade barn som inte vågade tala om vad de hette på höstterminen och på våren 

hade de teater för sina föräldrar och de valde att vara Rödluvan, det var helt 

makalöst, vi byggde Rödluvans hus i skogen och så har vi spelat teater i skogen 

(förskollärare 4). 

                                                           
5
 Tras är ett observations- och kartläggningsmaterial som används av många förskolor i kommunen. 

6
 Språkdomäner är ett kartläggningsdokument där förskollärarna i samråd med föräldrarna tar reda på med 

vem och i vilka situationer barnet använder sig av sitt modersmål men också av det nya språket.  
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På gården har det varit mest fri lek med det måste de också få ha, vi ser ju att 

arbetet speglar av sig, de leker Rödluvan och vargen ute nu. Föräldrarna förstod 

inte först och barnen har lärt sig nya begrepp och de flesta tycker att det är ett smart 

arbetssätt. Alla säger vad lätt det är, de andra har kommit in och tittat hur vi har 

jobbat och nu är det sagoprojekt på varje modul (förskollärare 4). 

Enligt förskollärarna är lärplatta, telefon och kamera det vanligaste verktygen som möjliggör 

arbetet med den språkliga dokumentationen. Men även papper och penna nämns. Ett verktyg 

som också nämns är Pen Pal.
7
 

Mer än hälften av förskollärarna har ingen eller väldigt lite erfarenhet av pedagogisk 

dokumentation. De känner även en osäkerhet och en okunskap kring arbetssättet och 

förskollärarna påtalar att de behöver bli bättre på pedagogisk dokumentation.  

Vi har haft dokumentationen synlig i en pärm till alla barn. Vi säger till föräldrarna 

att gå in och titta om det kommit in nytt (förskollärare 5). 

Jag har gått fortbildningar i pedagogisk dokumentation, sen tycker jag att det är 

något som inte så många vet hur man ska jobba med. Pedagogisk dokumentation är 

att få arbetet vidare, det är de arbetet som för verksamheten framåt, det ska visa på 

någonting. Vi är inte där än (förskollärare 3).  

När det gäller hur det språkstimulerande arbetet följs upp och utvärderas svarar mer än hälften 

av förskollärarna att det är svårt med uppföljning och utvärdering. De menar att det 

språkstimulerande arbetet inte arbetas med i den utsträckningen som det bör göras. En 

förskollärare berättar att arbetet följs upp två gånger per termin för att sedan utvärderas.  

Tyvärr måste jag säga att det är bra utvärdering när språket ligger i fokus i vår 

lokala verksamhetsplan, men generellt är det inte det. Vi är bra på att göra men vi 

haltar i kvalitetsarbetet överlag och att se om det faktiskt blivit några förbättringar. 

Vi gör inte cirkeln fullt ut. Vi kan bli bättre. (förskollärare 3). 

 

 

Sammanfattning  

Sammanfattningsvis använder alla förskollärarna observations- och kartläggande materialet 

Tras. En förskollärare anser att Tras kan ses som ett bedömningsmaterial och att det inte finns 

några bra kartläggningsmaterial överlag. När förskollärarna dokumenterar använder de sig av 

löpande protokoll och post it lappar som stöd under observationerna. Många förskollärare 

anser det svårt att följa upp och utvärdera det språkliga arbetet. Förskollärarna anpassar det 

språkstimulerande arbetet genom att dela in barnen i mindre grupper och stimulera barnen 

genom att utmana med frågor samt anpassa det språkstimulerande arbetet genom att vara 

flexibla för att kunna möta alla barns behov. Pedagogisk dokumentation som arbetssätt känner 

de flesta förskollärare en osäkerhet och okunskap kring. Endast två anser att de har erfarenhet 

och kunskap och anser att arbetssättet hjälper och stödjer verksamheten framåt.  

                                                           
7
 Pen Pal är ett stödverktyg för att utveckla och stimulera flerspråkighet. Ett verktyg som synliggör barnens alla 

språk i förskolan eftersom det är en kombinerad mp3 spelare, scanner och mikrofon. Pen Pal kan läsa upp 
ljudfiler från böcker och bilder på de språk man har programmerat den för. 
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Analys  
Syftet med studien är att undersöka och beskriva förskollärares uppfattningar om och 

erfarenheter av att skapa språkstimulerande miljöer för barn med annat modersmål än svenska 

och på vilket sätt de anser att dessa miljöer kan få betydelse för barnens språkutveckling och 

lärande. För att få svar på syftet har ett specialpedagogiskt och sociokulturellt perspektiv valts 

vid analysarbetet av förskollärarnas intervjusvar. 

Sett ur ett specialpedagogiskt perspektiv bör förskolans verksamhet möta alla barn utifrån 

deras olika erfarenheter och förutsättningar (Ahlberg, 2007; Skollagen 2010:800). Inom det 

specialpedagogiska forskningsområdet kan det då vara av vikt att se vilka möjligheter och 

hinder som uppstår i dessa möten. Med hjälp av Nilholms (2012) tre perspektiv kan man sätta 

fokus på vad i lärares förhållningssätt och ageranden som kan vara hindrande respektive 

underlättande för barns utveckling och lärande.  

Sett ur ett sociokulturellt perspektiv utvecklar barn med annat modersmål än svenska sitt 

språk dels genom samspel mellan barn och barn samt barn och förskollärare i förskolans 

miljö, dels genom samspel mellan barnens hemkultur och förskolans nya kultur. 

Förskollärarens roll blir att skapa samspelande situationer (mediering) mellan barnets 

hemkultur och förskolans kultur där språket är ett viktigt hjälpmedel (artefakt).  

 

Betydelsefulla faktorer för en språkstimulerande miljö  
I ovanstående resultatdel har en beskrivning gjorts av vilka uppfattningar och erfarenheter 

som förskollärare har av att skapa språkstimulerande miljöer, vilket får betydelse för vilka 

artefakter det vill säga arbetssätt och hjälpmedel som förskollärare väljer i arbetet med den 

språkstimulerande miljön. Ur ett sociokulturellt perspektiv kan man se hur barnets hemkultur 

samverkar med barnets förskolekultur, vilket kan ses i förskollärarnas intervjusvar. I 

resultatdelen framkom det att flertalet av förskollärarna anser att en betydande faktor för barns 

språkutveckling är hur barnets hemkultur och förskolans nya kultur kan samverka under 

inskolningsperioden. Flertalet av förskollärarna påtalar vikten av att ha ett inskolningsstöd för 

att på så sätt överbrygga dessa två kulturer med kommunikationen som hjälp, det vill säga 

mellan barnet och föräldrarnas modersmål och det nya språket. Genom att ha inskolningsstöd 

eller en personal med annat modersmål i verksamheten kan barnet välja vilket språk som 

barnet vill uttrycka sig på. Sett ur ett sociokulturellt perspektiv kan detta ses som ett 

möjliggörande för barnets språkutveckling. Flertalet förskollärare nämner att det råder brist på 

språkstöd för många av de språk som finns representerade på förskolan.  

I resultatdelen framkom att förskollärarna uppfattar att de har en viktig roll i att skapa 

förutsättningar för kommunikation mellan barn – barn och förskollärare – barn. 

Förskollärarna nämner flera sätt att skapa dessa förutsättningar till exempel genom att ställa 

frågor, uppmuntra barnen till dialog mm. Här finns en koppling till teoretikern Vygotskys 

begrepp den proximala utvecklingszonen (Vygotskij, 2001) som innebär att det är i samspel 

med andra som vi lär oss. Förskolläraren kan medvetet skapa förutsättningar för att detta 

samspel ska ske, vilket gynnar språkutvecklingen för barn med annat modersmål än svenska. 

Förskollärarnas svar kan även kopplas till Gibbons (2009) begrepp scaffolding, en metod där 

förskolläraren är den som ger stöd i språket för att barnet ska komma vidare i 
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språkutvecklingen. Detta kan även ses ur det sociokulturella perspektivet där lärandet sker i 

samspel mellan individ och miljö och där förskollärarnas uppdrag blir att utmana barnens 

språkliga utveckling.  

Sammanfattningsvis visar resultatet att förskollärarna har en tydlig uppfattning om vad som är 

viktiga faktorer i språkstimulerande miljöer. Några av dessa faktorer som framträder extra 

tydligt är vikten av att skapa en trygg miljö, med rikliga kommunikationsmöjligheter i 

samspel med andra. Förskollärarna lyfter också fram att ett medvetet förhållningssätt och 

agerande får betydelse för samspelet mellan barnets hemkultur och förskolans nya kultur. 

Dock uppfattar förskollärarna att det inte alltid ges förutsättningar för att skapa den 

språkstimulerande miljö de uppfattar är av vikt för barn med annat modersmåls 

språkutveckling. 

 

Arbetssätt som får betydelse för en språkstimulerande miljö  
I resultatdelen beskriver förskollärare olika hjälpmedel (artefakter) för att kunna skapa en 

språkstimulerande miljö för barn med annat modersmål än svenska. Genom förskollärarnas 

beskrivningar av arbetet med att skapa ett tillåtande klimat för att barn med annat modersmål 

än svenska ska våga prata sitt modersmål, kan det tolkas som att detta arbetssätt kan gynna 

barns möten utifrån sina olikheter, vilket Ahlberg (2007) menar är ett specialpedagogiskt 

perspektiv. Enligt Nilholm (2012) kan detta tyda på ett synsätt som ligger nära 

dilemmaperspektivet där förskolan skapar miljöer som möter barns olika förutsättningar och 

erfarenheter.  

Förskollärarna anser att begreppsanvändning i förskolan är ett arbetssätt som stärker barn med 

annat modersmål. En förskollärare beskriver begreppsanvändandet genom att säga ”nu sätter 

vi på utebyxorna för det är kallt ute, det är att utvidga ordförrådet” vilket kan ses som att 

förskolläraren är medveten om och har kunskap om vikten av att vara tydlig och benämna. 

Detta styrks av Svensson (1998) som menar att barn med annat modersmål får ett större 

flexibelt tänkande, eftersom de lär sig att en sak kan ha olika namn. Arbetssättet styrks även 

av Doverborg, Pramling och Samuelsson (2013) som menar att det är viktigt att ge barnen ett 

expansivt språk.  

För att barn med annat modersmål än svenska ska få tillfälle att träna sitt modersmål behövs 

enligt förskollärarna modersmålspedagoger, vilket är ett av strävansmålen i Skolverket 

(2010). En förskollärare menar att hon inte kan lära barnen deras modersmål utan hennes 

uppgift är att lära barnen det nya språket. Detta visar att det är viktigt med 

modersmålspedagoger eller att det finns pedagoger med annat modersmål i verksamheten. För 

att nå strävansmålen i Skolverket (2010) behövs modersmålspedagoger men enligt 

Skolverkets (2008) utvärderingsresultat får endast 13 % av barnen det stöd de är berättigade 

till. Detta motsäger förskollärarnas intentioner och uppdrag vilket gör det svårt att följa 

läroplanens strävansmål. Skollagen (2010:800, s127) skriver ”särskilda åtgärder som 

tvåspråkig personal, modersmålsstöd, kulturstödjare mm kan vara viktiga komplement”. Detta 

visar att det enligt lag inte finns något krav på ett sådant stöd. 

Sammanfattningsvis kan sägas att förskollärarnas uppfattningar om ett språkstimulerande 

arbetssätt mestadels fokuserar på vikten av att skapa en tydlig pedagogik där de använder 

olika hjälpmedel samt genom att ha modersmålspedagoger eller pedagoger med annat 
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modersmål i verksamheten. Enligt ett sociokulturellt och specialpedagogiskt perspektiv 

medför det att goda förutsättningar för språkutveckling skulle kunna ske.  

 

Dokumentation och kartläggning av det språkliga arbetet 
Resultatet visar att flertalet förskollärare vill lära sig mer om hur de ska dokumentera och hur 

de ska göra dokumentationen till pedagogisk dokumentation. Det finns en osäkerhet kring hur 

förskollärarna ska använda sig av kartläggning och dokumentation, vilket kan utgöra ett 

hinder för att möjliggöra barns språkutveckling. Förskollärarna efterfrågar kunskap och 

fortbildning kring pedagogisk dokumentation, vilket stämmer överens med Norlings (2015) 

studie som visade att det saknas kompetenshöjande insatser för att dokumentationen ska 

utföras.  

Några av förskollärarna använder sig av olika observationsmaterial så som löpande protokoll 

och post it lappar för att dokumentera det de ser och hör i barngruppen för att sedan analysera 

materialet i arbetsgruppen, men även för att visa föräldrar. Detta sätt att dokumentera stämmer 

överens med Åberg och Taguchis (2005) definition av dokumentation, vilket är iakttagelser av 

något som setts eller hörts och som sedan ligger till grund för reflektion i arbetslaget. 

Förskollärarna nämner att de analyserar materialet i arbetslaget men det framgår inte om de 

analyserar observationen tillsammans med barnen. 

Dilemmaperspektivet handlar om att undervisningen å ena sidan ska anpassas efter barnens 

olika individuella behov och förmågor samtidigt som alla ska erbjudas en likvärdig 

utbildning. Denna paradox kan leda till att förskollärarna riskerar att hamna i ett 

dilemmaperspektiv (Nilholm 2015). Kartläggning kan enligt forskare vara både betydelsefulla 

(Sandberg & Norling, 2015) och riskfyllda (Lutz, 2013). Om förskollärare använder 

kartläggning och dokumentation för att identifiera barns behov och förmågor för att sedan 

motverka eventuella hinder i miljön kan de ses som betydelsefulla. Om förskollärare i stället 

använder kartläggning och dokumentation i syfte att endast kategorisera barns svårigheter 

anses det som riskfyllt för deras språkutveckling. Ovan nämnda forskningsresultat kan 

förvirra förskollärare och leda till att de känner sig osäkra på hur materialet ska användas och 

till och med om det ska användas. Detta dilemma framträder i en av de intervjuade 

förskollärarnas svar. Där uttrycker förskolläraren att hen inte vet hur hen ska förhålla sig till 

kartläggande material i förskolan. 

Diskussion 
Diskussionsdelen inleds med att beskriva hur studiens resultat och analys ligger i linje med 

tidigare forskning. Avslutningsvis beskrivs några tankar i hur studiens resultat kan användas 

till vidare forskning och som underlag för specialpedagogiskt utvecklingsarbete.  

 

Betydelsefulla faktorer för en språkstimulerande miljö  
Resultatet visar att inskolningsstödet är en betydelsefull faktor för att skapa en 

språkstimulerande miljö, samt att skapa tillåtande och naturliga språkstimulerande miljöer. 

Detta stöds av Calderon (2004) som menar att barn med annat modersmål än svenska behöver 

någon att identifiera sig med och då kan ett inskolningsstöd eller en personal med annat 

modersmål på förskolan vara den som barnet kan identifiera sig med (Jfr. Skollagen, 
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2010:800). Jag anser att genom att erbjuda ett inskolningsstöd skapas en bro mellan hemmets 

och förskolans kultur och detta möjliggör en god start för barns språkutveckling, vilket i sin 

tur stärker deras identitet till att tala sitt modersmål på förskolan. En av förskollärarna 

uttrycker att det kan finnas en risk med att barnet som skolas in kan få en för nära relation 

med den personal som agerar inskolningsstöd. Detta gör att barnet enligt förskolläraren inte 

knyter an till ordinarie personal. Jag kan till viss del förstå förskollärarens dilemma men enligt 

min tolkning handlar det mer om hur inskolningsstödet används. För att undvika detta är det 

viktigt att förskolläraren ansvarar för inskolningen och att inskolningsstödet finns med 

parallellt, främst som en brygga mellan språken. Styrdokumenten lyfter dessutom fram 

inskolningsstöd som ett viktigt komplement, inte bara som en språkbrygga, utan även som en 

identitet- och kulturbrygga. Därför kan det tolkas som att inskolningsstödet behövs över en 

längre tid och inte enbart vara kopplat till inskolningsperioden eftersom språkutvecklingen 

sker under så mycket längre tid än så. Begreppet inskolningsstöd signalerar tydligt att det 

endast är ett stöd under inskolningen. Ska inskolningsstöd i stället benämnas språkstöd eller 

liknande, och ses som ett mer långsiktigt stöd?  

Att tidigt involvera föräldrarna och arbeta för en god kontakt lyfts av flera förskollärare fram 

som en viktig faktor för att skapa en trygghet som gagnar både barn och förälder. Enligt min 

tolkning kan detta vara en möjliggörande faktor för barns språkutveckling, och ligger i linje 

med tidigare forskningsresultat (Jfr. Zucker, 2010; Pretis 2011). Att få föräldrarna trygga, 

skapa en god kontakt och ett gott förtroende mellan både föräldrar och barn anses viktigt i 

studien. En förskollärare menar att om föräldrarna blir trygga så blir barnen trygga och att det 

är viktigt att skapa en förtroendefull kontakt, vilket stämmer överens med tidigare forskning 

(Calderon, 2004; Smidt, 2010). I många fall är inskolningsstödet en förutsättning för att ha en 

fungerande dialog med föräldrarna för att få en förtrolig kontakt.  

I några av förskollärarnas svar framkom uppfattningar om att barnet ska prata svenska med 

vuxna och kamrater för att utveckla sitt språk så snabbt som möjligt i förskolan. Att använda 

det nya språket mycket i vardagssituationer är självklart viktigt för språkutvecklingen, men 

samtidigt anser jag att barnet under en väldigt lång tid är begränsat av språket och har därmed 

inte möjlighet att fullt ut uttrycka tankar, idéer och åsikter. Det finns då en risk att det kan 

påverka självförtroende och självkänsla på ett negativt sätt. Denna uppfattning kan ses ur ett 

kompensatoriskt perspektiv (Nilholm, 2012) där individen själv ska möta den nya kulturen, 

vilket är hindrande för barnets lärande och utveckling. Enligt Skollagen (2010:800) bör 

förskolan skapa möjligheter i att möta barnets olikheter även i vardagssituationer för att 

möjliggöra utveckling och lärande. 

 

Arbetssätt som får betydelse för en språkstimulerande miljö  
Förskollärarna nämner tydlighet som ett språkstimulerande arbetssätt och med det menar 

förskollärarna att de använder sig av bland annat teckenkommunikation till barn med annat 

modersmål än svenska, vilket är ett komplement till talet. Heister Trygg (2004) och Tisell 

(2009) menar att teckenkommunikation med fördel kan användas för barn med annat 

modersmål än svenska och att inlärningen till det nya språket då kan gå snabbare. Denna 

forskning stärker förskollärarnas arbetssätt. Resultatet visar dock inte om kollegor till 

förskollärarna använder tecken som stöd, vilket forskning menar vara en fördel för 

barngruppen och arbetslaget (Jfr. Sandberg & Norling, 2014). Enligt min tolkning är det 

viktigt att hela arbetslaget får en gemensam utbildning kring teckenkommunikation för att alla 
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barn med annat modersmål än svenska ska få samma förutsättningar att lära sig det nya 

språket och för att pedagogerna ska få samma förutsättningar för att kommunicera med 

barnen. Om teckenkommunikation används generellt i verksamheten kan jag se att det skulle 

kunna leda till att barnen kan använda tecken i sin kommunikation med varandra. Barn med 

olika modersmål får ett ”gemensamt” språk, vilket ger en ökad förståelse och därmed bättre 

förutsättningar för kommunikation. 

För att barnen ska få ett expansivt språk gynnar sagoläsning det språkstimulerande arbetet, 

vilket flertalet förskollärare anser. Genom att läsa böcker för barnen reflekterar barn och 

förskollärare tillsammans och barnen utmanas i sin språkliga utveckling, vilket ligger i linje 

med Schickedanz och Collins (2012). Detta arbetssätt hjälper barnet att ta ett kliv in i den 

proximala utvecklingszonen under förutsättning att förskolläraren använder sammanhanget 

till att samtala med barnen kring ord, bilder och handling. Det blir en möjlighet för 

förskolläraren att få en bild av vad barnen har uppfattat och förstått. Resultatet visar att 

förskollärarna uppfattar det viktigt att läsa böcker sätta ord och reflektera tillsammans med 

barnen och några av förskollärarna nämner att de använder sig av så kallade tvillingböcker där 

det finns text både på det nya språket samt modersmålet. Detta arbetssätt menar Kultti (2012) 

skapar goda förutsättningar för ett språkstimulerande arbetssätt samt skapar en viktig länk 

mellan språken. Användandet av tvillingböcker kan vara ett sätt att stärka identiteten och 

självkänslan hos barn med annat modersmål än svenska eftersom barnen lär sig känna igen 

sitt skriftspråk och därför känna stolthet över sitt modersmål. Även förskollärarna i studien 

visar på vikten av att stärka modersmålets betydelse för barn med annat modersmål när de 

använder sig av tvillingböcker. Ett hinder jag kan se är att det inte finns tvillingböcker på alla 

språk utan endast på de större språken, vilket gör att alla barn inte ges samma förutsättningar.  

Något som förskollärarna inte belyser, när det handlar om språkstimulerade arbetssätt är 

betydelsen av språkliga arenor som till exempel måltiden, vilket forskning visar som en viktig 

del (Gibbons, 2010; Kultti, 2012; Ljungren, 2013; Ochs & Soher, 2006;). Detta var något jag 

upplevde viktigt, att måltiden som en språklig arena inte nämndes av förskollärarna. Ur ett 

sociokulturellt perspektiv skulle detta kunna hindra barns språkutveckling då mat och 

vardagskulturen som vi befinner oss i under måltidssituationer är en möjlighet till 

kommunikation.  Att se måltiden som en språkstimulerande stund skulle gynna barn med 

annat modersmål än svenska eftersom det ger möjligheter till goda lärandesamtal där det 

konkret går att koppla språket dels till det som händer dels till att sammankoppla olika 

kulturer.  

Dokumentation och kartläggning av det språkliga arbetet 
Tras är ett observations- och kartläggningsmaterial som alla förskollärare i studien använder 

sig av. Å ena sidan anser forskare att kartläggningsmaterial behövs för att synliggöra och 

uppmärksamma barnens behov (Sandberg & Norling, 2014). Enligt forskning anses det även 

nödvändigt med kartläggande material för att uppmärksamma barnets svårigheter och 

upptäcka möjligheter och hinder i den språkstimulerande miljön (Sandberg & Norling, 2014; 

Björk & Åkesson, 2014). Å andra sidan anser forskare att kartläggande material som tester 

och observationer leder till att barn hamnar utanför vad som anses normalt, vilket gör att de 

ses som barn i behov av särskilt stöd (Lutz, 2013). En förskollärare anser att Tras som 

material går att diskutera utifrån bedömning eftersom förskolläraren anser att det är ”tabu” 

med bedömning i förksolan. Detta resultat visar att det i förskolan finns en rädsla för att 

bedöma barns språkliga utveckling, vilket kan leda till att möjligheter och hinder inte 

upptäcks i den språkliga miljön. Enligt min tolkning handlar det dock om i vilket syfte 

materialet används. Det handlar inte om att kategorisera eller bedöma det enskilda barnet utan 
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snarare bör det ses som ett verktyg för att synliggöra lärande och därmed utvärdera den 

språkstimulerande verksamheten. 

För att dokumentationen ska bli pedagogisk dokumentation behöver pedagoger reflektera 

kring lärandet tillsammans med barnen (Åberg & Taguchi, 2005). Resultatet visar att 

kunskapen och erfarenheten kring pedagogisk dokumentation finns hos två av de intervjuade 

förskollärarna. De beskriver att de har tagit till vara barnens tankar och reflektioner genom 

observationer och reflekterat tillsammans med dem. Enligt Björk och Åkesson (2014) sker 

pedagogisk dokumentation när verksamheten synliggörs och när barn känner delaktighet samt 

att pedagogisk dokumentation används som grund när verksamheten kvalitetsgranskas. Detta 

stämmer överens med två av förskollärarnas syn på vad pedagogisk dokumentation är när de 

säger att ”pedagogisk dokumentation hjälper och stödjer verksamheten framåt”. Resultatet 

visade också att flertalet förskollärare saknar kunskap och erfarenhet kring pedagogisk 

dokumentation. Detta resultat stöds av Norling (2015) som menar att kompetenshöjande 

insatser behövs för att öka medvetenheten inom pedagogisk dokumentation. Eftersom 

kompetensen kring pedagogisk dokumentation inte finns hos majoriteten av förskollärarna, 

anser jag att det blir svårt för förskollärarna att driva verksamheten framåt, vilket är 

förskollärarnas övergripande uppdrag, enligt Doverborg, Pramling & Pramling-Samuelsson 

(2013). För att öka kompetensen skulle förskollärarna kunna bilda nätverk för att stötta 

varandra i den pedagogiska dokumentationen för att på så sätt öka kunskaperna och därmed 

skapa bättre förutsättningar för att synliggöra den språkliga utvecklingen hos barn med annat 

modersmål än svenska.  

Hur skulle en specialpedagog kunna stötta förskollärarna i deras osäkerhet?  

Specialpedagogen skulle kunna vara den som identifierar möjligheter och hinder i den 

språkstimulerande miljön samt stöttar och synliggör arbetet genom att handleda dem. 

Specialpedagogen skulle också kunna vara den som finns med och stöttar i kvalitetsarbetets 

uppföljning och utvärdering, för att föra arbetet med den pedagogiska dokumentationen 

framåt (Examensförordningen, 1993:100). 
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Slutsats och vidare forskning 
En slutsats jag kan se är att den mest framträdande faktorn i resultatet är förskollärarnas 

uppfattningar om uppdraget. Uppdraget innebär att skapa en trygg miljö med rikliga 

kommunikationsmöjligheter i samspel med andra, och att förskollärarna förstår att deras 

förhållningssätt och ageranden får betydelse i samspelet mellan barnets hemkultur och 

förskolans nya kultur. Sett ur ett sociokulturellt perspektiv kan detta ge barn med annat 

modersmål än svenska en möjlighet till språkutveckling. Samspelet mellan barn med annat 

modersmål än svenska och förskollärarna i den språkstimulerade miljön är betydelsefull för 

barnets språkliga utveckling och ses som en möjlighet. 

Artefakterna i studien skapar många språkliga utmaningar och möjligheter till språkutveckling 

för barn med annat modersmål än svenska. Däremot kan inskolningsstödet ses som ett hinder, 

för barn med annat modersmål än svenska och deras språkutveckling när det gäller 

möjligheten till inskolningsstöd. Studiens resultat visar på att ett sådant språkstöd inte finns 

tillgängligt inom alla språk som finns representerade inom förskolan.  

Ett annat hinder som studien visar på är förskollärares bristande kunskap om och erfarenhet 

av det språkstimulerade arbetet för barn med annat modersmål än svenskas språkutveckling 

eftersom det riskerar att barnen inte får den språkliga stimulans som krävs för att utveckla 

språket. Enligt examensförordningen (1993:100) är en specialpedagogs uppgift att identifiera 

eventuella hinder för barns utveckling och lärande och därefter starta förändringsarbete för att 

motverka de identifierade hindren. En slutsats som jag därmed drar är att det skulle vara 

verksamt att som specialpedagog starta ett förändringsarbete som skulle ge förskollärare mer 

kunskap och erfarenhet av barn med annat modersmål än svenska och deras 

språkutvecklingsprocess, vilket skulle få betydelse för deras språkutveckling.  

Som tidigare har nämnts framkommer det i studien att förskollärares kunskap om och 

erfarenhet av det språkstimulerade arbetet var otillräcklig, när det gäller barn med annat 

modersmål än svenska. Därför skulle en vidare forskning kunna vara att undersöka och 

beskriva hur specialpedagoger uppfattar det språkstimulerade arbetet i förskolan och vilka 

möjligheter och hinder de uppfattar vara betydelsefulla för barn med annat modersmål än 

svenska samt hur specialpedagogen skulle kunna driva ett förändringsarbete utifrån ett 

organisatoriskt perspektiv. 
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Bilagor 

Bilaga 1 - Intervjuguide 

Intervjuguide 
Intervjufrågor till förskollärare i förskolan 

Bakgrundsfrågor 1. Hur många år i yrket har du? 

2. Hur många år har du arbetat med 

barn med annat modersmål än 

svenska? 

3. Fortbildning/kurs/interna 

utbildningar kring ämnet?  

Forskningsfråga 1 

Vilket/vilka språkstimulerande 

arbetssätt anser förskollärarna 

gynnar barn med annat modersmål 

än svenska?  

1. Vad betyder språkutveckling för dig? 

Följdfråga: Kan du ge några exempel 

på hur ni jobbar på din arbetsplats? 

2. Om du fick önska hur skulle du vilja 

arbeta språkstimulerande inom 

förskolan? 

3. Hur tycker du att förskolan bör 

arbeta för att utveckla barns 

modersmål? 

4. Hur tycker du att barn språkar i 

verksamheten? Kommunicerar 

barnen verbalt eller genom andra 

uttryckssätt? 

5. Hur kan man arbeta för att inkludera 

barns olika modersmål i förskolan? 

 

Forskningsfråga 2 

Hur dokumenterar förskollärarna det 

språkliga arbetet för barn med annat 

modersmål än svenska?  

1. Vilket kartläggande material tycker 

du är bra i arbetet med barn annat 

modersmål än svenska?  

2. Hur upplever du att det 

språkstimulerande arbetet 

utvärderas/följs upp.  

3. Hur anpassas utifrån barnens 

förutsättningar och behov? 

4. Vilka verktyg/hjälpmedel tycker du 

gynnar dokumentationen av det 

språkliga arbetet?  

5. Hur kan man arbeta för att göra 

barnet medvetet om sin egen 

språkutveckling? 

6. Vilken erfarenhet har du av 

pedagogisk dokumentation? 

 

Forskningsfråga 3 

Vilka faktorer anser förskollärarna är 

av betydelse för att kunna skapa en 

språkstimulerande miljö för barn 

med annat modersmål än svenska? 

1. Hur kan vi stödja de barn som inte 

talar svenska när de börjar 

förskolan?  

2. Vad kan pedagogerna i fsk tänka på i 

sin roll för att möta barn med annat 

modersmål än svenska?  
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3. Vilka resurser och medel finns i 

miljön i förskolan för att stärka barns 

modersmål?  

4. Hur uppmärksammas barns olika 

språk i miljön? 

5. Kan man stödja alla språk på samma 

sätt i miljön? 

6. På vilket sätt kan man förbättra och 

utmana barnen i den språkliga 

miljön? 

7. Finns det möjligheter för barnen att 

utveckla fler språk i miljön? 
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Bilaga 2 – Informationsbrev till informanter 
 

Till förskollärarna 

Hej! 

Jag heter Ann-Marie Wetterling och läser sista terminen på specialpedagogprogrammet vid 

Umeå universitet. Under höstterminen skriver jag ett examensarbete på 30hp. Mitt syfte med 

examensarbetet är att beskriva och skapa kunskap om förskollärares uppfattning om hur de 

skapar språkstimulerande miljöer för barn med annat modersmål än svenska.  

Intervjuerna kommer att ske enskilt och jag kommer att spela in intervjun för att lättare kunna 

göra en sammanställning av materialet. 

Som intervjuperson har du rätt att när som helst avbryta din medverkan i intervjun och det är 

frivilligt att delta i intervjun.  

Intervjuerna kommer att hanteras med full anonymitet enligt de forskningsetiska principerna. 

Jag kommer inte att använda några namn i studien och ljudfilerna samt allt transkriberat 

material kommer att makuleras.  

 

Jag intygar att jag följer Vetenskapsrådets principer. 

Ann-Marie Wetterling    Datum 

 

 

_________________________________________  ________________ 

 

 

Jag godkänner mitt deltagande i denna intervju  Datum 

 

 

__________________________________________  _________________ 

 

Om du har frågor om studien är du välkommen att höra av dig till mig. 

Tack på förhand för din medverkan! 

ann-marie.wetterling@umu.se  

Mobil: 070-254 13 14 

 


