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Abstrakt 
Mother tongue in preschool - A study of preschool teachers work with native 

development 

 

Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare upplevde att läroplansmålet om 

modersmålsstöd i förskolan uppfylldes. Barns rätt till modersmålsstöd finns även 

skriven i skollagen. Studien har utgått från två frågeställningar som behandlar hur 

förskollärarna anser att läroplansmålet uppfylls samt vilka metoder de säger sig använda 

för att utveckla modersmålet. Undersökningen har gjorts genom kvalitativa intervjuer 

med fyra förskollärare på olika orter i Sverige. Studien har utgått från ett sociokulturellt 

perspektiv med fokus på dess centrala begrepp och teorier om språkutveckling och 

modersmålsutveckling. Detta perspektiv har legat till grund för analys. Resultaten visar 

på stora skillnader mellan städerna på grund av olika tillgång på resurser. En del av 

metoderna som användes var musik och böcker på barnens språk. Föräldrasamverkan 

var en viktig faktor som framkom i resultatet av flera anledningar. Dels för trygghetens 

skull både för föräldrar och barn men även i form av hjälp med modersmålet där 

förskollärarna tillsammans med föräldrar översatte ord, var med i förskolan och 

arbetade med modersmålet hemma. Studien kan ge en fördjupad förståelse för 

modersmålsutveckling samt kunskap om metoder att tillgå. 
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1 Inledning 
Sverige är ett mångkulturellt land och rörelsen mellan länder växer ständigt. 

(Skolverket, 2016). Fler barn går i förskola och antalet barn med ett annat modersmål än 

svenska ökar (Skans, 2011). Det är därför relevant att studera hur förskolan lever upp 

till de mål som finns gällande modersmålsstöd och hur pedagoger i verksamheten 

upplever att det fungerar. Det är även relevant att undersöka vilka metoder 

förskollärarna använder i arbetet med modersmålsutveckling. Alla barn med ett annat 

modersmål än svenska har rätt till stöd att utveckla sitt språk enligt skollag och 

läroplansmål (SFS 2010; Skolverket, 2016). 

Med modersmål menas i denna undersökning det språket barnet lär sig från födseln. 

Förskolan är en kulturberikad mötesplats där många barn för första gången stöter på det 

svenska språket och det svenska samhället. Calderon (2004) skriver att det är förskolans 

uppgift att ta tillvara på kulturer och utveckla flerspråkighet för att berika verksamheten 

och varandra. Alla barn har olika bakgrunder och erfarenhet men samma behov av att 

bli lyssnade till, sedda och förstådda. Det är förskollärares uppdrag att se till varje barns 

behov. Enligt Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) ska stor vikt läggas på att 

stimulera barns språkutveckling då språk och lärande går hand i hand. Genom att 

utveckla sitt modersmål får barnen bättre möjligheter att lära sig svenska men även 

utveckla andra kunskaper (a.a.). Det finns stödmaterial att tillgå för förskolepersonal när 

det kommer till modersmålsutveckling och det är relevant att synliggöra hur detta 

används runtom i landet. Flerspråkig personal, lärare i modersmålsstöd men även 

föräldrar kan vara en stor tillgång. Det är dessutom stora skillnader mellan storstäder 

och glesbygd och antalet inskrivna barn med annat modersmål varierar därefter. Det kan 

finnas många olika språk i en barngrupp. Därför kommer intervjuerna att göras på 

förskolor i olika kommuner för att synliggöra variationen på olika förskolor. Barn lär 

sig inte bara språk som det talade språket utan de lär sig även värderingar, regler och 

normer (Calderon, 2004). De socialiseras in i en kultur och ett sätt att se på omvärlden. 

Därför är modersmålet även viktigt för barnets självkänsla och identitet (Calderon, 

2004; Skolverket, 2016). 
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2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna undersökning är att synliggöra hur pedagoger anser att läroplansmålet 

om modersmålsstöd i förskolan efterföljs samt vilket stöd och vilka metoder de erbjuder 

barn med ett annat modersmål än svenska. De frågeställningar som undersökningen 

utgår från är: 

 

• Hur anser pedagogerna att läroplansmålet om modersmålsstöd uppfylls? 

 

• Vilka pedagogiska metoder säger sig pedagogerna använda sig av för att 

uppfylla målet om modersmålsstöd? 
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3 Bakgrund 
Detta kapitel behandlar tidigare forskning samt annan litteratur kring modersmålets 

betydelse och pedagogiska metoder för att utveckla modersmålet. Historik, 

styrdokument samt teoretiskt ramverk presenteras även i detta kapitel. 

 

3.1 Modersmål 
Förskolan är en mötesplats för alla barn där leken, lärandet och omsorgen ska ligga i 

fokus och det är det första steget i det svenska utbildningssystemet (Skolverket, 2016). 

Kultti (2012) skriver att elever med ett annat modersmål har sämre villkor än barn med 

svenska som modersmål att nå målen i grundskolan. Vidare nämner Kultti (2012) att 

flera studier både nationellt som internationellt visar på vikten av förskolans medverkan 

till språkutvecklingen. Även Svensson (2009) skriver att elever ofta inte behärskar 

språket fullt ut i undervisningen och kan då inte tillägna sig utbildningen efter sin fulla 

potential. Studier visar att det spelar stor roll om barnet fått undervisning i sitt 

modersmål (a.a.). Enligt Skans (2011) har antalet flerspråkiga barn på förskola ökat och 

är en utmaning för förskolorna. Den senaste statistiken som går att finna från 2013 visar 

att 21,8 % av alla inskrivna barn i förskolan har ett annat modersmål än svenska 

(Skolverket 2014). Språkutvecklingen är en väsentlig del i den pedagogiska 

verksamheten både i arbetet med modersmål och i arbetet att utveckla det svenska 

språket (Skans, 2011). Vidare menar författaren att i de verksamheter där det finns barn 

med ett annat modersmål behöver pedagogerna kunna arbeta med modersmålsstöd och 

möta barn med olika bakgrunder. Dock menar Svensson (2009) att omfattningen av 

modersmålsundervisning eller modersmålsstöd har minskat. Även om det finns 

flerspråkiga pedagoger betyder det inte att de talar samma språk som barnen. 16 procent 

av barn med annat modersmål i åldrarna 3–5 år fick år 2006 modersmålsstöd (a.a.). För 

barn med ett annat modersmål är det inte bara språket som ska utvecklas, förskolan ska 

sträva efter att barnet utvecklar sin identitet och känner sig trygg i den (Lunneblad 2006; 

Skolverket, 2016). Att känna delaktighet i sin egen kultur och respektera andras kulturer 

är även något som förskolan ska sträva efter (a.a.).  

 
3.1.1 Mångkultur 

Begrepp som mångkulturell förskola är främst sammankopplade med invandrartäta 

områden (Lunneblad 2006). Gällande innehållet i undervisningen har i mångkulturella 

förskolor fokuset ofta legat på tvåspråkighetsfrågor, modersmålet och svenska som 

andraspråk. Därför kopplas ofta den mångkulturella undervisningen till förskolor som 

ligger i segregerade områden i storstäder (a.a.). Vidare skriver författaren att det är en 

förknippning som innebär att den mångkulturella undervisningen är för de andra. 

Viktigt att klargöra menar Lunneblad (2006), är att det finns många olika sätt att 

debattera den mångkulturella utbildningen på. Detta beroende på vem det är som 

definierar den mångkulturella mångfalden och utifrån vems perspektiv. Calderon (2004) 

beskriver kultur som ett arv av språk, historia, beteende, ritualer, värden och normer. 

Det är en process som är i ständig förändring. Förskolan blir en mötesplats av olika 

kulturer och är en väsentlig del för utveckling av tolerans och solidaritet. När barn lär 

sig sitt modersmål och svenska är det inte bara ordförråd och grammatik utan barn lär 

sig även normer och värden (a.a.). 

 
3.1.2 Interkultur 

Skans (2011) beskriver interkulturell pedagogik som en undervisning som är för alla, 

oavsett bakgrund. Begreppet syftar till att det finns en interaktion mellan individer. Till 

skillnad mot mångkultur som syftar på att det finns många kulturer, syftar 



  
 

4 

 

interkulturbegreppet på att det finns ett möte utan kultur som utgångspunkt. Lunneblad 

(2006) beskriver interkultur som en handling eller något som sker istället för att 

beskriva hur något är. Bakgrunden till detta begrepp kommer delvis från diskussioner 

under 70-talet där man inom FN diskuterade hur man genom utbildning skulle kunna 

skapa fred och förståelse mellan länder. I Sverige fick den interkulturella pedagogiken 

betydelsen att skapa insikt för invandrare och skapa en fredlig samexistens (a.a.). Men 

trots utredningar och förslag om interkulturell pedagogik så är det inget som finns i 

dagens styrdokument. Istället används termer som exempelvis internationalisering i 

läroplaner för att beskriva Sverige och dess relation till världen. Både Skans (2011) och 

Lunneblad (2006) beskriver interkulturell pedagogik eller lärande som ett möte mellan 

individer där lärande sker gränsöverskridande och olikheter berikar varandra. Lunneblad 

(2006) belyser även att en interkulturell pedagogik kan bidra till insikt om hur lärare, 

barn och föräldrar påverkas av olika kulturella sammanhang. Ett interkulturellt 

arbetssätt innebär enligt Calderon (2004) att utifrån sin etniska bakgrund vara medveten 

om sin roll och ha förståelse för hur ett mångkulturellt samhälle kan återspeglas i 

förskolan. Det är viktigt att stimulera barns språkutveckling eftersom språket är starkt 

sammankopplat med identitet och lärande. 

 

3.2 Historik 
När den stora arbetskraftsinvandringen ägde rum under 60–70-talet kom många 

barnfamiljer till Sverige då det rådde brist på arbetskraft i landet (Skolverket, 2003). 

Under 90-talet ökade flyktinginvandringen och allt fler barn hade utländsk bakgrund. 

Idag har ca 25% av alla barn i förskolan en utländsk bakgrund (a.a.). Någon 

sammanhängande statistik över hur många invandrarbarn som går i förskolan har inte 

förts över åren enligt rapporten. Däremot har det sedan 70-talet rapporterats årligen från 

kommunerna hur många barn som har ett annat modersmål och hur många som får 

modersmålsstöd. Antalet inskrivna barn med annat modersmål har ökat för varje år. 

1980 var andelen barn med annat modersmål 7 % i jämförelse med år 2001 då andelen 

var 13% (a.a.). Den senaste statistik som går att finna är från år 2013 då 21,8% av alla 

inskrivna barn hade ett annat modersmål (Skolverket, 2014). Nyare statistik går för 

tillfället ej att hitta. Rapporten från Skolverket (2003) säger att siffrorna kan vara något 

underskattade då alla kommuner inte registrerar alla barn med annat modersmål då de 

inte erbjuder modersmålsstöd. En undersökning från skolverket under februari 2002 

visade att inte ens hälften av Sveriges kommuner hade som rutin att registrera barnens 

modersmål (a.a.).  

 

Under 70 – och 80-talet togs enligt Skolverket (2003) riktlinjer fram för förskolan där 

fokus låg på invandrarbarns möjlighet till att utveckla både sitt modersmål och sitt 

svenska språk. Tidigare hade fokus varit att lära sig svenska så fort som möjligt men 

visades sen att språkutvecklingen inte gynnades utan att både hemspråk och det nya 

språket hängde samman. När man istället inriktade sig på att utveckla barnens egna 

språk visades positiv utveckling på både modersmålet och svenska språket. 1975 kom 

nya riktlinjer inom invandrarpolitiken som för förskolan innebar att barn med annat 

modersmål än svenska skulle få utveckla sitt språk och sin kulturella identitet. Målet var 

att främja en aktiv tvåspråkighet (a.a.). Att utveckling av modersmålet gynnade barnens 

personliga utveckling fick stor spridning men inlärningen av svenska som andraspråk 

kom i skymundan. 1985 tog socialstyrelsen upp vikten av att utveckla metoder och få 

mer kunskap om andraspråksinlärningen och att personal behövde kunskap om detta för 

att kunna förstå vad barnen eventuellt hade svårigheter med. Socialstyrelsen framhöll 

även vikten av att språkinlärningen inte skulle vara en isolerad inlärning utan integreras 

i förskolans vardag. Fortbildning för personal pågick även under 80-talet för att främja 
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språkutvecklingen och mycket forskning gjordes. Under 90-talet minskade 

hemspråksstödet på grund av besparingar och indragningar av statsbidragen och det 

innebar att många kommuner la ner det helt (a.a.). Många projekt och 

försöksverksamheter gjordes under 90-talet enligt skolverkets rapport (2003) för att 

komma tillrätta med problemen. De flesta av projekten kom att handla om 

språkutveckling men i allmänhet kom det att fokusera på svenska inför skolstart och 

modersmålsinlärning har haft låg prioritet på grund av ekonomiska skäl. Skans (2011) 

skriver att ansvaret för förskolan förflyttades från Socialstyrelsen till 

Utbildningsdepartementet 1 juli 1996 och bestämmelser om barnomsorgen flyttades till 

Skolverket och skollagen 1998. Det skedde en förskjutning från omsorg till lärande och 

förskolan fick mål att sträva mot. Förskolan skulle nu vara en del i det livslånga lärandet 

och all pedagogisk verksamhet ska ses som en helhet från förskolan vidare genom 

utbildningssystemet (Skans, 2011; Skolverket, 2003). 

 

3.3 Styrdokument 
Förskolan fick 1998 en egen läroplan. Precis som övriga läroplaner är kommunerna 

skyldiga att följa den. Modersmålsstöd fick genom en egen formulering i läroplanen, 

större juridisk betydelse (Skolverket, 2003). Trots detta minskade modersmålsstödet 

kraftigt. I läroplanen från 1998 stod följande om modersmålsstöd:  

 
Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och 

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

språkutveckling och uppmuntra och ta till vara barnets nyfikenhet och intresse 

för den skriftspråkliga världen. Förskolan ska bidra till att barn med annat 

modersmål än svenska får möjlighet att både utveckla det svenska språket och 

sitt modersmål. (Skolverket, 2003:28). 

 

Förskolans läroplan kom att revideras 2010 och sedan 2016 och den växande 

globaliseringen berörs ytterligare. Det har skapats en kulturell mångfald i förskolan som 

ger barnen möjlighet att utveckla grundläggande respekt gentemot andra, oavsett 

bakgrund. I Läroplanen för förskolan står det att samhällets internationalisering ställer 

krav på att människor kan leva med och förstå värden som finns i en kulturell mångfald 

(Skolverket, 2016). Genom att vara delaktig i andras kulturer samt vara medveten om 

sin egen kultur bidrar det till att barn utvecklar förståelse för andras villkor och 

värderingar. Språk och lärande hänger samman precis som språk och 

identitetsutveckling, därför ska stor vikt läggas på barns språkutveckling. Barn som får 

utveckla sitt modersmål får även lättare att lära sig svenska samt ta till sig kunskaper 

inom andra områden (a.a.). Alla förskolor, kommunala som fristående ska följa 

skollagar, skolverkets regler och läroplan. Läroplanen anger inriktningen på förskolans 

arbete och riktlinjer för förskollärarens ansvar för att arbetet ska ske i enlighet med 

läroplanen (a.a.) 

 
Förskolan ska sträva efter att varje barn som har ett annat modersmål än 

svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl 

på svenska som på sitt modersmål” (Skolverket 2016:11).  

 

Stöd för modersmål står även skriven i skollagen:  

 
Förskolan ska medverka till att barn med annat modersmål än svenska får 

möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål.  

Skollag (2010:800) Kap. 8, 10 § 
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3.4 Stödmaterial för modersmålsstöd 
Myndigheten för skolutveckling har i uppgift att stödja utvecklingen för förskolan och 

skolan så att de nationella målen uppfylls och att utbildning samt verksamhet är 

likvärdig runt om i Sverige. En del i detta arbete är att ta fram stödmaterial för 

förskolan. Regeringen har gett Skolverket i uppdrag att öka personalens kunnande om 

flerspråkiga barns språkutveckling i förskolan. Därför har även skolverket tagit fram ett 

stödmaterial med avsikt att öka kunskapen samt inspirera och vägleda arbetet med 

flerspråkiga barn. Båda dokumenten grundar sig på aktuell forskning och utgår från 

förskolans läroplan och skollag. Nedan redogörs för några av stödmaterialets viktiga 

delar. 

 

Enligt Skolverket (2013) är det viktigt att barnen på ett mångsidigt sätt får uppleva båda 

språken i förskolan med olika talare. På så vis kan de öva sina färdigheter och samtidigt 

bli uppmuntrade att utveckla språken. Det är förskolans uppgift att erbjuda en miljö som 

inbjuder till naturlig kommunikation på barnets båda språk. Det som avgör utvecklingen 

är de pedagogiska, sociala och kulturella sammanhang som barnet kommer i kontakt 

med. Något som är bra att ha i åtanke är att när barnet kan omkring tio ord så förstår de 

redan över 100 ord. Detta gäller även vid andraspråksinlärning. Barnet förstår en hel del 

av det nya språket innan det aktivt kan användas (a.a.). Utöver att ge barnet många 

meningsfulla språkliga sammanhang är det även viktigt att barnet får många möjligheter 

att praktisera språket. Verksamheten ska organiseras på ett sätt där alla barn får 

talutrymme. För att uppmuntra barnet till samtal är det bra att prata om barnets egna 

erfarenheter och uppfattningar som sker här och nu. Sedan kan barnet utmanas vidare 

genom att samtala om saker som är bortom här och nu, exempelvis saker som ska ske 

eller har skett (a.a.). Utöver det verbala språkandet är sång, sagor, musik, drama 

exempel på kommunikation (Skolverket, 2013; Calderon, 2004). Genom sång, ramsor 

och musik kan barnen lättare ta till sig språkens ljud och melodi (Calderon, 2004). 

Genom att lyssna på bokberättelser och samtala kring dessa stimuleras barnens 

språkutveckling. Bilder och annat konkret material är ett bra stöd för att minnas ord och 

dess innebörd. I leken med andra barn kan pedagogen fungera som en språkande länk 

för att underlätta för barnet att vara med i lek (a.a.). Leken har stor betydelse för 

språkutvecklingen enligt Skolverket (2013) och Calderon (2004). Förskolan ska i 

enlighet med läroplanen uppmuntra och ta tillvara på barnens intresse och nyfikenhet 

(Skolverket, 2016). 

 

Calderon (2004) beskriver vikten av förskollärarnas förhållningssätt och att inta ett 

interkulturellt förhållningssätt för att stödja barnets utveckling av en dubbel 

kulturtillhörighet. Författaren beskriver att detta förhållningssätt innebär en insikt om 

sina egna värderingar och insikt om att barnet bär med sig erfarenheter från den 

kulturella och sociala omgivning som barnet vuxit upp i (a.a.). 

 

3.5 Metoder för modersmålsutveckling 
Kultti (2012) skriver om hur vuxna skapar lärandesituationer. Ett guidat deltagande kan 

användas för att uppmärksamma barnets sätt att lära i olika aktiviteter. Det syftar till att 

skapa en länk mellan det barnet kan och inte kan, den proximala utvecklingszonen. 

Pedagogens deltagande tillsammans med aktiviteter och material kan användas som 

resurser för att guida barnet till en mer utmanande situation (a.a.). Skans (2011) belyser 

att alla förskollärare i hans studie var överens om att språkutveckling var det viktigaste 

för barnen. Genom samling och sagor uppgav förskollärarna att de arbetade med 

språkutveckling och genom observationer kunde detta upptäckas.  
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3.5.1 Matsituationer 

Något som kan gynna språkutvecklingen är matsituationerna som sker under dagen - 

frukost, lunch och mellanmål (Skans, 2011; Kultti, 2014). Under dessa situationer 

menar Skans (2011) att det blir ett naturligt lärande av begreppsförståelse och 

språkträning. Dock visade resultaten att dessa situationer ofta inte användes som en 

lärandesituation utan det praktiska tog överhand med att se till att alla barn fick mat. 

Matsituationerna är annars ypperliga tillfällen som borde tas tillvara på (a.a.). Kultti 

(2014) beskriver flera studier som gjorts kring måltidernas betydelse för lärande och 

förskollärarens roll och ansvar för dessa aktiviteter. Studier som gjorts i Australien 

visade att de lärandesituationer som skedde handlade i första hand om uppförande och 

hyfs. I norska och amerikanska studier visades att måltiderna istället utnyttjats till att 

föra konversationer av olika slag mellan pedagoger-barn och barn-barn (a.a.). Kultti 

(2014) belyser hur måltiderna är situationer som inbjuder till rika och varierade samtal. I 

Sverige sitter barnen samlade runt matbordet 3–4 gånger per dag, varje dag. Det innebär 

10–15 timmar i veckan. Flerspråkiga barn behöver så många tillfällen som möjligt att 

samtala och stöta på nya ord och uttryck. Måltiderna kan ses som kulturella, 

pedagogiska språkinlärningstillfällen (a.a.). Vidare menar författaren att oavsett barnens 

tidigare erfarenheter och kunskaper om språket så kan det verbala samtalet betraktas 

som ett skapande av en lärandesituation där barnet är i den proximala utvecklingszonen 

och den vuxne kan guida barnet i samtalet. Även Skolverket (2013) belyser hur 

måltidssituationer är en viktig arena för att utveckla språket förutsatt att det är 

organiserat väl. Fokus får inte enbart ligga på pedagogernas samtal till barnen utan även 

barnen sinsemellan. Måltiderna är även situationer där kulturella normer lärs och sätts 

på prov. Förskolläraren bör agera som vägledning i samtalet och låta barnen ha 

inflytande över samtalet för att det ska bli meningsfullt (a.a.) 

 
3.5.2 Estiska uttryckssätt 

Genom att sjunga och spela musik på barnets språk känner barnen igen sig vilket leder 

till att de känner sig trygga (Calderon, 2004). Sångaktiviteter kan skapa delaktighet och 

stödja barns språkutveckling (Kultti, 2013). Sångaktiviteter är något som är vanligt i 

förskolans vardag. Det kan vara på daglig basis eller några gånger i veckan, men det är 

en återkommande aktivitet (a.a.). I Kulttis (2013) studie användes sången ofta som en 

lärandesituation men sällan som ett lärande för språket. Aktiviteterna utgår som oftast 

efter barnens intressen och är sånger om namn, djur eller andra intresseområden. Genom 

att ha bilder eller saker till och förklara innebörden av orden blir det lättare att förstå för 

de barn som har ett annat språk. Sången ger många tillfällen att delta för ett barn. Barnet 

kan titta på, lyssna och bara observera. De kan delta fysiskt med gester och kroppsspråk 

eller sjunga med. Det guidade deltagandet från pedagogens sida är viktig för att se varje 

barns erfarenhet och språkliga kompetens för att kunna stötta barnet på dennes nivå. I 

Kulttis (2013) studie visades dock att pedagogerna inte tog tillvara på barnens 

modersmål utan det var svenska som låg till grund i sångaktiviteterna och ord som 

förklarades genom artefakter och diskussion var även dem på svenska. För att lära sig 

det svenska språket var aktiviteterna bra men för att stödja modersmålet skulle barnens 

språk vävts in i aktiviteten. Däremot var det bra aktiviteter för barnen att göra 

tillsammans där språket annars delar upp barnen. Genom sången fick barnen möjlighet 

att göra något gemensamt (a.a.). Vidare menar författaren att sångaktiviteter är bra 

tillfälle att öva sitt språk oavsett vilket språk. Genom kroppsspråk och artefakter kan det 

bli intressant för alla deltagarna eftersom dem då förstår vad det är det sjungs om. 

Dessutom inbjuder aktiviteten till deltagande där språket annars kan göra att ett barn 

känner sig exkluderad på grund av språkskillnader.     
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Galeano (2011) beskriver hur dramalekar eller rollspel med andra som talar samma 

språk kan stimulera barns modersmål. I leken blir språket ett viktigt verktyg där de 

andra barnen kan stödja det barnet som behöver guidning samtidigt som alla deltagare 

får praktisera talet. Den vuxne kan vara med som ett stöd. I dessa lekar intar barnen 

olika roller som de spelar och lever ut genom språket (a.a.). Vidare beskriver författaren 

hur hennes studie visade att barnet utvecklade sin verbala kommunikation efter bara 

några veckor. Vidare menar författaren att det är möjligt att skapa dessa situationer med 

barn som ligger på olika språkliga nivåer där de barn som har ett starkare 

språkkunnande kan fungera som en hjälp till de som har ett svagare språk. Det blir då ett 

guidat deltagande där barnen kan utmana varandra och utmana de som befinner sig i den 

proximala utvecklingszonen (a.a.). 

 
3.5.3 Samling och sagor med teckenstöd och begreppsförklaringar 

Genom att förskollärarna lär sig olika begrepp på barnens språk kan det vara behjälpligt 

för barnen att förstå och vara delaktiga. Det visar även på acceptans för de olika 

språken, både det talade språket och teckenstöd (Skans, (2011). Genom att använda 

både ordet och tecknet blir det lättare för barnet att förstå innebörden av ett ord. 

Sagoläsningen kan med fördel användas som språkstöd för alla barnen (a.a.). Böcker på 

barnets modersmål kan användas i kombination med svenska böcker (Calderon, 2004) I 

både samlingar och sagoläsningar kan modersmålslärare, teckenstöd och konkreta 

föremål som illustrerar det som det samtalas om, vara till stor hjälp. Finns inte tillgång 

till modersmålslärare eller flerspråkig personal så är det behjälpligt att för förskolläraren 

lära sig de vanligaste orden på barnens språk (a.a.). För att lära sig relevanta ord på 

barnets språk kan man ta hjälp av föräldrar och syskon (Calderon, 2004). 

 
3.5.4 Samverka med familjen 

Calderon (2004) framhåller vikten av att även samverka med föräldrar. Att samtala om 

värderingar och utbyta erfarenheter skapar förståelse och ett bättre samarbete. Det är 

viktigt att föräldrarna talar med barnet på barnets modersmål. Det fyller ett glapp som 

inte kan fyllas på förskolan. Som att uttrycka känslor och tala ett mer vardagligt språk. 

Syskon talar ibland på svenska, då är det bra om föräldrarna uppmuntrar syskonen till 

att tala på modersmålet med barnet (a.a.). Det är viktigt att förskolan uppmuntrar och 

stöttar föräldrarna till detta och visar en positiv attityd till modersmålet menar Calderon 

(2004). En negativ attityd kan resultera i att föräldrarna inte använder sitt modersmål. 

Lika viktigt är det att uppmuntra barnen att tala på modersmålet när de är i förskolan då 

utvecklingen sker bäst om barnet får uppleva språket i sin närmiljö, både hemma och på 

förskolan (a.a.). Studier visar även att föräldrar ofta upplever det som viktigt att barnen 

lär sig modersmålet av olika anledningar. Den största anledningen var att behålla 

kulturen och sin identitet men även för inlärningens skull (Tackie-Ofosu, Mahama, 

Vandyck, Kumador, & Toku, 2015). De föräldrar som deltog i studien talade 

modersmålet hemma trots att det officiella språket var engelska. Forskningen visade 

även att föräldrarna till största delen föredrog att båda språken användes i skolmiljön för 

bättre språkutveckling (a.a.). För språkutvecklingen är det viktigt att förskollärarna har 

kunskaper om barns språk och kultur, genom att samverka med föräldrar kan 

förskollärare få en djupare förståelse (Kultti, 2012).  
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4 Teoretiskt ramverk 
Denna studie utgår från ett sociokulturellt perspektiv. Detta perspektiv har sin grund ur 

Lev S. Vygotskijs teorier om utveckling, lärande och språk. Säljö (2012) tolkar hur 

människan utvecklar språket genom det sociokulturella perspektivet, Kultti (2012) 

tolkar den sociokulturella teorin utifrån dagens förskola. Även Svensson (2009) har 

tolkat detta perspektiv utifrån barns språkutveckling kopplat till modersmålsutveckling. 

Nedan redovisas för det teoretiska ramverket och dess centrala begrepp kopplat till 

språkutveckling och modersmålsutveckling. De centrala begreppen är kursiverade för 

att bli mer överskådliga. 

 

4.1 Sociokulturellt perspektiv 
Säljö (2012) menar att det är genom vår kommunikation som vi samspelar med andra 

människor. Genom samspel med andra i vår närhet erövrar vi som barn språket och tar 

till oss vissa sätt att se på världen. Mediering är ett centralt begrepp inom den 

sociokulturella traditionen. Med mediering menas att människan använder redskap när 

vi försöker förstå vår omvärld. Vygotskij menade att människan använder sig av två 

olika slags redskap, språkliga och materiella. Genom språklig mediering kommer 

delaktighet i kulturers och samhällens sätt att se på världen (a.a.). Det språkliga 

redskapet använder vi för att kommunicera och för att tänka menar Säljö (2012), det 

innefattar tal, skrift, bilder eller andra sätt att kommunicera på. De materiella redskapen 

är de fysiska redskapen människan använder sig av (a.a.). 

 

Kultti (2012) beskriver det sociokulturella perspektivet som ett samlingsbegrepp för de 

teorier som grundats ur Vygotskijs psykologi. Det är intresset för människan som social 

och kulturell som är central. I förskolan sker hela tiden interaktion med andra barn och 

vuxna och därmed tar barnen till sig mängder av sätt att förstå sin omvärld. Författaren 

menar att en samverkan mellan individer, medierande redskap och sociala sammanhang 

leder till utveckling. Kultti (2012) beskriver också Vygotskijs tankar om 

modersmålsutveckling och utveckling av främmande språk. En språklig definition av ett 

ords betydelse, fonologi och grammatik uppträder inte i så stor utsträckning när 

modersmålet utvecklas i jämförelse med undervisning av ett nytt språk. Här menas att 

det som på modersmålet är enkelt blir svårare när ett nytt språk ska läras in. Det finns 

liknelser när barn utvecklar sitt modersmål och det nya språket med hur barn utvecklar 

sitt talspråk och sitt skriftspråk. Det bygger på det redan talade begreppssystemet som 

barnet har utvecklat på modersmålet (a.a.). Svensson (2009) beskriver hur 

språkutvecklingen är beroende av många faktorer som både är biologiska och sociala. 

När barnet når en viss nivå i språket så påverkar det tänkandets utveckling. För barnet är 

språket redan från början socialt och kommunikativt. Vygotskij ansåg att barnets 

erfarenheter som sker under de första åren är väldigt viktiga för språkutvecklingen. 

Barnet behöver samspela med andra för att utvecklas både socialt, kognitivt och 

språkligt (a.a.). Språket används således som medierande redskap och det är enligt Säljö 

(2012) genom vår kommunikation med andra människor som vi kan uttrycka oss och 

organisera oss i omvärlden. Svensson (2009) beskriver även att det är viktigt att barnen 

deltar i kulturellt betingade verksamheter med någon mer kunnig person som kan hjälpa 

barnet att utveckla sin tankeförmåga i sociala sammanhang. Under hela förskoletiden är 

språket viktigt för begreppsbildning. Många varierande upplevelser leder till mer att 

kommunicera om som leder till att språket utvecklas. Det leder även till en ökad 

intellektuell förmåga (a.a.).  
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Den proximala utvecklingszonen beskriver Säljö (2012) som den stund där barnet med 

stöd från någon mer kunnig lär sig något nytt. Här är det viktigt för pedagogen att bara 

vara stöd och utmana barnet. Läraren stöttar barnet till att göra något som denne inte 

kan helt på egen hand. Den vuxne bidrar genom språklig vägledning, uppmuntring och 

reflektion där barnet får ta del av den vuxnes kunskaper i aktiviteten. Kultti (2012) 

förklarar hur Vygotskij skiljer på den aktuella utvecklingsnivån och den proximala 

utvecklingszonen. Den aktuella nivån är det barnet redan kan och behärskar själv. Den 

proximala utvecklingszonen är den nivån som nås genom interaktion med någon mer 

erfaren där denne fungerar som ett stöd utan att ta över lärandesituationen. Den 

proximala utvecklingszonen innebär att det alltid finns möjlighet till lärande över den 

aktuella nivån (a.a.). 
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5 Metod  
Nedan redovisas för den valda undersökningsmetoden, urval och hur undersökningen 

har genomförts. Databearbetning, validitet och trovärdighet behandlas och kapitlet 

avslutas med att redogöra för forskningsetiska aspekter. 

 

5.1 Intervju som metod 
För att välja vilken metod som ska användas vid studien behöver forskaren enligt 

Denscombe (2009) överväga vilka metoder som passar bäst till studiens syfte. Vilka 

svagheter respektive styrkor metoden har samt vilken metod som är passande för 

uppgiften och insamling av empiri. Då syftet med studien är att undersöka hur 

förskollärare upplever att målet om modersmålsstöd uppfylls valde jag att använda mig 

av kvalitativ intervju som metod. Kihlström (2007) framhåller att vid kvalitativ intervju 

är det den intervjuades uppfattningar och föreställningar som är av vikt och det är därför 

viktigt att ställa öppna frågor för att inte styra eller leda intervjun och svaren. Öppna 

frågor är enligt Denscombe (2009) sådan fråga som låter den intervjuade styra över 

svaret och formulera innehållet på svaren. Fördelen med öppna frågor är att det 

sannolikt ger en bild av respondentens perspektiv och uppfattningar på ett rikt sätt. 

Dock finns även nackdelar som att det exempelvis kräver mer av den som svarar på 

frågorna som även kan påverka respondentens intresse att bli intervjuad. Det kan även 

kräva mycket mer tid att analysera sådan data (a.a.). Frågeställningarna i detta arbete är 

hur förskollärare upplever något, därför måste egna tolkningar bortses från för att inte 

påverka svaren. Tidigare forskning och annan litteratur gav en djupare förståelse för 

modersmålets betydelse. En del av intervjufrågorna är styrda för att få en uppfattning 

om förskolans förutsättningar då jag har valt olika stora förskolor i olika stora 

kommuner runt om i Sverige för att få variation bland respondenterna. Resterande 

frågor är öppna frågor där den intervjuade berättar hur denne upplever något. Vid en 

kvantitativ intervju finns enligt Kihlström (2007) en stark struktur där frågorna är 

förutbestämda, ställs i en viss ordning och på samma sätt till alla intervjuade. På så vis 

finns det därför inslag av kvantitativ intervju eftersom samma frågor ställs till alla 

respondenter förutom eventuella följdfrågor. Denscombe (2009) förklarar 

forskningsintervjuers skillnad mot vanligt samtal som att forskaren styr diskussionen 

efter en rad underförstådda antaganden om situationen. Hur det styrs är beroende på 

intervjustilen. Vidare klassificerar författaren intervjuer som strukturerade intervjuer, 

semistrukturerade intervjuer och ostrukturerade intervjuer. I denna undersökning 

används semistrukturerad intervju där en rad frågor ska besvaras men är anpassningsbar 

och låter respondenten beskriva och utveckla sina upplevelser och tankar, någon 

bestämd ordningsföljd på frågorna finns inte. Detta tillvägagångssätt förknippas oftast 

med kvalitativ forskning (Denscombe 2009). Det finns enligt författaren både för och 

nackdelar med intervju som metod. För att få djup i informationen och mer detaljerad 

data är intervju särskilt lämpad då ämnet kan utforskas och frågor följas upp. Den 

intervjuade kan utveckla sina tankar och förklara va de anser är av vikt. Forskaren får 

oftast en viktig inblick som grundar sig på respondenternas kunskaper. Vid intervju kan 

validiteten i data kontrolleras under tiden som den samlas in i fråga om riktighet och 

relevans (a.a.). Denscombe (2009) förklarar att data dock baseras på vad respondenten 

säger och inte vad de gör och det är inte alltid som de två sakerna hänger samman och 

man kan inte automatiskt anta att det ger en spegling av sanningen. Andra nackdelar är 

att den som intervjuar kan påverka respondentens svar och att tillförlitligheten kan 

påverkas. Vid semistrukturerade intervjuer är det svårt att uppnå struktur och data 

påverkas både av kontexten och av den specifika individen (a.a.). Eftersom det är 
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förskollärarens erfarenhet kring måluppfyllelsen undersökningen gäller var dock 

intervju den metod som var bäst lämpad för studiens syfte. 

 

5.2 Urval 
Två förskolor valdes i en mindre kommun där jag är bosatt. Förskolorna ligger i olika 

delar av denna kommun och de andra två förskolorna är valda i två olika storstäder. 

Eftersom det inte var möjligt att göra intervjun på plats i de två sistnämnda förskolorna, 

gjordes intervjun via telefon. Jag ville ha en blandad grupp av informanter och valde 

därför förskolor i två olika storstäder och två stycken i en liten stad samt med varierad 

storlek på verksamheten. Tre kommunala förskolor och en fristående, internationell 

förskola. Det finns olika sätt att gå tillväga på vid urvalet enligt Denscombe (2009). 

Icke-sannolikhetsurval är ett tillvägagångssätt med en viss valfrihet under 

urvalsprocessen. Eftersom jag valde informanter utifrån stad och storlek på 

verksamheten användes icke-sannolikhetsurval, dock var det slumpmässiga urval av de 

som passade in på valda kriterier. Jag valde även att endast intervjua förskollärare för att 

informanternas utbildning samt ansvarsområden i verksamheten skulle vara likvärdig. 

 

Jag har valt att använda mig av fiktiva namn för att bibehålla respondenternas 

anonymitet. En viktig etisk aspekt som jag kommer till senare i metoddelen. Nedan 

visas urvalet av de intervjuade (Tabell 5.1.). I kolumnen där antal barn med annat 

modersmål redovisas, avses de barn på avdelningen där förskolläraren är verksam.  

 

Tabell 5.1: Sammanställning av de intervjuade, hur många år de har arbetat på 

förskolan, antal barn, antal barn med annat modersmål samt hur många invånare det 

bor i den stad där den intervjuade är verksam. 

Namn År i 

verksamheten 

Antal barn på 

förskolan 

Antal barn med 

annat modersmål 

Invånare 

Alice 4 år Ca 80 st. Alla Ca 32 000 

Beatrice 11–12 år Ca 108 st. Ca hälften Ca 32 000 

Cecilia 0,7 år 55 st. Alla Ca 700 000 

Diana 20 år Ca 60 st. 20 av 22 Ca 1 000 

000 

 

5.3  Genomförande  
Efter att ha valt stad kunde jag på stadens hemsida finna information om de olika 

förskolorna som finns i kommunen samt kort information om verksamheten. Där kunde 

jag sedan välja efter hur många avdelningar förskolan hade. Jag kontaktade sedan 

respektive förskolechef och informerade om mig och min uppsats och frågade om det 

var okej att jag kontaktade en avdelning på vald förskola. Förskolechefen fick även 

kopia på intervjufrågorna. I ett fall rekommenderade förskolechefen en viss avdelning 

efter mån av tid då denne ansåg att det förmodligen skulle bli lättare att genomföra 

intervjun om pedagogerna hade mer tid, vilket var helt okej för mig. Jag ringde sedan 

till en avdelning och berättade om min uppsats och dess syfte för att se om någon var 

intresserad av att bli intervjuad angående modersmålsstöd. Det var två stycken som 

lämnade återbud vid intervjutillfället per telefon. Det var även många jag inte lyckades 

komma i kontakt med och många som avböjde i brist på tid. Efter att ha ringt till 

avdelningarna och bestämt tid för intervju skickades ett missivbrev ut till informanterna 

(se Bilaga 1.) med kort information om mig, studiens syfte med kort bakgrund och hur 

intervjun skulle genomföras. Jag informerade även om att jag utgick från de 

forskningsetiska principerna, vad de innebär och att endast det avidentifierade 
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materialet kommer att finnas tillgängligt i det färdiga arbetet. Intervjufrågorna mejlades 

ut till förskolecheferna och informanterna i förväg (se Bilaga 2.). Efter första intervjun 

omformulerades en fråga. Frågan gällde hur många barn på förskolan som hade ett 

annat modersmål. Det visade sig vara bättre att även undersöka hur många barn på 

avdelningen som hade ett annat modersmål. Det ändrades då till 

”förskolan/avdelningen”. Det visade sig även att intervjun inte tog så lång tid som jag 

hade satt ut. Utsatt tid var 60 minuter. Dock varierade tiden mycket mellan de olika 

intervjuerna, från 20 minuter till 60 minuter. Innan intervjun genomfördes fick jag 

samtycke till att spela in materialet. Jag förde även en del anteckningar med stödord 

under alla intervjuer ifall tekniska problem skulle uppstå. På en del frågor blev det 

samtal kring frågan vilket ledde till några följdfrågor och att flera frågor kom att svaras 

på men merparten av intervjun gick efter frågornas följd. Intervjun startade med lite mer 

formella frågor angående förskolläraren och verksamheten i stort och avslutades med att 

ge den intervjuade möjlighet att ta upp fler saker kring ämnet som denne eventuellt 

skulle vilja ta upp som även Denscombe (2009) lyfter. Jag tackade för deras medverkan 

och alla intervjuade var intresserade av att senare ta del av det färdiga arbetet då de 

tyckte att studiens syfte var väldigt relevant. På de två förskolor möjligheten fanns att 

besöka, skedde intervjun på personens arbetsplats. Då spelades intervjun in med en 

diktafon-applikation på mobilen. Vid de andra två intervjuerna som skedde via telefon 

användes en applikation på telefonen som spelar in samtalet. Sammanlagd tid för det 

inspelade materialet var 170 minuter. 

 

5.4 Transkribering 
Denscombe (2009) framhåller att det blir enklare att jämföra data när den är 

transkriberad. När all data hade samlats in transkriberades intervjusvaren. 

Transkribering är även mycket tidskrävande och en aspekt som påverkar tiden är vilken 

utrustning forskaren har till sitt förfogande (a.a.). För att transkribera alla intervjuer har 

ett nerladdat transkriberingsprogram på datorn använts. I programmet gick det med 

snabbkommando på tangentbordet enkelt att pausa och spela upp samtidigt som det 

skrevs. I programmet gick dock inte att spara utan en kopia fick göras i ett Word-

dokument för att sedan sparas och skrivas ut. Transkriberingarna är ordagrant gjorda 

förutom i de situationer där jag bekräftar informanten under tiden denne svarar då det 

inte var relevant och störande för helheten av svaret när det är nedskrivet. För mycket 

”eeh” eller ”mmm” har inte heller skrivits ner, likaså skratt och en del förprat som 

uppkom innan intervjun hann börja. 

 

5.5 Bearbetning av data 
De utskrivna transkriberingarna lästes först igenom två gånger. Jag la sen ut 

transkriberingarna på ett bord för att få en fullständig överblick. Utefter 

undersökningens syfte med frågeställningar och tidigare litteratur och forskning 

kategoriserades svaren. Jag letade teman i intervjusvaren och markerade med olika 

överstrykningspennor som kodade de teman jag hittade. Denscombe (2009) beskriver 

att kvalitativ data ofta är ostrukturerad när det fortfarande är i oarbetat. Innan det kan 

analyseras måste det kodas. När allt var kategoriserats letades likheter och skillnader i 

resultaten och citat valdes ut efterhand. Sådant som ej var relevant för undersökningen 

ströks. När datan hade bearbetats analyserades resultatet med det teoretiska ramverket 

som grund. 
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5.6 Etiska övervägande 
Forskare ska följa en god forskningssed och det finns viktiga aspekter och krav att ta 

hänsyn till både för forskaren och för forskningens genomförande (Vetenskapsrådet, 

2011). En viktig del är hur personer som medverkar i forskningen får behandlas. Det är 

etiska aspekter och krav som jag har förhållit mig till innan, under och efter studiens 

gång. Individskyddskravet är en viktig aspekt som är till för att skydda den 

medverkande individen mot skada och kränkning. Ett etiskt krav är att material som 

samlats in enbart får användas för undersökningens ändamål och inget annat. 

Fullständig information om studiens syfte, behandling av material och annat som kan 

påverka den medverkande ska lämnas ut. Samtycke från den medverkande ska inhämtas 

och informeras om att denne när som helst kan avbryta. Inspelat material ska förvaras 

på ett sätt så att den är oåtkomlig för obehöriga. Vid intervjuer kan kravet på de 

medverkandes identitetsskydd tillgodoses genom att koda namn och sådant som kan 

avslöja identiteten (a.a.). I första samtalet med de intervjuade informerade jag om 

forskningens syfte och att intervjun är anonym. I missivbrevet som skickades ut 

lämnades ytterligare information om studiens syfte, hur materialet kommer bearbetas 

och att studien är frivillig och det går bra att när som helst avbryta. Denna information 

gavs igen till de intervjuade vid intervjutillfället. Alla i intervjun blev informerade om 

att de har rätt att bestämma över sitt deltagande och att de när som helst har rätt att 

avbryta intervjun. Alla deltagare i studien har godkänt sin samverkan. De intervjuade 

har i studien fått fiktiva namn och ingen information som kan leda till den intervjuade 

finns i studien. I transkriberingen är namnen kodade. Det inspelade materialet har efter 

transkriberingen raderats. Alla intervjuade fick information om detta både skriftligt och 

muntligt. Den insamlade empirin kommer endast att användas till denna studie. De 

intervjuade informerades om att den samlade informationen kommer ligga till grund för 

resultat och analys av studien och endast avidentifierat material kommer användas. 

 

5.7 Validitet och reliabilitet  
Validitet innebär att materialet ska vara relevant för den problemställning som belyses 

och det ska även finnas en överensstämmelse emellan (Hartman 2003). Allwood och 

Erikson (2010) belyser validitetsfrågor som en viktig aspekt i bedömning av 

forskningsresultat. Författarna framhåller även att det ska finnas intern koherens, det vill 

säga i vilken utsträckning forskningens resonemang och slutsatser är internt 

motsägelsefria. Validitet handlar även om studiens resultat är trovärdigt och hur den 

relaterar till verkligheten. I denna studie är syftet att synliggöra förskollärares 

upplevelser kring modersmålsstöd i förskolan. Litteraturen som ligger till bakgrund för 

studien är relevant för hur modersmålsstöd i förskolan påverkar barn och forskning 

kring modersmål och modersmålsstöd har använts. Denscombe (2009) belyser att det är 

svårt att applicera validitetskriterier på kvalitativ forskning på det sätt som går med 

kvantitativ forskning som oftast är mer precist. Då det till exempel inte är möjligt att 

kontrollera forskningen genom att replikera den kan man inte på detta sätt kontrollera 

kvalitén. Det finns inget absolut sätt att kontrollera hur korrekt den insamlade datan är. 

Då min insamlade data bygger på de intervjuades erfarenheter kan går det inte veta om 

svaren är en exakt återspegling av verkligheten. Innan intervjuerna ägde rum 

kontrollerades frågorna av handledaren för att säkerställa att frågorna var utformade 

efter studiens syfte och frågeställningar. Det som gjorts under insamling av data är att 

under intervjun bekräfta så frågan är förstådd av den intervjuade och om jag som 

intervjuare förstått svaret korrekt. Alla intervjuer är inspelade och sedan noggrant 

transkriberade vilket även gör materialet mer trovärdigt då inget svar är missat som det 

kunde blivit om endast anteckningar förts under intervjun. Alla informanter har 
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dessutom kunskap och erfarenhet kring det valda undersökningsområdet. Det är alla 

förskolors skyldighet att arbeta efter Skolverkets regler och Läroplanens mål, därför är 

ämne, litteratur och forskning som är vald till arbetet relevant för alla förskolor. 

Reliabilitet innebär enligt Hartman (2003) om hur tillförlitligt materialet är. Hartman 

(2003) framhåller att tillförlitligheten i ett material beskriver innehållets relevans och 

precision och att tillförlitligheten bestämmer vilka slutsatser som kan dras. Denscombe 

(2009) framhåller även att det är viktigt att tydligt redogöra för metod, analys och 

beslut. På så vis kan liknande studier göras för att se om liknande resultat framstår. Det 

ska vara möjligt att granska forskningsprocessen. 

 

Modersmålsstöd är något som återfinns både i läroplanen och skolverket, därför är 

ämnet relevant för alla verksamma förskollärare som har intervjuats. Hur det sen 

upplevs av de intervjuade varierar mellan de olika förskolorna och deras förutsättningar 

likaså. Därför går det inte heller att generalisera mellan olika förskolor och anta att 

samma resultat skulle uppnås vid en liknande studie. Antalet barn med annat modersmål 

som är inskrivna i en stads förskolor är ännu en faktor som påverkar resultaten. Det är 

olika förutsättningar för förskolorna i Sverige beroende på kommunen, deras resurser 

och om förskolan är kommunal eller fristående kan även påverka förskolans 

förutsättningar (mer om detta återkommer jag till i resultatdelen). 
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6 Resultat och analys 
I detta avsnitt redogörs för undersökningens resultat med en sammanfattande analys 

som kopplas till det teoretiska ramverket. Svaren har kategoriserat efter återkommande 

teman i intervjun samt kopplat till frågeställningarna. De frågeställningar som intervjun 

grundats på är: Hur anser pedagogerna att läroplansmålet om modersmålsstöd uppfylls? 

Vilka pedagogiska metoder säger sig pedagogerna använda sig av för att uppfylla målet 

om modersmålsstöd 

 

6.1 Modersmålsstöd i verksamheten 
Nedan redovisas de svar respondenterna givit på frågor som berörde om 

modersmålsstödet uppfylldes, vad för eventuella hinder som fanns för arbetet samt hur 

de skulle vilja arbeta. 

 
6.1.1 Uppfyllelse av läroplansmålet 

Gemensamt för alla respondenter var att inte alla barn med annat modersmål får det stöd 

som pedagogerna hade önskat då det var så många olika språk. Antalet skiljer sig från 4 

stycken olika språk i en barngrupp upp till 17 stycken olika språk i en annan barngrupp. 

På Cecilias och Dianas avdelning arbetar dem med modersmålsstöd varje dag men det 

finns väldigt många språk i barngruppen. En aspekt som skiljer mellan respondenterna 

är uppfattningen om modersmålsstöd. Alla är underförstådda med läroplansmålet men 

har olika tolkningar av det.  

 
”För det första är ju läroplansmålet tolkningsbart. Och det är ju ett strävansmål 

(Cecilia). 

 

Alice och Beatrice ansåg att modersmålsstödet var bristande i deras verksamhet och 

förknippade modersmålsstöd med modersmålslärare. Men efter samtal kring 

språkutveckling mer allmänt visades att båda stödjer modersmålsutvecklingen efter de 

förutsättningar som finns. 

 
Vi har inga konkreta metoder för att vi inte har resurser till det. Vi jobbar med 

böcker där vi har böcker på barnets modersmål som dom läser hemma med 

föräldrarna och sen läser vi dom på svenska här. (Beatrice) 

 

Det här med språkförståelse, att bygga ett språk och svenska är ju en väldigt stor 

del av vår vardag hos oss. Man ska kunna kommunicera i lek, sagor, 

fantasivärlden, lösa konflikter /…/ språket är ju grunden i allt. (Beatrice) 

 
Vi jobbar mycket med språket och med tecken som stöd med hela barngruppen 

och vi hittar andra alternativ hur vi kan prata med barnen just när man kanske 

inte har det verbala språket som många inte har då eftersom dom inte kan 

svenska. Men om dom kan sitt modersmål så blir det också en väg att gå på nåt 

sätt. Man medlar med bilder och annat. (Alice) 

 

Alice och Beatrice ansåg att de behövde mer hjälp och stöd i arbetet. De hade önskat att 

det kunde komma någon som leker och läser med barnen på deras språk för att få in 

språket i vardagen på förskolan, men även fortbildning i hur personalen på avdelningen 

ska arbeta med detta. Fler tolkar var ett önskemål hos båda. Cecilia och Diana ansåg att 

de arbetade med målet om modersmålsstöd på ett utvecklande sätt och även att de själva 

fick det stöd de behövde för att kunna uppfylla det, däremot fick inte alla barn det stöd 

som dem hade önskat enligt pedagogerna. I deras verksamheter fanns 15 respektive 17 
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olika språk i barngruppen vilket innebär att inte alla kunde få fullt stöd. På frågan om 

alla fick modersmålsstöd var svaren följande: 

 
Inte precis alla eftersom vissa har olika dialekter och föräldrarna vill då att det 

kommer från dom och två av modersmålen var svåra att få 

modersmålspedagoger till men det är i avvaktan (Diana). 

 
Det beror på vad man syftar på, vi stöttar ju föräldrarna och barnen kan man säg 

men vi har ju inte modersmålslärare för då skulle vi inte göra något annat. Vi 

försöker stötta alla på bästa möjliga vis. (Cecilia) 

 

Cecilia arbetar på en fristående internationell förskola där alla barn har ett annat 

modersmål och menar därför att det är omöjligt att stödja alla barn genom just 

modersmålslärare. Alice och Beatrice ansåg att det är bristen på resurser som är ett 

hinder för arbetet med modersmålsstöd. Cecilia och Diana arbetar med modersmålen 

dagligen och det är väl etablerat i den dagliga verksamheten och ansåg uppfylla 

läroplansmålet antingen genom metoder för språkutveckling, flerspråkig personal eller 

modersmålspedagoger. Gemensamt för alla intervjuade var att de använde sig av något 

hjälpmedel så som bilder, tecken, sånger, kroppsspråk, böcker och föräldrar. 

 
6.1.2 Hinder för modersmålsstöd 

De hinder som förskollärarna kände gällande modersmålsstöd var hos Alices och 

Beatrice bristande resurser och inget stöd från huvudmannanivå, i detta fall kommunen. 

Båda önskade mer utbildning i hur man i förskolan kan arbeta för att stödja 

modersmålet och få mer kunskap om språken. Tillgång till fler tolkar och att någon som 

kan det aktuella språket kommer och leker och läser med barnen. Även brist på tid sågs 

som ett hinder. 

 
Tänker man rent krasst att de ska få modersmålsundervisning så kan ju det vara 

tidskrävande. Sen gäller det ju att det kommer någon kompetent person som kan 

ha möjlighet att göra detta. Och man kan inte ta för stora grupper heller. Men 

det är inte något jag känner att vi i personalen har tid med. Det får ju bli något 

utöver där de kan gå iväg från barngruppen. Sen finns det ju egentligen inte 

några hinder utan man måste ju prova sig fram. Eftersom vi aldrig haft det så 

vet vi ju inte riktigt vad det kan finnas för hinder. (Alice) 

 

Diana och Cecilia såg inte direkt några hinder på samma sätt som föregående 

respondenter. Cecilia ansåg att allt handlar om trygghet och kommunikation och det är a 

och o. Däremot kan de inte ta in en modersmålslärare för varje nytt språk. En del 

föräldrar var även oroliga att modersmålet inte skulle utvecklas på rätt sätt så de gick 

kurser utanför förskolan. Det hinder som Diana ansåg var att språket måste hållas 

levande genom att prata på sitt modersmål även hemma och inte bara utvecklas i 

förskolan. De har två timmars modersmålsundervisning i veckan och det är inte 

tillräckligt. 

 
Då måste man uppmana och göra föräldrarna ännu mer medvetna, det är 

jätteviktigt att dom fortsätter prata sitt modersmål. Även om dom skulle få fyra 

timmar så är det inte levande. (Diana) 

 

Både Cecilia och Diana får de resurser som behövs för att arbeta med modersmålsstöd. 

Ingen av respondenterna arbetade med det stödmaterial som har arbetats fram för 

förskolan av Skolverket och Myndigheten för skolutveckling. 
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6.1.3 Hur pedagogerna vill arbeta med modersmålsstöd 

På frågan om hur de intervjuade skulle vilja att arbetet såg ut i verksamheten skilde sig 

svaren åt mellan alla intervjuade. Alice önskade att de skulle få modersmåls-

undervisning men kände sig inte så insatt i det hela och visste därför inte heller vad för 

möjligheter som skulle kunna finnas, som hon även nämnde när vi samtalade om 

eventuella hinder för stödet. Men hon önskade att någon kunde komma och hjälpa 

barnen med språket. Beatrice önskade mer fortbildning kring modersmålsstöd i 

verksamheten och mer kunskap om språk. Fler tolkar var något som både Alice och 

Beatrice nämnde vid flera tillfällen, vilket visar på att det är brist på tolk i kommunen 

samtidigt som barn med annat modersmål ökar enligt respondenterna. Cecilia som 

arbetar på en fristående förskola anser inte att de har någon brist alls på resurser. 

Personal är handplockad efter behov och pedagogerna får utbildningar och kurser. 

Förskolechefen är även delaktig i modersmålsarbetet. Hon berättar att det är väldigt 

berikande och positivt med olika språk och kulturer både för barnen och för dem. På 

frågan hur hon önskade att det skulle kunna se ut svarade hon: 

 
I den bästa av världar att man hade en lärare för varje modersmål men det är en 

omöjlighet. Dock en tolk vid första månaderna vid inskolning hade gjort mycket 

för tryggheten. Men kroppsspråket räcker när man har blivit duktig på det och 

om det behövs tar vi hjälp av familjen. (Cecilia) 

 

Diana skulle inte vilja ändra på något i verksamheten utan tycker att de har en väldigt 

bra grund att gå vidare på. 

 
Visst finns det säkert ännu bättre saker men jag utgår från dagsläget där vi är nu, 

där vi ser språkutvecklingen och att det verkligen går framåt. (Diana). 

 

Det Diana skulle önska är att medvetenheten om vikten av modersmålet ska öka. Att de 

skulle informera om det redan på BVC (Barnavårdscentralen) hur viktigt det är med 

språket. Eftersom de inte har fått den upplysningen så tänker de inte på det och vet inte 

att barnen behöver grunden i sitt modersmål. Diana avslutar med att berätta: 

 
Sätt på dig språkglasögonen! Då kommer man på idéer och tankar. Man 

reflekterar över hur skulle det bli om man gjorde si eller så. Man måste 

reflektera hela tiden om det här funkar eller inte funkar. 

 

Sammanfattning och analys 
Resultatet visar att det skiljer sig stort mellan kommuner och framförallt mellan 

kommunal förskola och fristående förskola. Dock ska alla förskolor förhålla sig till 

samma läroplan och skollagar. I den lilla kommunen är det stor resursbrist och 

respondenterna önskar överlag stöd för att kunna uppfylla modersmålsstödet. I den 

kommunala skolan i storstaden där Diana arbetar har de mycket resurser och är nöjda 

med arbetet och anser att de uppfyller målet, dock är det många språk så det är svårt att 

ge samma stöd till alla barn. Cecilia ansåg att läroplansmålet var tolkningsbart vilket 

även visas i resultaten då respondenterna tänker olika kring målet. Ur ett sociokulturellt 

perspektiv går utveckling, lärande och språk hand i hand och det blir tydligt att lärandet 

i den lilla kommunen kommer i skymundan när inte möjlighet finns till att stödja 

barnets modersmål. Vygotskij ansåg att de erfarenheter som sker under barnets första år 

är väldigt viktiga för språkutvecklingen (Svensson, 2009). Dock visades under samtalets 

gång att de arbetar med språkutveckling för alla barnen och hittar vägar att 

kommunicera. Cecilias och Dianas intervjuer visar på rika språkmiljöer för barnen. Det 
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är av stor vikt att barnen är delaktiga i kulturellt betingade verksamheter med någon mer 

kunnig person som kan hjälpa barnet utveckla sin tankeförmåga i sociala sammanhang 

(Svensson, 2009). I Cecilias verksamhet kommer alla från olika kulturer och har hittat 

ett arbetssätt som de är nöjda med och som är berikande och bra för barnens utveckling. 

Alicia och Beatrice ansåg att de saknade resurser för de barn med ett annat språk och 

önskade tillgång till tolk och modersmålslärare men genom de metoder de använde 

stöttar de barnen i begreppsbildning, böcker på barnens språk och genom samverkan 

med familjen. Användandet av tecken som stöd och kroppsspråk kan ses som ett 

språkligt redskap. På Alices avdelning försöker de hitta andra vägar att kommunicera 

på, exempelvis med bilder som kan ses som ett materiellt redskap. Användandet av 

dessa redskap kallas för mediering (Säljö, 2012; Svensson, 2009). 

 

6.2 Metoder för modersmålsutveckling 
Nedan redogörs för olika metoder som används i arbetet med modersmålsstöd på de 

olika förskolorna. De är uppdelade i följande teman; På barnens språk och 

föräldrasamverkan 

 
6.2.1 På barnens språk  

Utöver teckenstöd brukar Alicia och Beatrice försöka att lära sig ord på barnens språk 

för att kunna använda i kommunikationen med barnen. Beatrice brukar fråga barn och 

föräldrar om grundläggande ord som hon skriver ner och har som stödlappar. Även 

Alice försöker lära sig ord genom att ta hjälp av föräldrarna.  

 
Barnen tycker det är roligt när man försöker tala till exempel arabiska, så 

skrattar dom – ”menar du det här?”, aah det gör jag haha. Det underlättar lite 

och ger barnen någon form av igenkänning. (Alice) 

 

Eftersom alla barn hos Cecilia har ett annat modersmål från hela världen har de valt att 

arbeta mycket med tecken. Hon beskriver deras teckenstöd som tecken kombinerat med 

kroppsspråk. De tecknar till varandra och säger ordet på modersmålet. För att öva kan 

det gå till som så att barnet frågar en sak på ett språk, då svarar förskolläraren på det 

andra språket och översätter. 

 
Barnen känner stolthet i sina språk. Alla barnen suger åt sig som svampar av 

alla språk. (Cecilia). 

 

På Dianas förskola använder de bara tecken om det är något barn i behov av teckenstöd.  

Deras erfarenhet är att när barnen flyttar från småbarnsavdelningen till 

syskonavdelningen så använder barnen hellre tecken än det verbala språket. Därför 

arbetar de väldigt mycket med begrepp och konkreta föremål att visa för barnen. Om 

barnet har ett glas och säger mugg tar pedagogerna fram båda sakerna och visar. Pratar 

de om grönsaker hämtar dem grönsaker från kylen eller går till affären om det inte finns 

på förskolan. De får höra ordet, titta och känna. De tycker det är ett bra sätt när barnen 

kan se det framför sig och lättare kan koppla ordet till något. Nedan följer ett exempel 

på hur de reder ut begreppet fil: 

 
Ena barnet sa att det var en fil som man filade med, det var fel tyckte ett annat 

barn för det var fil som man åt till frukost. Då tänkte jag att jaha, här får vi ta 

fram nåt konkret. Jag hämtade filmjölken från kylskåpet och så hämtade jag 

filen från snickarskåpet. Så vi tittade och jämförde så att barnen fick se att ja 

båda sakerna heter ju fil. Då kunde dom se konkret vad som hörde ihop. (Diana) 
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På Cecilias och Dianas avdelning använder de mycket sång och musik på barnens språk.  

Då får barnen höra sånger på sitt eget språk samtidigt som de får höra att det finns andra 

språk och inte bara svenska. Två av respondenterna, Beatrice och Diana, berättar att de 

använder sig av bokläsning och bokprojekt där böckerna är på barnens modersmål. 

Barnen får med sig boken hem som de kan läsa med sina föräldrar och sedan läser de 

den även på förskolan. Diana berättar att de uppmuntrar föräldrarna till att läsa och prata 

om boken hemma så barnet blir bekant med berättelsen och orden. Barnen kan sedan 

återberätta om sagan för de andra i förskolan och får på så vis öva sin språkutveckling. 

De har stor tillgång på böcker både från biblioteket och från en bokbuss. På Dianas 

förskola har de även haft föräldramöte där de påtalar vikten av bokläsning på 

modersmålet. Att det ökar deras ordförråd och ju mer de utvecklar sitt modersmål desto 

bättre kommer de lära sig även andra saker. Genom böckerna får de höra många nya ord 

och de får även bli bekanta med skriftspråket, vilket är viktigt eftersom det kan skilja 

sig från det svenska skriftspråket. 

 
Då får barnen se deras bokstäver också för att vissa bokstäver är ju till exempel 

arabiska och inte alls samma som svenska, så då får dom komma i kontakt med 

det också.  (Diana)  

 

Flerspråkiga pedagoger fanns på tre av de undersökta förskolorna. På Alice förskola 

finns en tvåspråkig pedagog som talar arabiska som de brukar ta hjälp av om det är 

något barn som har arabiska som modersmål. På Cecilias förskola var 2/3 av personalen 

flerspråkiga med språk från hela världen, vilket var väldigt hjälpsamt. Många kunde dessutom 

flera språk och personalen var handplockad till förskolan. Diana själv är tvåspråkig men 

det fanns även en till som var det. Det var till stor hjälp, särskilt vid inskolning när det 

är mycket information som ska fram. På Dianas förskola använder de sig även av 

modersmålslärare. Hon berättar att de uppmuntrar modersmålslärarna att vara med i 

verksamheten och i aktiviteter så att de deltar parallellt med resten av gruppen. 
 

Det är inte det som är målet, att dom ska gå undan och jobba med språket utan 

dagliga aktiviteter och sysslor som vi gör och att barnen får höra det på sitt 

språk också för att utveckla sin trygghet och att alla andra hör att det finns 

många språk. (Diana).  

 

6.2.2 Föräldrasamverkan 

I detta stycke använder jag mig av ordet föräldrar och eftersom det är det begrepp 

respondenterna använt, det innefattar alla vårdnadshavare. Alla respondenter var eniga 

om vikten av att ta hjälp av familjen i stödet med modersmål. Alla tog även upp hur 

viktigt det var att även föräldrar känner sig trygga, det gör att barnen känner sig trygga. 

Ett sätt att ta hjälp av föräldrar och syskon som Alicia och Beatrice gör är att ta reda på 

viktiga ord som kan hjälpa till i kommunikationen med barnen. På Cecilias avdelning 

brukar de bjuda in hela familjen som är med en hel dag och tolkar. Då får även 

föräldrarna en djupare förståelse för förskolan och dess verksamhet som ofta är 

annorlunda gentemot vart de kommer ifrån. Hon berättar att det bli väldigt mycket att ta 

in på ett inskolningssamtal och då är det bra även för föräldrarna att de kan komma, 

spendera dagen och få en inblick i barnets vardag. Ibland finns även syskon på 

förskolan som kan hjälpa till att stödja språket. Diana berättar om hur viktigt det är att 

samverka med föräldrarna då modersmålsstödet ska vara ett stöd till hemspråket. Om 

inte språket är levande i hemmet blir det svårt för barnen att ta till sig språket i 

förskolan. Detta säger även Beatrice som berättar att de uppmuntrar föräldrar att prata 

på sitt språk. Hon belyser även att det är en del av barnets identitet samt att det blir 

lättare att lära sig svenska. 
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Vi uppmuntrar dem att prata sitt språk hemma för att de ska få ett starkt 

modersmål. För det är ju en del av identiteten, plus att har du ett starkt 

hemspråk så är det lättare att lära sig ett nytt än om du har ett halvdant 

modersmål. (Beatrice) 

 

Diana berättar även att många av barnen kollar mycket på tv eller program på surfplatta 

och det är ofta på engelska. Barnen kommer till förskolan och är jättestolta över att det 

lärt sig engelska:  

 
Vi uppmuntrar föräldrarna att barnen ska titta på program som är på deras 

modersmål för att utveckla det, eller på svenska. Visst är engelskan viktig också 

men den får komma sen efter att de lärt sig grunderna på första och andra 

språket. För modersmålet är viktigt och svenskan behöver dem sen i skolan. 

(Diana). 

 

Diana berättar vidare att när föräldrarna är i tamburen och pratar modersmålet så byter 

de ofta till svenska när pedagogerna kommer: 

 
Då säger vi Nej, gör inte det. Prata på modersmålet, det är jättebra! Det är så 

viktigt. (Diana) 

 

Som tidigare nämnt uppmuntras föräldrarna även till att läsa böcker med barnen på 

deras språk. Pedagogerna tar hjälp av föräldrarna för att översätta det barnen säger om 

det är något som pedagogerna inte förstår. Även Beatrice anser att det är viktigt att 

föräldrarna jobbar med språket hemma. 

 

Sammanfattande analys 
Alla respondenter använder sig av någon form av stöd för modersmålet. Böcker, sång, 

tecken och ord eller begreppsförklaringar. Det är stor skillnad på grund av, som tidigare 

nämnt, vilka resurser som finns att tillgå. I den mindre kommunen finns inga 

modersmålslärare eller flerspråkig personal trots att många har ett annat modersmål. 

Genom samspel och mediering kan pedagogerna stödja barnen i deras språkutveckling. 

Med både språkliga och materiella redskap. Enligt Svensson (2009) leder samspel 

mellan individer, kulturella redskap och sociala sammanhang till utveckling. De 

konkreta föremålen som Dianas avdelning använder till ordförklaring kan ses som 

materiellt redskap. Teckenstöd är en form av kommunikation och är ett språkligt 

redskap. Pedagogerna utmanar barnen som befinner sig i den proximala 

utvecklingszonen genom de olika metoderna som de använder. Alla respondenter är 

eniga om vikten av att samarbeta med föräldrarna i stödet med modersmål. Föräldrar 

och syskon kan fungera som stöttning till barnet och utmana barnet i den proximala 

utvecklingszonen. När språket används som ett medierande redskap kan barnet utveckla 

sin förmåga att uttrycka sig och organisera sig i sin omvärld (Säljö, 2012). Föräldrarna 

använder materiella redskap som böcker för att hjälpa barnen i utvecklingen. Samspelet 

mellan familj och förskola betonas av alla respondenter som en grundläggande aspekt. 

Inte bara för språkutvecklingen utan även för tryggheten hos både barn och föräldrar.  
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7 Diskussion 
Diskussionen kommer att behandla studiens frågeställningar kopplat till relevanta svar i 

resultatet och med hjälp av litteraturen som ligger till grund för arbetet. 

Metoddiskussion och vidare forskningsfrågor kommer även att behandlas. 

 

7.1 Uppfyllelse av läroplansmålet om modersmålsstöd 
I den kommun där Alice och Beatrice arbetar uppfylls enligt dem inte målet om 

modersmålsstöd på det sätt det borde, detta ger konsekvenser för barnens utveckling och 

lärande. Det är inte bara språket barnet lär sig. Språket hjälper oss att tänka, det hjälper 

oss att se vår omvärld (Kultti, 2012). Språk och lärande går hand i hand. I förskolan 

samspelar barnen med varandra, med de vuxna och med miljön. Barnen får redskap att 

förstå sin omvärld (Säljö, 2012). Men i den lilla kommunen får barnen med ett annat 

modersmål inte tillräcklig hjälp att utveckla det språkliga redskapet, den språkliga 

mediering som gör en delaktig i kulturen och samhället (Säljö, 2012). Enligt Kultti 

(2012) och Svensson (2009) så har barn med ett annat modersmål sämre villkor när de 

går i skolan jämfört med barn som har svenska som modersmål. Studier visar att det 

spelar stor roll om barnet fått undervisning i sitt modersmål (a.a.). Att inte förskolorna 

får resurser till att stödja barnens språk kan leda till att skolresultaten blir sämre när de 

kommer upp i grundskolan. När modersmålet utvecklas får barnet lättare att lära sig 

svenska men även andra kunskaper inom andra områden. Det är inte heller bara språket 

som spelar roll, barnen lär sig även värderingar och normer. Barnen som har ett annat 

modersmål i Alices och Beatrices förskola kan få sämre utvecklade språkkunskaper som 

en konsekvens jämfört med de barn som går i förskolan där Cecilia och Diana arbetar. 

Inte heller fick Alice och Beatrice stöd från kommunen trots att det enligt lag ska 

erbjudas modersmålsstöd. Även om det inte finns resurser i form av modersmålslärare 

så borde förskolechef och kommun erbjuda fortbildning och material som kan vara till 

hjälp för verksamheten. Alice och Beatrice önskade båda två mer stöd från chefer och 

kommun. Det stödmaterial som finns att tillgå har inte använts och inte heller erbjudits, 

de visste inte om att det fanns. Däremot arbetar de med språkutveckling generellt vilket 

är bra för att ge barnen möjlighet att lära sig det svenska språket även om studier visar 

att båda språken behöver utvecklas för bästa resultat. Enligt Calderon (2004) är 

modersmålet först och främst viktigt för barnets självkänsla och identitet. Förskolan ska 

även enligt läroplanen sträva efter att barnen känner delaktighet i sin egen kultur och de 

ska känna sig trygga i den (Skolverket, 2016). Att inte stödja språket kan tolkas gå emot 

läroplanens intentioner och skollag. Forskning som finns kring mångfald beskriver mest 

brister trots att antalet flerspråkiga barn har ökat (Skans, 2011). Modersmåls-

undervisning och modersmålsstöd har trots denna ökning av barn, minskat (Svensson, 

2009). 

 
7.1.1 Modersmålsstöd integrerat i verksamheten 

Hos Cecilia och Diana får barnen erfara en rik språkmiljö med många språk och kulturer 

varje dag. Där får barnen känna sig delaktiga i sin egen kultur och de får även erfara 

andra kulturer och andra språk. Samspel mellan individer, medierande redskap och 

sociala sammanhang leder till utveckling enligt Kultti (2012). Cecilia berättade om hur 

stolta barnen är över språken. Det kan ses som att de arbetar interkulturellt då 

interkulturell pedagogik är en undervisning för alla där lärandet sker gränsöverskridande 

och olikheter berikar varandra, precis som Cecilia beskrev: ”Det är väldigt berikande 

och positivt med olika språk och kulturer både för barnen och för oss.” (Cecilia).  
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Det stödmaterial som finns att tillgå är till för att både fördjupa pedagogernas kunskaper 

om språkutveckling, modersmål och svenska som andra språk. Den ger även flera 

konkreta sätt att integrera modersmål i språkutvecklingen. Detta hade varit till fördel 

eftersom alla respondenter, även där bristande modersmålsstöd fanns, arbetade allmänt 

med språkutveckling i hela barngruppen. I stödmaterialet finns även reflektionsfrågor 

för förskollärarna. Dock har inte information om att detta stödmaterial finns 

framkommit. Förskolechefens ansvar är att stödja och möjliggöra för pedagogerna att 

arbeta efter läroplanen. Med stödmaterialets hjälp hade Alice och Beatrice lättare kunnat 

integrera modersmålsstödet i den dagliga verksamheten. 

 

7.2 Metoder för modersmålsutveckling 
Alice och Beatrice berättade om att de lär sig ord på barnens språk. Detta är en hjälp i 

verksamheten för barnen att kunna förstå och vara delaktiga. Det underlättar även för 

samspel. Det visar på acceptans av flera språk och kulturer som även Skans (2011) 

belyser. Likaså att de sjunger sånger på olika språk och lyssnar på musik med de olika 

modersmålen bryter mot den svensktalande normen. Då får barnen höra sitt språk i ett 

roligt sammanhang där de kan sjunga med, dansa eller bara lyssna på sångerna. De kan 

använda det verbala språket eller kroppsspråket. Man kan även här ha materiella 

redskap till för att utveckla språket. Calderon (2004) framhöll att om det inte fanns 

modersmålslärare eller flerspråkig personal som talar samma språk som barnet så kan 

det vara behjälpligt att lära sig de vanligaste orden och ta hjälp av föräldrar och syskon. 

Detta hade alla respondenter gjort, även de som hade modersmålslärare eller personal 

med samma språk. Beatrice skriver ner alla orden på stödlappar. Det kan vara bra att ha 

det nedskrivet då det är många olika språk och kan va svårt för pedagogen att ta till sig 

alla ord på så många olika modersmål. Tillsammans med ord på barnets språk kan man 

med fördel använda sig av tecken till för att det ska bli lättare för barnet att ta till sig 

ordet. På Cecilias förskola använder de det verbala språket tillsammans med tecken och 

kroppsspråk. Detta framhåller även Skans (2011). Pedagogen finns med som stöd för att 

utmana barnet i den proximala utvecklingszonen. Så småningom kan stödet plockas bort 

när barnet har nått sin aktuella utvecklingsnivå. På Dianas avdelning arbetade de inte 

med tecken som stöd men de använde sig istället av mediering genom materiella 

redskap. De använder konkreta föremål att visa när de talar om olika begrepp för att 

barnen ska kunna förknippa ordet med något.  

 

Calderon (2004) framhöll att det var väldigt positivt att använda sig av sagoböcker i 

arbetet med modersmål. Genom att ha sagor både på barnets språk och på svenska får 

barnet tillgång till båda språken och det den inte kan på den ena språket kanske den kan 

på det andra. Diana berättade att de hade bokprojekt på deras avdelning där de arbetade 

på det viset men även att de uppmuntrade föräldrar att låna böcker på sitt språk. 

Högläsning och samtal om böckerna på båda språken utmanar barnet. Även på Beatrice 

avdelning använde de sig av böcker på modersmålet. Det problematiska blir att det inte 

alltid finns just det språket barnet talar.  

 

Ingen av respondenterna nämnde något om språkutveckling genom lek och inte heller 

om måltidssituationer. Alice och Beatrice tolkade modersmålsstödet till användandet av 

modersmålslärare, vilket kan vara en anledning till att det inte nämndes. Sång, musik 

och böcker är dock en form av lek som användes även om respondenterna inte medvetet 

nämnde det i intervjun. Litteraturen och forskningen som ligger till grund för denna 

studie belyser vikten av att ta tillvara på matsituationer. Matsituationer gynnar 

språkutvecklingen och det blir ett naturligt lärande av begreppsförståelse och 

språkträning, de inbjuder till rika och varierade samtal (Skans, 2011; Kultti, 2014). 
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Även Skolverket (2013) menar att det är en viktig arena för att utveckla språket. Dock 

menar skolverket att måltiderna bör vara väl organiserade och pedagogens 

förhållningssätt är avgörande. Pedagogen kan inbjuda till samtal både vuxna-barn och 

barn-barn. Mycket forskning har gjorts kring dessa lärande situationer och oftast 

handlar det om att barnen ska få mat och pedagogerna uttrycker regler och beteende 

kring måltiderna istället. Att ingen nämnde varken måltidssituationer eller lek var 

förvånande men det var inte heller något som intervjufrågorna berörde konkret. Det är 

möjligt att det hade framkommit om frågorna var annorlunda ställda eller mer 

preciserade. Frågorna som låg till grund för intervjun var öppna för att synliggöra hur 

pedagogerna ansåg att de arbetade med modersmålet. Lärande sker genom lek och är 

något som genomsyrar hela verksamheten. Det kan vara så att pedagogerna helt enkelt 

förknippar modersmålsstödet med undervisning eller kan det vara en tolkningsfråga. 

Hade jag i intervjun frågat specifikt om dessa situationer så hade det kanske visats att 

pedagogerna arbetar med språket i matsituationer och lekar. Barn leker varje dag och 

det är många barn med annat modersmål. I leken kan barnen utmana varandra i den 

proximala utvecklingszonen och finnas till stöd. Är det så att det inte arbetas med 

språket i matsituationer eller leksituationer så kan det vara problematiskt då det utgör en 

stor del av vardagen på förskolan. 

 
7.2.1 Föräldrasamverkan 

Alla respondenter talade om vikten av samverkan med föräldrar. Om inte föräldrarna 

känner sig trygga känner sig inte heller barnen trygga. Förskolan kan vara det första 

svenska som familjen kommer i kontakt med och allt är väldigt nytt. Då är det viktigt att 

skapa ett bra samspel och en bra relation. Det är viktigt som Diana nämnde, att 

uppmuntra föräldrarna att tala på modersmålet och visa på hur positivt det är. Calderon 

(2004) framhåller hur en negativ attityd kan resultera i att föräldrarna hellre pratar 

svenska än att tala sitt modersmål. Genom att tala på modersmålet med barnet kan 

föräldrarna fylla det glapp som blir mellan hemspråk och språk i förskolan. Diana 

nämnde även att förskolans modersmålsutveckling är ett stöd till hemmet och språket 

måste i hemmet hållas levande. Det är även av vikt att pedagogerna har kunskaper om 

barns språk och kultur som Beatrice önskade större kunskap om. Genom att samverka 

med föräldrarna kan pedagogen få en djupare förståelse för just deras kultur och språk. 

Samverkar man inte med föräldrarna går det ut över barnet.  

 
7.2.2 Läroplansmålet 

Enligt Skolverket (2016) ska stor vikt läggas på att utveckla barns språk. Barn som 

utvecklar sitt modersmål får större möjlighet att lära sig svenska samt utveckla 

kunskaper inom andra områden. Språk och lärande hänger ihop precis som språk och 

identitet (a.a.) I skollagen står att förskolan ska medverka till att barn med annat 

modersmål får möjlighet till att utveckla det (SFS 2010). Utifrån resultatets intervjusvar 

framgick att det var stora skillnader på resurser. De skilda resultaten på hur 

modersmålsstödet arbetades med kan dessutom bero på att målet är tolkningsbart som 

Cecilia nämnde. De olika svaren i resultatet visar på att alla hade olika uppfattningar om 

modersmålsstöd. Det står att det ska arbetas med det men det står inte hur man ska 

arbeta med modersmålet. Modersmålslärare finns inte att tillgå i alla kommuner som det 

framgick av Alices och Beatrices svar. Det kan även vara som i Dianas och Cecilias fall 

där det är så många olika modersmål att det inte är möjligt i praktiken, som Cecilia 

ansåg. Alla respondenter tolkade målet på olika sätt. Det skulle med fördel vara bättre 

att konkretisera detta mål och kanske till och med tydliggöra i läroplanen vad 

modersmålsstöd innebär då alla respondenterna tolkade modersmålsstöd helt eller delvis 

med modersmålslärare. Stödmaterialet borde även tydliggöras så att alla verksamma i 
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förskolan är medvetna om att det finns att ta del av som ett stöd i arbetet samt för att få 

en djupare kunskap och förståelse för modersmålsutvecklingen. 

 

7.3 Metoddiskussion 
I denna studie användes semistrukturerade intervjuer med öppna frågor för att få svar på 

studiens syfte och frågeställningar. För undersökningens syfte är metoden relevant då 

det är förskollärarnas erfarenhet och upplevelser som undersöks kring det valda ämnet. 

Observation hade ej visat hur förskollärarna upplever att läroplansmålet uppfylls men 

hade eventuellt kunnat visa på vilka metoder som användes. Dock hade det förutsatt att 

den observerade förskolan hade använt sig av metoder för modersmålsutveckling för att 

kunna synliggöra det samt att vårdnadshavare, barn och pedagoger har gett sitt 

samtycke till en observationsstudie. Det hade även varit svårt tidsmässigt då två av 

städerna låg långt iväg. Enkäter var inte heller ett alternativ då möjligheten till att ställa 

följdfrågor försvinner. I denna studie var förskollärarnas beskrivningar och förklarande 

svar av största vikt. Dock hade ett utskick av enkäter att svara på möjliggjort för en 

större del respondenter då själva utförandet av att skicka ut enkäterna inte är lika 

tidskrävande som att genomföra en intervju. Kihlström (2007) beskriver kvalitativ 

intervju som en intervju där respondentens föreställningar om något är det väsentliga. 

Det är därför viktigt att inte styra eller leda intervjun för mycket (a.a.). Genom en 

semistrukturerad intervju där en rad öppna frågor ska ställas men utrymme för 

respondenten att utveckla och beskriva sina svar, kan den som intervjuar få ett rikt 

innehåll på den insamlade datan (Denscombe, 2009). Att bortse från sin egen 

förförståelse kändes viktigt för att inte leda samtalet, därför togs det del av litteratur och 

tidigare forskning innan intervjun genomfördes. Intervjufrågorna gicks även igenom 

med handledaren för att se till att frågorna var ställda på tänkt sätt samt relevant till 

syftet och dess frågeställningar. Intervjufrågorna skickades ut i förväg till 

respondenterna vilket gjorde att de hann fundera på svaren. Detta kan vara både positivt 

och negativt enligt Kihlström (2007). Dels kan svaren bli förskönade men om de inte 

hade fått svaren innan hade kanske något missats då det var rätt stora frågor. På detta 

viset hann respondenterna förbereda sig och fundera på svaren. Alla respondenter tyckte 

det var bra att få kolla på frågorna i förväg för att få med så mycket som möjligt. En 

annan nackdel med intervju där öppna frågor ställs är att det krävs mer av respondenten, 

vilket kan påverka intresset (Denscombe, 2009). Detta var inget som märktes under 

någon intervju. Alla intervjuer spelades in vilket var en fördel för att inte missa något. 

Hade inte samtycke för inspelning fåtts hade anteckningar förts istället. Då hade risken 

varit att missa något i intervjun, dessutom blir inte samtalet lika flytande när den som 

pratar måste vänta på att den som skriver ska bli färdig. Videoinspelning hade med 

fördel kunnat användas för att få med miner och kroppsspråk, dock är det tveksamt om 

det skulle vara relevant för studien. Inspelningarna var tidskrävande att transkribera, 

vilket var en nackdel. Transkriberingsprogrammet var väldigt hjälpsamt då man kunde 

pausa och sakta ner ljudet enkelt och det blev lättare att skriva till. 

 

Jag hade önskat ha med fler förskolor men på grund av tiden var det ej möjligt. Alla 

respondenter hade många barn med annat modersmål och önskvärt hade varit att ha med 

någon förskola som endast har några få barn med annat språk för att se om det är 

skillnad. I mån av tid hade fler förskolor kunnat vara med i undersökningen för att få 

mer empiri att jämföra.  

 

Denscombe (2009) framhåller att det är svårt med validitetskriterier på kvalitativ 

forskning. Det finns inget absolut sätt att kontrollera hur exakt den insamlade datan är. 

Då min insamlade data bygger på de intervjuades svar och hur de upplever något så går 
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det ej att veta om den överensstämmer exakt med verkligheten. Dock är det just 

informanternas erfarenheter som undersöks i studien och för att säkerställa att resultaten 

är tillförlitliga finns ett antal saker att se till. Det som gjorts under insamling av data är 

att under intervjun bekräfta så frågan är förstådd av den intervjuade och om jag som 

intervjuare förstått svaret korrekt. På så vis kan missförstånd undvikas och det går att 

säkerställa att det är korrekt. Genom ljudupptagning och en noggrann transkribering blir 

det större tillförlitlighet än om endast anteckningar hade förts. De intervjuade har 

kunskap och erfarenhet inom det valda undersökningsområdet samt att alla informanter 

är utbildade förskollärare. Detta var ett medvetet val för att informanterna skulle ha 

likvärdiga utbildningar och samma ansvar inom verksamheten. Intervjufrågorna har 

även granskats av handledare för att säkerställa att de var relevanta till syfte och 

frågeställningar. Med tidigare forskning och annan litteratur tillsammans med de 

kvalitativa intervjuerna har relevanta svar på frågeställningarna framkommit.  

 

7.4 Fortsatt forskning 
Fortsatt forskning kring hur fler förskolor arbetar med detta läroplansmål hade varit av 

intresse. En studie kring hur pedagoger tolkar målet hade gett en indikation på varför 

modersmålsstödet minskar trots ökade flerspråkiga barn. Forskning på hur de förskolor 

som arbetar med målet använder olika metoder och hur man kan integrera 

stödmaterialet i den dagliga verksamheten hade varit relevant för både verksamma 

pedagoger, förskolechefer och på huvudmannanivå. 
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Bilagor 

Bilaga 1 
 

Missivbrev 

 

En intervjustudie om modersmålsstöd i förskolan  

 

Hej!  

Mitt namn är Angelica Magnusson och jag läser nu min 7:e och sista termin på 

förskollärarprogrammet på Linnéuniversitetet i Kalmar. Denna terminen är det dags för 

oss att skriva vårt examensarbete. Jag har valt att skriva om modersmålsstöd i förskolan 

och mitt syfte med studien är att synliggöra i vilken utsträckning pedagoger anser att 

detta mål uppfylls och vilka metoder som sägs användas på olika förskolor.  

I Sverige har ca vart femte barn i förskolan ett annat modersmål än svenska. Antalet 

flerspråkiga barn ökar hela tiden. Enligt skollag och förskolans läroplan ska förskolan 

medverka till att barn med annat modersmål får utveckla både sitt modersmål och det 

svenska språket. Mitt syfte är alltså att få kunskap om och synliggöra hur detta arbete 

sker. 

För att möjliggöra detta arbetet behöver jag er erfarenhet kring arbetet med detta mål.  

Undersökningen består av ett antal intervjufrågor som berör ämnet och kommer ta ca 

30–45 minuter. Vid möjlighet träffas vi personligen och om det inte är möjligt går det 

bra att göra intervjun över telefon. Jag kommer att spela in intervjun vid samtycke för 

att sedan kunna bearbeta svaren. Detta kommer sedan att raderas och det är endast jag 

som tar del av intervjun. Svaren kommer sedan ligga till grund för analysen i arbetet. 

Jag utgår från de forskningsetiska principerna som innebär att ni och andra uppgifter 

som kan kopplas till den intervjuade, arbetsplats eller andras identitet är helt anonyma 

och jag kommer använda mig av fiktiva namn. Intervjun är helt frivillig och det går bra 

att avbryta när som helst. Endast det avidentifierade materialet kommer att finnas 

tillgängligt i det färdiga arbetet som sedan kommer läggas ut som uppsats via 

Linnéuniversitetet och går att finna i uppsatsportalen Diva när arbetet är färdigt. 

Jag vill passa på att tacka er för er medverkan i min studie som möjliggör att jag kan 

fördjupa mig i detta ämne. 

Med vänliga hälsningar Angelica 
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Angelica Magnusson 

Telefon: 07xxx-xxxxxx 

Mail: xxxxxx@student.lnu.se 

 

Handledare: 

Monica Preutz Mail: xxxxx@lnu.se 
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Bilaga 2 
 

Intervjufrågor: 

 

1. Hur länge har du arbetat på den här förskolan? 

2. Hur många barn är inskrivna på förskolan? 

3. Hur många barn på förskolan (alternativt avdelningen) har ett annat 

modersmål än svenska? 

4. Hur många olika språk finns i barngruppen?  

5. Får alla barn stöd i att utveckla sitt modersmål? 

6. Finns det flerspråkig personal på avdelningen och är det i så fall hjälpsamt 

i arbetet? 

7. Vilka metoder använder ni för att stödja modersmålsutvecklingen? 

Exempel på konkreta metoder? 

8. Hur tycker ni att dessa metoder fungerar? 

9. Vad ser ni för hinder för att kunna uppfylla målet? 

10. Vilket stöd får ni som pedagoger för att kunna hjälpa barnen att utveckla 

sitt modersmål?  

11. Hur skulle ni önska att arbetet med modersmålsstöd såg ut? 

12. Har ni några idéer på hur arbetet skulle kunna utvecklas just hos er? 

13. Är det något övrigt som du vill ta upp när det gäller stöd i 

modersmålsutveckling? 

 

  


