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Abstrakt 

 
A study of a multicultural preschool's work with native language support based on a 

didactic perspective. 

 

Syftet med studien var att utifrån ett didaktiskt perspektiv kartlägga en mångkulturell 

förskolas arbete med att utveckla barns modersmål. De didaktiska perspektiven är hur 

och vad. Hur gäller vilka metoder förskolan tillämpar i sitt arbetssätt. Med inspiration 

från tidigare forskning samt litteratur skapades en tabell med olika arbetssätt. Tabellen 

är det teoretiska verktyg som användes för att synliggöra den didaktiska frågan hur i 

resultatet. Den didaktiska frågan vad baseras på stödets innehåll. Med studien vill vi 

lyfta fram goda exempel på arbetssätt och stödets innehåll för barns modersmålsstöd 

som framkommer i resultatet. De fördelar och svårigheter som upplevs i arbetet med 

modersmålsstöd i förskolan har beskrivits. Med studien vill vi bidra med inspiration och 

kunskap för att andra förskolor ska kunna utveckla sitt arbetssätt med modersmålsstöd i 

förskolan. 

Studien utgick från en kvalitativ intervju med en förskollärare som arbetar på en 

mångkulturell förskola. Det framkom att förskolan som studien baseras på, aktivt 

arbetar med modersmålsstöd genom olika metoder. De metoder som togs upp var bland 

annat användandet av modersmålspedagog, språkstödjare och tecken som stöd. Även 

vikten av vårdnadshavarnas delaktighet i arbetet med barns modersmålsutveckling 

betonades. Resultatet lyfte fram att arbetet med modersmålsstöd i förskolan är ett roligt 

och väldigt givande uppdrag men samtidigt svårt eftersom det är stor brist på flerspråkig 

personal. 

Nyckelord 

 

Modersmålsstöd, modersmålsutveckling, förskola, didaktiskt perspektiv, 
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1. Inledning 
 

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, 

2016a:10). 

 

Under Januari 2017 överskred befolkningsmängden 10 miljoner invånare i Sverige och siffran 

fortsätter att öka. Befolkningen beräknas att öka med 1 % per år, vilket innebär att år 2060 

kommer det att finnas 13 miljoner invånare i Sverige (Statistiska centralbyrån, 2016). Sverige 

är ett mångkulturellt land med många nyanlända familjer. Förskolan är den plats som barn 

med annan kulturell bakgrund än svensk först stöter på när de kommer till Sverige. Det 

betyder att förskolan har en viktig betydelse för dessa barns lärande och utveckling 

(Lunneblad, 2009). Det uppmärksammas även i förskolans uppdrag där det står att 

utvecklingen av språket samt barns modersmål är av betydelse (Svensson, 2009). Även 

språkforskningsinstitutet i Rinkeby (2006) lyfter fram vikten av modersmålsstöd i förskolan 

och påpekar att det kan fungera som en bro mellan hem och förskola. Det bidrar till att barn 

får möjlighet att utveckla modersmålet samtidigt som de utvecklar sitt andraspråk som i detta 

fallet är det svenska språket. Björk-Willén, Puskás och Bylund (2013) påpekar att barn kan 

förlora de språk som inte aktivt används och utvecklas vilket innebär att det är av vikt att 

utveckla alla sina språk.  

 

Men varför anses då modersmålet så viktigt att bevara hos barn i förskolan som ändå kommer 

växa upp i en helt annan språklig kontext? Modersmålet talas ju ofta i hemmet. I förskolans 

läroplan finner vi svar: 

 
Barn med utländsk bakgrund som utvecklar sitt modersmål får bättre 

möjligheter att lära sig svenska och även utveckla kunskaper inom 

andra områden. Av skollagen framgår att förskolan ska medverka till att 

barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både 

det svenska språket och sitt modersmål (Skolverket, 2016a:7). 

 

Alla barn med utländsk bakgrund ska alltså enligt styrdokumenten ges möjlighet att utveckla 

sin förmåga att kommunicera på sitt modersmål i förskolan. Förskolan ska även värna om 

barns egna kulturarv och efter barns behov erbjuda de resurser som anses behövas för att 

främja barns språkutveckling i sitt modersmål (Skolverket, 2016a). Det har dock visat sig 

finnas svårigheter med att erbjuda möjligheter till barn med ett annat modersmål än svenska 

för att kommunicera och utveckla sitt modersmål på förskolan. Nationellt centrum för svenska 

som andraspråk är ett nationellt resurs- och utvecklingscentrum vid Stockholms universitet. 

På uppdrag av regeringen arbetar de för att ge bättre förutsättningar för arbetet med språk- och 

kunskapsutveckling inom de olika skolformerna. De får ofta frågor från vårdnadshavare som 

har funderingar om vilka krav de kan ställa på förskolan gällande språkutveckling. Exemplen 

är många. 

 
Min man är från Turkiet och vi har sökt om modersmålsstöd i vår 

hemkommun, vi bor i en liten ort och min man är en av få invandrare. 

Kommunen/förskolan kommer inte att bidra med någon pedagog för 

modersmålsträning eller liknande då det inte finns tillräckligt många 

barn i kommunen. De ville istället att vi skulle skriva ord på lappar som 
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personalen skulle kunna använda. Vi har gjort det men det verkar som 

om alla i personalen inte använder dem. Vi har inte heller sett någon 

planering vad gäller vårt barns språkutveckling. Nu undrar vi om 

förskolan egentligen fullföljer sitt uppdrag vad gäller vårt barns 

språkutveckling. Vi är kanske inte den första familjen i Sverige med 

detta problem och vi undrar vad vi bör göra i det här läget. Vilka 

rättigheter har vi att få stöd för vårt barns allsidiga språkutveckling? 

Vem bör vi samtala med och försöka få stöd av för att vi ska kunna 

känna oss trygga och att vi kan känna att förskolan vill samarbeta med 

oss om vårt barns språkutveckling (Nationellt centrum för svenska som 

andraspråk, 2013). 

 

 

Citatet visar att det finns en problematik vad gäller förskolors arbete med barns 

språkutveckling med fokus på modersmålsstöd. Under år 2009 var det ca 17% av alla 

inskrivna barn på förskolan som hade ett annat modersmål än svenska 

(Utbildningsdepartementet, 2009). Den nyaste statistiken som finns tillgänglig gjordes två år 

senare av Skolverket. Den visade att antalet inskrivna barn på förskolan som hade ett annat 

modersmål än svenska har ökat till 19,7%. Ett antagande kan göras att siffran har haft en 

fortsatt ökning sedan 2011. Av dessa inskrivna barn var det endast 38,9% som fick 

modersmålsstöd (Skolverket, 2012). 

 

Forskningen om modersmålsstöd i förskolan är splittrad och det är uppenbart att det finns en 

problematik med att utveckla barns modersmål i förskolan. Skälen till detta kan vara många, 

till exempel bristande resurser eller att det saknas kompetens och vilja ute på förskolorna. 

Samhället förändras, men gör förskolors arbetssätt också det? Mångkulturaliteten i Sverige är 

ett relativt nytt fenomen. Kan förskollärare då ha kompetens för hur arbetet ska förändras? 

Vad vi önskar med denna studie är att lyfta fram goda exempel som kan bidra med kunskap 

och inspiration till att arbeta med barns språkliga utveckling på förskolan utifrån ett didaktiskt 

perspektiv. Hur erbjuds barnen modersmålsstöd, alltså vilka metoder används och vad kan 

förskolan erbjuda för innehåll? 
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1.1. Syfte & frågeställningar 

 

Syftet med studien är att utifrån ett didaktiskt perspektiv kartlägga en mångkulturell förskolas 

arbete med att utveckla barns modersmål. Detta för att bidra med kunskap om pedagogiska 

metoder vad gäller arbetet med förskolebarns modersmålsutveckling. 

 

 

Frågeställningar 

 

·    Vilka didaktiska metoder använder förskolan i arbetet med modersmålsstöd? 

 

·    Vilket didaktiskt innehåll tillämpar förskolan i arbetet med modersmålsstöd?  

 

·     Vilka fördelar och svårigheter finns det i arbetet med modersmålsstöd? 

 

Frågeställningarna kommer att besvaras genom en intervju med en förskollärare som arbetar 

på en mångkulturell förskola.  
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2. Tidigare forskning 
 

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning om metoder för att arbeta med modersmålsstöd, 

stödets innehåll samt fördelar och svårigheter i arbetet. 

 
2.1. Metoder för att arbeta med modersmålsstöd 

 

Den pedagogiska lärmiljön har betydelse för barns språkutveckling, det är något som 

Svensson beskriver. Svensson är en docent i pedagogik och skriver om förskolans ansvar för 

att barn får stimulans i sin språkliga utveckling. Hon betonar vikten vid lärandemiljön och 

dess betydelse. Lärandemiljön behöver utvecklas så att den bidrar och stimulerar till en god 

språklig lärandemiljö och det ligger på förskollärarnas ansvar att erbjuda det (Svensson, 

2012). Det stärks även av Kultti som har genomfört en studie som bygger på en etnografisk 

ansats och utgår från observationer och interaktionsanalyser. Studien genomfördes på åtta 

förskolor i olika delar av landet. Varje förskolegrupp bestod i genomsnitt av 15 barn och tre 

pedagoger. Ett resultat som framkom i studien var att miljön, både inomhus och utomhus, har 

en stor påverkan på barns utveckling av ett andraspråk (Kultti, 2012). Svensson beskriver 

betydelsen av förskollärarnas kompetens och fortbildningar för personalen. Förskollärares 

kunskapsområde om flerspråkiga barns situation är viktigt att förbättra för att kunna ge de 

möjligheter som behövs för barns utveckling av såväl sitt modersmål som det svenska språket 

(Svensson, 2012). 

 

Estetiska lärprocesser är en metod som Skans poängterar är av relevans eftersom de inte 

ställer förkunskaper på barns språk. Skans är en specialpedagog och förskollärare som har 

skrivit licentiatavhandlingen En flerspråkig förskolas didaktik i praktiken. Studien är en 

fallstudie som kombinerar både intervjuer och observationer för att resultatet ska bli 

mångsidigt och motsvara studiens syfte. Han beskriver att arbetet med barns olika språk är ett 

av de viktigaste uppdrag som förskollärarna har. Forskaren betonar vikten av att barn erbjuds 

varierande arbetssätt som stödjer modersmålsutvecklingen. Estetiska lärprocesser kan bidra 

till fler möjligheter för barnen att delta på. Det kan till exempel vara genom rörelser och 

gester under sångsamlingar. Det ställs då inga krav på barns språkkunskap utan de kan delta 

med hjälp av sinnen och rörelser (Skans, 2011). 

 

Skaremyr har genomfört en observationsstudie vars syfte var att “bidra med kunskap om 

nyanlända barns deltagande i språkliga händelser i förskolan samt vilka kommunikativa 

redskap de praktiserar” (Skaremyr, 2014:13). Observationerna pågick under en 

femmånadersperiod på två olika förskolor. Hon kom fram till att drama och musik är metoder 

som kan användas för att ge språkligt stöd till barn och metoderna öppnar upp för 

kollaborativt lärande vilket betyder att man lär i samspel med en annan individ. Forskaren 

betonar även vikten av barns lek, både den fria och den planerade leken. Leken kan bidra till 

att barn stärker sin självkänsla och sitt självförtroende, vilket i sin tur kan bidra till att barn 

vågar utforska ett nytt språk (Skaremyr, 2014). Skans betonar vårdnadshavarnas betydelse vid 

barns modersmålsutveckling. För att vårdnadshavarna ska känna delaktighet i verksamheten 

har det betydelse att kunna göra sig förstådd men även att förstå. Det har även betydelse att 

uppmuntra vårdnadshavarna att utveckla barnens modersmål i hemmet. Vårdnadshavares 
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inställning till förskolan påverkar barnen. En god relation mellan vårdnadshavare och 

förskollärare kan bidra till en god relation mellan barn och förskollärare. Det kan även bidra 

till en bra grund för barns lärande på förskolan (Skans, 2011). 

 

Duek har gjort en avhandling där sex olika barn i åldrarna fyra till nio år har anlänt till 

Sverige. När forskaren träffar barnen för första gången har de varit i Sverige i cirka ett till två 

år, vilket betyder att barnen har tillägnat sig lite av det svenska språket. Förskolan har en 

språkprofil vilket betyder att verksamheten genomsyras av ett språkmedvetet förhållningssätt. 

Forskaren har observerat barnen i skola/förskola, besökt dem i hemmen samt samtalat med 

förskollärare/lärare och vårdnadshavare. Vi kommer att fokusera på de barn som går i 

förskolan. Förskolan använder en del olika stöd för att förtydliga och stödja barns förståelse. 

De använder sig av bildstöd och TAKK1. Dessa metoder bidrar till att barnen får stöttning och 

stärks i deras förståelse. Vidare beskriver forskaren att förskollärarna anpassar aktiviteter efter 

barns behov. När förskollärarna uppmärksammar en språklig svårighet hos ett barn planeras 

en språklek som medvetet inriktar sig på området där svårigheten ligger. Det innebär att 

aktiviteter som anpassas efter barns behov är återkommande i verksamheten (Duek, 2017). 

 

Modersmålets roll i lärandet av ett andraspråk är syftet i Salmona Madriñans studie. Studien 

genomfördes i en colombiansk internationell skola som har en engelskaprofil. Barnen som 

deltog i studien kom direkt från förskolan och in sitt första år i skolan. Åldrarna på barnen är 

mellan fyra och sex år. Forskarens syfte var att undersöka användningen av modersmålet i 

undervisningen, om användningen ökade förståelsen samt påverkade barn i lärandet av ett 

andraspråk. Vid skolstart kunde barnen endast enstaka ord på engelska, de allra vanligaste 

orden. För att få fram ett resultat utvecklade forskaren två olika undervisningsplaner samt 

observerade pedagogerna när de olika strategierna genomfördes. Den ena undervisningen var 

endast på engelska medan den andra undervisningen hade kodväxling som betyder att språket 

växlar mellan engelska och spanska. En upplevelse pedagogerna hade var att barnens intresse 

var högre vid undervisningen med kodväxling. Forskaren skriver att det kan antas att barnens 

förståelse och kunskap var högre. Det bidrog till att det var lättare att stimulera barn i 

inlärningen av andraspråket eller i andra kunskapsområden. Därför menar forskaren att det har 

betydelse att redan i tidig ålder ge förutsättningar för att barn ska kunna utveckla sitt 

modersmål, både för utvecklingen inom andra språk men även den kognitiva utvecklingen 

(Salmona Madriñans, 2014). 

 

I Västra Götalandsregionen genomförde Kultti m.fl. en pilotstudie. Syftet med studien var att 

undersöka barns välbefinnande samt lärande med förskolan som resurs där fokus ligger på 

social och kulturell hållbarhet. Ungefär hälften av barnen i studien har modersmålsstöd i 

förskolan och får även möjlighet att använda sig av sitt modersmål i verksamheten. Hälften av 

personalen hade annat modersmål än svenska och talade samma språk som många av barnen. 

Eftersom en stor del av personalen talar barnens modersmål kan de ge stöd i språket åt dessa 

barn. Forskarna poängterar även att kvalitetsarbete är en viktig metod för att kunna möta varje 

barn i deras lärande. Det kan bidra till att arbetsprocesserna kan utvecklas och anpassas efter 

barngruppen och det i sin tur kan bidra till att kvaliteten ökar (Kultti m.fl., 2016).  

 

                                                 
1 Förkortningen TAKK står för Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation. 



  
 

6 

 

2.2. Modersmålsstödets innehåll  

 

Svensson lyfter fram vikten av förskollärares kompetens för att kunna hitta stimulerande 

aktiviteter som bidrar till att barnen vill utforska språket. Förskollärare ska ge stöd i 

utveckling av språket genom att ställa öppna frågor, samtala, upprepa och bejaka barns 

uttalanden. Därför är det viktigt att förskollärare får rätt kompetens och utbildning för detta. 

Samhället förändras och det behöver även förskolan och dess innehåll göra. (Svensson, 2012). 

Skans betonar att ett arbetssätt för att möjliggöra modersmålsstöd är genom vårdnadshavarna. 

Vårdnadshavarna kan hjälpa barnen att utveckla sitt modersmål genom att läsa, titta på tv-

program, spela spel eller läsa böcker som innefattar modersmålet. Genom att förskolan har 

böcker på olika språk så kan de användas i verksamheten men det bidrar även till en möjlighet 

för vårdnadshavare att låna hem och läsa på barns modersmål tillsammans med barnen. Det är 

också av vikt att de vardagliga samtalet utanför vistelsen på förskolan utförs på barns 

modersmål (Skans, 2011).  

 

Två olika metoder som framkom i Dueks studie var att använda bildstöd och TAKK. Frågan 

är vilket innehåll som ges med hjälp av de olika metoderna. Forskaren skriver att förskolan 

som observerades använde sig av TAKK för att stödja och förenkla barns förståelse. Det 

framkom att barnen använde sig av tecken som stöd i de vardagliga samtalen med varandra 

men att det även används aktivt vid samlingar eller aktivitetsbyten. Materialet fanns 

lättillgängligt för barnen genom böcker som innefattade tecken och bilder på väggarna som 

visade olika tecken. Forskaren uppmärksammade att inget av barnen med annat modersmål än 

svenska använde sitt modersmål i förskolan, inte ens barn emellan. Det var inte heller någon 

förskollärare som uppmanade barnen till att tala sitt modersmål. Ett antagande gjordes att det 

berodde på att barnen inte fick möta modersmålet under vistelsen på förskolan. Därför har det 

betydelse att granska vilket innehåll som erbjuds i verksamheten. Det framkom i resultatet att 

förskollärarna behöver få insyn i barnens världar för att få en förståelse för det som sägs av 

barnen (Duek, 2017). Detta understryker även Kultti. Barn skapar en medvetenhet om vilket 

språk som är “rätt” att använda i förskolan. Därför visar det även vikten av hur lärandemiljön 

skapas och vad den ger för innehåll till barnen. Miljöns utformning ska baseras på en 

pedagogisk grundtanke och erbjuda rikligt med stimulerande material. En medvetenhet om 

förskolans miljö och hur den utformas för att erbjuda och stimulera språkrelaterade lekar och 

aktiviteter (Kultti, 2012). Beroende på vad miljön erbjuder och stimulerar till så är även leken 

en viktig aspekt. Skaremyr lyfter fram att leken medför möjligheter till att stärka barns 

självförtroende. Det i sin tur kan bidra till att barnen vågar utforska ett nytt språk. Hon 

betonar även vikten vid att kunna kommunicera på andra sätt än det verbala språket. Exempel 

som ges är genom estetiska lärprocesser (Skaremyr, 2014). 

 

Skans betonar vikten av att förskollärare ska erfara och uppleva tillsammans med barnen. Den 

strategin ställer inga krav på barns förkunskaper inom olika områden, utan utgår istället från 

det som erfarits och upplevts tillsammans. Genom denna strategi får undervisningens innehåll 

en betydelse och bidrar till att barnen lättare kan utveckla sitt modersmål eftersom de kan göra 

en koppling till sina upplevelser (Skans, 2011). 

  

2.3. Fördelar och svårigheter med modersmålsstöd 

 

Det finns både fördelar och svårigheter i arbetet med modersmålsstöd i förskolan. Kultti m.fl. 

betonar att det är en fördel för barn att utveckla sitt modersmål eftersom det kan bidra till att 
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inlärningen av ett andraspråk blir lättare. Genom att barn blir trygga i ett språk kan de bidra 

till att de vågar utforska ett nytt språk (Kultti m.fl., 2016). När det sker samspel med 

vårdnadshavare så betonar även Skans (2011) att det kan skapas en trygghet mellan personal 

och vårdnadshavare. Genom att de känner en trygghet med förskolans personal och 

verksamhet så kan det i sin tur bidra till att den tryggheten förs över till barnen. Barn behöver 

befinna sig på en arena där de känner trygghet för att våga utforska, både i verksamheten och 

hos personalen. Vårdnadshavarna har lättare att tala med barnen på deras modersmål än en 

förskollärare som inte kan modersmålet. Det bidrar till att de kan utveckla det språket 

tillsammans, vilket kan vara den viktigaste aspekten för barns modersmålsstöd (Skans, 2011). 

En annan fördel som Salmona Madriñan kom fram till i sin studie var att barn kan utveckla 

inlärningstrategier för att lära in ett nytt språk. Kan barnen ett ord på sitt modersmål så kan 

det vara lättare att koppla det till andraspråket. Det framkom även att barn kan vara mer 

intresserade och aktiva i undervisning som bestod av kodväxling. Forskaren gjorde ett 

antagande att det resultatet framkom eftersom barnen med hjälp av sina tidigare kunskaper i 

modersmålet kunde föra över det som sades till andraspråket (Salmona Madriñan, 2014). 

 

Svensson beskriver att det är en stor fördel att vara flerspråkig. Socialt är det en tillgång att 

vara flerspråkig men det kan också bidra till att den fonologiska medvetenheten är högre än 

hos barn som talar ett språk (Svensson, 2012). Forskningen gällande barns modersmålsstöd i 

förskolan är splittrad. Bunar (2010) skriver i sin forskningsstudie att modersmålsstöd även 

kan ha en negativ effekt på barn. Bunar är en professor som leder ett forskningsprojekt om 

nyanlända barns mottaganden i skolan. Eftersom barn med annat modersmål än svenska inte 

har ett välutvecklat svenskaspråk så kan det leda till att de känner utanförskap samt att 

utvecklingen av modersmålet kan begränsa inlärningen av det svenska språket. Han skriver: 

 
I det sammanhanget har det också diskuterats huruvida modersmålets 

bevarande och utveckling är en fråga för det obligatoriska skolväsendet, 

vilken ”nytta” modersmålet har för utvecklingen av svenska och inte 

minst huruvida satsningar på modersmål (eller hemspråk som det hette 

tidigare) kan försvåra inlärningen av svenska (Bunar, 2010:68).  

 

Vidare diskuterar forskaren var fokuset ska läggas. Ska barn få utveckla en bra grund i det 

svenska språket fortast möjligt för att kunna komma in i det svenska samhället? Eller ska 

fokus istället läggas på att utveckla en bra grund i barnens modersmål? (Bunar, 2010). Antalet 

flerspråkiga barn ökar i Sverige. Det ser Skans som en svårighet för den svenska förskolan. 

Det leder till att flerspråkigheten blir en utmaning för förskolorna och att arbetet med 

flerspråkighet är beroende av många olika faktorer. Det kan exempelvis handla om tillgången 

till resurser, språkstödjare, personalens kunskap eller flerspråkiga förskollärare. Barn på en 

mångkulturell förskola har ofta olika språkkunskaper vilket leder till att det är en svårighet att 

bemöta varje individ på deras nivå. Ett barn som är långt fram i utvecklingen kanske inte får 

de språkliga och innehållsmässiga utmaningarna som egentligen hade behövts. Arbetet 

underlättar om det finns tillgång till resurser eller flerspråkig personal, dock är det en stor 

brist på dessa (Skans, 2011). Denna problematik tar även Kultti m.fl. upp. Forskarna påvisar 

brister hos förskollärare när det gäller det professionella arbetet med nyanlända familjer. 

Bristerna innefattar personalens kunskap om andraspråksutveckling hos barn (Kultti m.fl., 

2016). Även Duek tar upp en svårighet i arbetet med modersmålsstöd i förskolan. Vid en 

intervju med en förskollärare sägs det:  

 
Micke berättar vid intervjun att det händer att han frågar Elizah om ord 

på karen. Han upplever emellertid att det är svårt för Elizah, liksom för 

andra barn med att annat modersmål, att göra kopplingen mellan de 
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båda språken när de befinner sig i den svenskspråkiga miljön på 

förskolan. De blir ställda och kan inte ens svara på vad mycket vanliga 

ord heter på modersmålet, säger Micke. Han menar att de olika språken 

särskiljs och kopplas till en viss miljö eller till en viss person. Så verkar 

det onekligen vara för Elizah. Frågan är om det inte också handlar om 

en ovana att ta in modersmålet i skolans/förskolans kontext och om det 

skulle gagna barnens utveckling av modersmålet att göra det. (Duek, 

2017:160) 

 

Vad som framgår i citatet är att de olika språken kopplas till en viss en kontext. I förskolans 

verksamhet ligger mest fokus på det svenska språket och i hemmet ligger fokus på 

modersmålet. Det leder till att barn kan få svårt att att träna modersmålet på förskolan och det 

svenska språket i hemmet (Duek, 2017). I och med att samhället förändras så påverkar det 

även förskolan, både barns situation i samhället samt förskollärares villkor och förutsättningar 

för förskolans uppdrag. “Frågan är om förskolans innehåll och arbetssätt även förändras? 

Anpassas förskolornas praktik till den aktuella barngruppen?” (Skans, 2011:16). Forskaren 

poängterar att det ställer höga krav på att förskolorna följer med i samhällets utveckling, men 

det ställer även höga krav på förskollärarnas kompetens (Skans, 2011).    
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3. Teorianknytning 
 
Syftet med studien är att utifrån ett didaktiskt perspektiv kartlägga en mångkulturell förskolas 

arbete med att utveckla barns modersmål. Detta för att bidra med kunskap om pedagogiska 

metoder vad gäller arbetet med förskolebarns modersmålsutveckling. 

 

 
Didaktikens frågeställningar är i en mening urgamla, i en annan mening 

också helt nya. Det omfattar å ena sidan frågor om hur människor i 

kulturer lär sig om sin värld och om sig själva, å andra sidan handlar de 

om hur man kan skapa organisatoriska och materiella förutsättningar 

för lärande (Selander, 2012:199). 

 

 

Didaktik kommer från det grekiska språket och betyder “undervisa” eller “lära” (Selander, 

2012). Undervisningen behöver reflekteras och kritiskt granskas, vilket den didaktiska teorin 

hjälper till med. Förskollärare har idag ett större ansvar att designa lärprocesserna i förskolan 

genom att tolka läroplanen och utforma undervisningen. Didaktiken utgår från tre olika 

grundfrågor: 

  

·        Vad ska läras? 

·        Hur ska det läras? 

·        Varför ska det läras? 

  

Dessa grundfrågor kan förenklas med hjälp av den didaktiska triangeln.  

 

 

 

 

 Innehåll (Vad?) 

 

 

 

 

 

 

 

                           Syfte (Varför?)                  Metod (Hur?) 
  (Inspiration från Skolverket, 2016c). 

 

 

 

 

Denna studie fokuserar på två av de tre grundfrågorna, nämligen vad och hur. Didaktik 

handlar om på vilket sätt förståelse och analys påverkar undervisningen och lärandet i 

förskolan. Den didaktiska triangeln är ett förenklat sätt att beskriva de didaktiska 

grundfrågorna. Den tredje grundfrågan i den didaktiska triangeln är varför. I förskolans 

styrdokument framgår det att barn ska erbjudas modersmålsstöd i förskolan. Det utgör 

grunden för den didaktiska frågan varför. Därför fokuserar vi istället på grundfrågorna vad 

och hur.  
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En av de mest grundläggande frågorna inom didaktiken är vad. “Vad vill jag som lärare att 

eleverna ska lära sig inom ett visst område” (Selander, 2012:218). För att synliggöra vilket 

innehåll som ges i verksamheten kommer vi att utgå från den första grundfrågan i det 

didaktiska perspektivet som är vad ska läras. Selander betonar att denna fråga inte är helt 

enkel att besvara. Ofta utgår det från vad som sägs från olika styrdokument som till exempel 

läroplanen. Vilket innehåll har undervisningen i förskolan? (Selander, 2012). En faktor som 

har en stor påverkan i frågan om innehållet är vilken barnsyn och kunskapssyn som ligger till 

grund för de didaktiska val som förskolläraren gör (Liberg, 2012). Utifrån ett sociokulturellt 

perspektiv sker lärandet i samspel med andra människor och barn ses som kompetenta. Som 

förskollärare är det viktigt att reflektera kring vilket lärande som är möjligt på förskolan och 

med den barngrupp som är befintlig. Ser förskolläraren barn som kompetenta så att de får 

möjlighet att vara delaktiga och påverka verksamhetens innehåll? (Bjervås, 2003). Kunskap 

och lärande kan vara meningsskapande för barn och för att det ska vara det behöver barn få 

möjligheter att utforska, undersöka men även reflektera kring lärandet. Förskollärarens 

aktiviteter behöver därför vara utmanande men det är även viktigt att utgå från barnens 

intresse och det som de ser som meningsfullt (Benn, 2003). Innehållet behöver anpassas och 

utgå efter barnens förutsättningar. Vi kommer att fokusera på det innehåll som erbjuds för att 

stödja modersmålsutveckling i förskolan.  

 

Den andra grundfrågan som studien utgår ifrån är hur ska det läras? Diskussioner om det 

bästa sättet att lära ut är något som Selander skriver om. Undervisningen ska vara varierande 

och bygga på det som redan är känt för barnen samt erbjuda möjligheter till att erfara 

(Selander, 2012). Vi kommer att fokusera på de metoder som förskolläraren beskriver att de 

tillämpar i arbetet med barns modersmålsstöd. Den teoretiska utgångspunkten i studien 

sammanställs i en tabell utifrån den forskning som tagits upp i tidigare avsnitt. Det vävs även 

in annan litteratur som ger exempel på arbetssätt med modersmålsstöd. Tabellen kommer att 

vara den teoretiska utgångspunkten som kommer att genomsyra studien. 
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Arbetsätt för modersmålsstöd  

Kodväxling Studiebesök 

Modersmålspedagog Tematiskt arbetssätt 

Tecken som stöd Utevistelse 

Estetiska lärprocesser Anpassade aktiviteter 

Språkstödjare Vardagssituationer 

Bildstöd Skapande processer 

Inomhusmiljö Vårdnadshavare 

                  (Inspiration från avsnitt 2. Tidigare forskning; Benckert m.fl., 2008; Skolverket, 2016b) 
 

 

Att stödja barns språkutveckling i sitt modersmål är viktigt för deras identitetsutveckling. Det 

är inte tillräckligt att barn endast får modersmålsstöd i hemmet och därför är det av vikt att 

även förskolan bidrar till ett aktivt arbetssätt i att främja modersmålsutvecklingen. Det är en 

pedagogisk fråga för förskolan och det behövs olika tillvägagångssätt i arbetet med 

modersmålsstöd för att kunna nå alla individer (Skolverket, 2016b). I tabellen ovan 

framkommer olika arbetssätt som tillämpas i förskolans verksamhet för att främja barns 

modersmålsutveckling. Benckert m.fl. betonar att varje förskola har sina förutsättningar för de 

arbetssätt som fungerar och därför behöver förskolor se över och kartlägga hur arbetet ska 

struktureras. Men för att kunna arbeta efter läroplanens syften och för att arbetssättet med 

barns modersmål ska fungera krävs samarbete mellan avdelningar och andra förskolor samt 

gemensam kompetensutveckling. Varje förskollärare behöver se sig själv som viktig i det 

pedagogiska arbetet med barns modersmålsutveckling och hitta tillvägagångssätt där alla blir 

en betydelsefull pusselbit (Benckert m.fl., 2008). 

 

Vidare skriver Benckert m.fl. (2008) att i barns språkutveckling är det viktigt att stimulering 

av modersmålet inte avtar i förskolan eftersom den tidiga språkstimuleringen har betydelse för 

den fortsatta utvecklingen av språk. Språk är en färskvara som behöver stimuleras. De 

beskriver att det finns andra arbetssätt att främja barns språkutveckling i modersmålet även 

om det inte finns flerspråkiga förskollärare tillgängliga. Till exempel kan förskolan samarbeta 

med vårdnadshavarna för att hitta tillvägagångssätt att stimulera modersmålet. Författarna 

skriver om de olika sätt som en modersmålspedagog kan arbeta på. Många 

modersmålspedagoger arbetar rörligt, de besöker olika förskolor och träffar de barn med annat 

modersmål någon gång per vecka. Andra modersmålspedagoger arbetar på endast en förskola. 

En del förskolor tar tillvara på förskollärarnas språkliga kompetens för att integrera 

kunskapen i det dagliga arbetet med barns modersmålsutveckling. Det är viktigt att inte allt 

modersmålsstöd ligger planerat någon timme i veckan eftersom arbetet behöver 

uppmärksammas kontinuerligt under den tid som barnen spenderar på förskolan. Allt beror på 
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de förutsättningar som förskolan har och även hur mycket engagemang det ligger i 

organisationen, planeringen samt samarbetet med andra enheter. Förskolan ska erbjuda 

modersmålsstöd i förskolan. I förskolans ansvar ingår det att upplysa vårdnadshavarna om 

läroplanens strävansmål och de fördelar som finns med flerspråkighet (Benckert m.fl., 2008). 
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4. Metod 
 
I följande kapitel beskrivs de val av metoder, tillvägagångssätt samt överväganden som 

tillämpats för att kunna få fram ett resultat som baseras på studiens syfte och frågeställningar. 

Studien utgår från en kvalitativ intervju som utgjorde ett underlag för att frågeställningarna 

skulle besvaras. Intervjufrågor baseras på frågeställningarna, teoretisk utgångspunkt samt 

tidigare forskning om det valda ämnet. Ett riktat urval har gjorts av den förskolan i studien. 

Här beskrivs hur insamlad data har bearbetats samt förs en metoddiskussion där studiens 

objektivitet, tillförlitlighet, överförbarhet samt trovärdighet berörs. Slutligen beskrivs de 

etiska aspekter som tas hänsyn till i studien. 

 
4.1. Val av metod  

 

Syftet med studien är att utifrån ett didaktiskt perspektiv kartlägga en mångkulturell förskolas 

arbete med att utveckla barns modersmål. Därför har datainsamlingsmetoden utgått från en 

kvalitativ intervju. En kvalitativ intervju har liknelser med ett vardagligt samtal men skiljer 

sig eftersom ett bestämt fokus finns. Intervjuaren ansvarar för att samtalet håller sig till ämnet 

samt bestämmer vilken riktning samtalet ska ta (Kihlström, 2007). 

 

Studien är baserad på en besöksintervju med en förskollärare. En besöksintervju baseras på 

samspel mellan respondenten och intervjuaren. Besöksintervjuer kan bidra till en högre 

kvalitet på resultatet. Det eftersom följdfrågor samt mer komplicerade och ingående frågor 

kan ställas jämfört med till exempel enkät som metod. Dock skriver Lantz att besöksintervjuer 

även kan föra med sig nackdelar. En nackdel kan vara att intervjuaren påverkar respondenten 

med sitt talspråk. Till exempel med vilket tonläge hen använder eller sitt sätt att tala, även om 

påverkan kan ske omedvetet. En annan nackdel är att respondenten känner sig “tvungen” att 

svara politiskt korrekt istället för att ge sanningen (Lantz, 2011). 

 

Intervjuguiden utgick från relevanta frågeställningar som bidrog till att studiens syfte och 

frågeställningar kunde undersökas. Frågorna utformades på ett enkelt och begripligt sätt för 

att få ett tydligt svar men även för att kunna ställa följdfrågor. Inom kvalitativa studier är det 

vanligt att använda sig av ett i förväg strukturerat frågeformulär. Frågeformuläret som studien 

delvis byggs på är ett strukturerat frågeformulär för att samtalet skulle hålla sig till ämnet, 

dock var frågorna öppna frågor som har en svag struktur, de i sin tur ledde till att följdfrågor 

kan ställas (Lantz, 2011; Kihlström, 2007). För att inte påverka studiens trovärdighet så 

undveks ledande frågor eftersom det kan ha en inverkan på de svar som respondenten ger 

(Denscombe, 2009). 

 

Valet av metod har gjorts eftersom vår strävan med studien är att skapa en djupare förståelse 

om hur arbetet med modersmålsstöd ser ut i en förskola. Därför är en förskollärares 

resonemang, strategier och tankar i förhållande till arbetet med modersmålsutveckling av 

intresse. 
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4.2. Urval 

 

För att studien ska vara trovärdig och svara mot syftet så har det gjorts ett subjektivt urval, 

vilket innebär att vi har viss kännedom om förskolan som studeras. Det kan bidra till att den 

insamlade datan blir mer värdefull (Denscombe, 2009). För att kunna genomföra intervjun så 

undersöktes det vilken förskola som skulle ge en empirisk data till studien. Förskolan som 

studien baseras på valde vi utifrån det vi redan visste. Vi hade en föraning om att de hade en 

majoritet av barn med annat modersmål samt att de hade en modersmålspedagog i 

verksamheten. Vi tog reda på mer om förskolan genom att läsa på deras hemsida innan vi tog 

kontakt med dem. Förskolan är en mångkulturell förskola som ligger i en liten by i södra 

Sverige. Barngruppen består av 16 barn där sju stycken har arabiska som modersmål, en har 

somaliska och två har dari som modersmål. Förskolläraren som intervjuades arbetar på en 

avdelning med femåringar och hen har lång arbetserfarenhet. Kihlström skriver att vid en 

kvalitativ intervju så behöver urvalet vara en person med erfarenhet inom det aktuella 

området. Vidare skriver författaren att svaren blir mer tillförlitliga när respondenten har stor 

erfarenhet inom området som undersöks. När respondenten berättade om olika exempel som 

hen har varit med om så grundar sig svaren inte bara på en åsikt eller en synpunkt, utan även i 

erfarenhet (Kihlström, 2007). De yngsta barnen har inte alltid det verbala språket med sig 

vilket kan innebära att förskollärares strategier för att utveckla barns modersmål ser 

annorlunda ut med de yngre barnen jämfört med de äldre barnen. Det på grund av att de ofta 

redan använder sig utav olika strategier som stöd för kommunikationen. Därav gjordes valet 

att intervjua en förskollärare på en femårsavdelning. På förskolans hemsida står det beskrivet 

att de aktivt arbetar med modersmålsutveckling vilket bidrog till att förskolan är relevant för 

studien. 

 

Eftersom vårt syfte med studien är att utifrån ett didaktiskt perspektiv kartlägga en 

mångkulturell förskolas arbete med att utveckla barns modersmål, har vi därför gjort valet att 

endast intervjua en förskollärare. Förskolläraren har lång erfarenhet inom det aktuella området 

vilket gjorde att empirin från intervjun blev rik. Vårt syfte var inte att genomföra en 

jämförelsestudie vilket bidrog till att vi endast ville kartlägga hur en förskola arbetar med 

modersmålsstöd och därmed lyfta fram de goda exemplen för att bidra med kunskap och 

inspiration. 

  

4.3. Genomförande 

 

Det första som gjordes var att se över tidigare forskning inom det valda området för att 

införskaffa kunskap och förståelse om ämnet. Därefter kontaktades förskolechefen som i sin 

tur kontaktade en förskollärare som ansågs vara erfaren på området. Genom ett missivbrev 

förklarades syftet med både studien och intervjun. Det framgår även i brevet varför just den 

förskolan valdes för studien samt vilka vi är som genomför den. I och med att förskolechefen 

kontaktades först så är hen en del av urvalsprocessen. Vi anser inte att studiens validitet 

påverkas av detta val eftersom förskolläraren som söktes skulle vara erfaren och intresserad 

av att delta. Vid första kontakten med förskolläraren bestämdes datum och tid som passade 

båda parterna. Det är något som Denscombe (2009) betonar. Respondenten kan behöva ringa 

in en vikarie till verksamheten under intervjuns gång, därför är det även av vikt att berätta hur 

lång tid intervjun kommer att ta. Tidsplaneringen för intervjun var att den skulle ta mellan 40-

50 minuter att genomföra vilket respondenten blev meddelad om. Intervjun pågick i 50 
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minuter. Kihlström (2007) nämner att längden på intervjun har betydelse. Vid en lång intervju 

kan respondenterna bli trötta vilket kan leda till att intervjusvaren påverkas. 

 

De etiska principerna som vi tar hänsyn till förklarades för respondenten. Vi betonade att 

respondenten hade rätt till att avbryta intervjun om så önskades samt att hen kunde ångra sitt 

deltagande. Kihlström (2007) betonar att respondenten har ett eget val om hen vill delta i 

intervjun eller ej och har rätten att när som helst avbryta. Respondenten blev tillfrågad om det 

var okej att intervjun spelades in och fick förklarat att syftet med det var att få en korrekt 

transkribering och för att undvika långa anteckningar under intervjuns gång. Det bidrar till att 

intervjuaren inte blir låst vid underlaget utan är aktiv i vad som sägs. Det är även ett bra 

verktyg för att analysera intervjun i efterhand. Även Denscombe (2009) betonar att 

ljudupptagning är en fördel för att kunna gå igenom materialet i efterhand och poängterar att 

det mänskliga minnet inte kan komma ihåg en hel diskussion. Risken som finns är att 

respondenten eller intervjuaren lutar sig bakåt och att det då hörs dåligt på ljudupptagningen. 

En annan risk är att batterierna kan ta slut. Vi valde att använda oss av två olika 

ljudupptagningar vilket bidrog till att allt som sades hördes tydligt. Hade en av dem stängts av 

så hade fortfarande den andre fungerat vilket bidrog till att de risker som fanns minimerades. 

Vi båda var närvarande och delaktiga under intervjuns gång. När intervjun startade fick 

respondenten intervjuguiden i pappersformat för att kunna ha den framför sig. Det kan 

underlätta att få se frågorna för att bli påmind om vad frågan handlade om. Ibland kan det 

även ge en bättre förståelse genom att läsa frågan och inte bara höra den. 

 

Under intervjuns gång gavs respondenten utrymme och vi ställde relevanta följdfrågor. Vi 

lyssnade in och visade ett aktivt intresse för respondenten. Ambitionen var att studiens 

resultat skulle vara oberoende av våra åsikter och därför hålla ett opartiskt förhållningssätt. 

Kihlström (2007) skriver att det viktigaste under intervjuns gång är att vara genuint 

intresserad samt ge respondenten utrymme. I slutet av intervjun tillfrågades respondenten om 

det var något mer hen ansåg vara väsentligt att ta upp och sedan tackades respondenten för 

medverkan i studien. Denscombe (2009) skriver att intervjuaren ska försäkra sig om att det 

som bör vara med i intervjun har tagits upp.  

 

4.4. Bearbetning av data 

 

Efter intervjun transkriberades ljudupptagningen där det även lades in de få anteckningar som 

gjordes under intervjuns gång. För att bearbeta den insamlade datan urskiljdes mönster samt 

den sammanställda datan i text (Kihlström, 2007). För att skapa en röd tråd genom hela 

studien skapades underrubriker utifrån de frågeställningar som studien baseras på. Den 

insamlade empirin granskades efter dessa underrubriker för att sedan kunna påbörja en 

analytisk text (Linnér & Lundin, 2011). Genom en noggrann läsning av all insamlad data så 

kunde det urskiljas vilken data som var relevant för vår studie och vad som skulle reduceras 

bort. I den analyserade texten tolkas och diskuteras resultatet utifrån de valda teoretiska 

ramverket som i vårt fall är det didaktiska perspektivet, men även utifrån tidigare forskning 

(Denscombe, 2009). 
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4.5. Metoddiskussion   

 

Studien har försökt uppnå en bra kvalitet. All data har insamlats och hanterats med 

noggrannhet och precision. Studien utfördes i den mån det gick med objektivitet (Denscombe, 

2009). Allwood och Erikson (2010) skriver dock att det inte är sannolikt att utföra en studie 

som är fullständigt objektiv. 

 

Den viktigaste och mest avgörande faktorn för forskning är trovärdigheten och den kan inte 

tas för givet. För att studiens trovärdighet skulle öka grundades den i metoder och 

tillvägagångssätt som ofta används vid god forskning. Efter intervjun fick respondenten 

bekräfta den insamlade datan genom att ge sitt tyckande om det som hade sagts kändes okej 

och godkändes att vara med i studien. Det bidrog till att trovärdigheten stärktes. För att stärka 

studiens tillförlitlighet så kan forskningsprocessen följas i de olika avsnitten; metod, resultat 

samt analys. Denscombe (2009) beskriver tillförlitlighet med en fråga som lyder “Skulle 

forskningsinstrumentet ge samma resultat vid andra tillfällen?” (Denscombe, 2009:378). Vår 

studie baseras endast på en förskola och en förskollärare. Det kan leda till att tillförlitligheten 

minskar eftersom samma resultat eventuellt inte hade framträtt om studien gjordes på fler 

förskolor. Dock ville vi lyfta fram goda exempel på hur arbetet med modersmålsstöd i 

förskolan kan se ut. Studiens resultat grundar sig i respondentens erfarenheter, arbetssätt och 

strategier. Verksamheten försöker ständigt utvecklas till det bättre vilket medför att dessa 

arbetssätt och strategier kan förändras. Andra förskolor arbetar med modersmålsstöd på andra 

sätt som är anpassade efter deras barngrupp, resurser och andra faktorer som spelar in. 

 

Studiens resultat är överförbart då det skulle kunna överföras till liknande kontexter. Studiens 

resultat kan användas i vidare forskning eller vid en jämförelsestudie för att synliggöra hur 

arbetet med modersmål ser ut på förskolor. Studien kan även ge inspiration till hur 

modersmålsstöd i förskolan kan se ut och arbetas med (Denscombe, 2009). 

 

4.6. Etiska överväganden 

 

Studien har utgått från Vetenskapsrådets forskningsetiska principer och dess fyra huvudkrav. 

Dessa huvudkrav är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet. Principerna bidrar till forskningens kvalitet men också till att värna om 

respondentens bidrag till studien (Hermerén, 2011). Vi utgår ifrån informationskravet där 

respondenten blev informerad om studiens syfte. Det andra huvudkravet är samtyckeskravet 

vilket betyder att respondenten fick bestämma över sitt eget deltagande. Respondenten blev 

informerad om att hen kunde avbryta intervjun om så önskas samt att hen kunde ångra sitt 

deltagande. Vi utgår även från konfidentialitetskravet och nyttjandekravet som innebär all 

personlig information inte kommer nå obehöriga samt att det insamlade materialet endast 

kommer att användas i denna studie. (Kihlström, 2007).  

 

Vi tar hänsyn till de forskningsetiska principerna både före, under och efter intervjun genom 

att informera respondenten i studien om de krav som finns och att hen ger sitt samtycke till att 

genomföra intervjun. Strävan är att respondenten är väl medveten om att studien genomförs i 

utbildande syfte och att respondentens samt förskolans identitet hanteras som konfidentiell 

information. Ambitionen är att respondenten ska känna sig trygg, betydelsefull och 

bidragande.  
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5. Resultat och analys 
 
I följande kapitel presenteras det resultat som framkommer vid intervjun med en respondent 

som arbetar på en mångkulturell förskola. Det sker även en analys kring resultatet med 

utgångspunkt från det teoretiska ramverket samt den tidigare forskning som presenterats. 

Resultatet och analysen presenteras i tre underrubriker; metoder för modersmålsstöd, 

modersmålsstödets innehåll samt fördelar och svårigheter med modersmålsstöd. 

 
5.1. Metoder för modersmålsstöd  

 

Respondenten betonar vikten av att stödja modersmålsutveckling i förskolan och berättar om 

en rad olika metoder som de använder i arbetet med att erbjuda modersmålsstöd. Hen berättar 

att de i vardagssamtalet är nyfikna på de olika modersmål som både barn och personal har på 

avdelningen. Barnen får benämna olika föremål och ord på sitt modersmål och vise versa, 

vilket bidrar att de lär av varandra. Detta sker ständigt i vardagen på förskolan, till exempel 

vid matsituationer eller samlingar.  

 
Det kan vara på samlingen eller vid matbordet och då får de säga vad 

den färgen heter på till exempel arabiska och så säger vi vad den heter 

på svenska. Vi har ju också haft barn som har nedsatt hörsel, då blir det 

teckenspråk och då är det likadant där. Så våra barn som är inne hos oss 

just nu, de kan ju väldigt mycket tecken (Respondent). 

  

I citatet ovan framkommer det att förskolan använder sig av kodväxling i vardagssituationer 

men också tecken som stöd som ett komplement för det som sägs. Respondenten berättar att 

de började arbeta aktivt med tecken som stöd när de hade barn med nedsatt hörsel. Tecken 

som stöd blir ett hjälpmedel i kommunikationen med alla barn, oavsett modersmål, 

hörselnedsättning eller nivå av språkutvecklingen. Ett annat arbetssätt som respondenten 

berättar att de använder sig av och som hjälper till i kommunikationen med barnen är bildstöd. 

Hen betonar att dessa arbetssätt blir en länk mellan de olika modersmålen och förstärker det 

som sägs. 

 

På förskolan ligger mest fokus på att utveckla det svenska språket, dock betonar respondenten 

att en stor del av arbetssättet med modersmålsstöd sker i samspel med barnens 

vårdnadshavare. Respondenten berättar: “Den största utvecklingen sker ju faktiskt hemma. 

Men vad vi behöver ge från förskolan till föräldrarna är ju tryggheten att använda till exempel 

arabiska hemma” (Respondent). Respondenten uttrycker att det finns en erfarenhet av att 

vårdnadshavare till barn som inte har svenska som modersmål tror att det är nödvändigt att 

träna det svenska språket i hemmet. Förskollärarna vill därför stödja vårdnadshavarna samt 

försöka skapa en trygghet till att tala modersmålet i hemmet eftersom det i sin tur bygger en 

grund för att lära sig ett andraspråk. 

 
Vi försöker vara väldigt tydliga mot de här föräldrarna och förklara för 

dem att det är väldigt väldigt viktigt de använder arabiskan i hemmet så 

att barnet får en bra arabiska att bygga sin svenska på (Respondent). 
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Respondenten berättar att vårdnadshavarna har blandad kunskap inom det svenska språket. 

Även om det ibland kan vara problematiskt att förstå och göra sig förstådd mot 

vårdnadshavarna så kan de kommunicera med hjälp av en språkstödjare. Förskolan har 

förmånen att ha en språkstödjare som är heltidsanställd inom rektorsområdet vilket bidrar till 

att hen befinner sig på förskolan två dagar i veckan. Språkstödjaren talar både arabiska och 

svenska De barn som talar somaliska förstår även arabiska vilket bidrar till att språkstödjaren 

kan kommunicera verbalt med alla barnen med annat modersmål än svenska förutom två, de 

barn som har dari som modersmål. Språkstödjaren blir en trygg länk mellan personalen, 

barnen samt vårdnadshavarna. På förskolans hemsida har de skrivit att de aktivt arbetar med 

språkstöd för barn med annat modersmål än svenska. De har även en modersmålspedagog 

som kommer till förskolan två till tre dagar i veckan. Modersmålspedagogen har egna 

samlingar med de barn som har annat modersmål än svenska. Respondenten berättar att de 

barn som är sena i sin språkutveckling även kan ha hjälp av en modersmålspedagog då de 

ibland kan vara med på samlingarna och få extra stöd i det svenska språket. Något som 

respondenten understryker är att barnen ska få uppleva och erfara så mycket som möjligt. 

Därför anpassas många av aktiviteterna utefter detta vilket bidrar till att de ofta går till 

skogen. Bredvid förskolan ligger en idrottshall. Det medför att de kontinuerligt går dit och har 

rörelse tillsammans med alla barn som även gör att de får uppleva och erfara.   

 

Det framkommer två arbetssätt som inte finns med i tabellen på s.11. Respondenten berättar 

att personalen går på en del fortbildningar gällande arbetet med nyanlända barn samt arbetet 

med modersmålsutveckling. Det andra arbetssättet är genom digitala verktyg som kan ge barn 

modersmålsstöd i verksamheten. Respondenten betonar att eftersom tekniken utvecklas så 

utvecklas även nya appar som kan vara till stöd för barn med annat modersmål än svenska. 

 
5.1.1. Analys 
 

För att analysera de arbetssätt som framkommer i resultatet utgår vi från den tabell som 

skapats för att besvara den didaktiska frågan hur (se s.11). Utifrån det didaktiska perspektivet 

så utgår analysen från grundfrågan hur ska det läras som riktar sig till de arbetssätt som 

används. 
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Arbetsätt för modersmålsstöd  

Kodväxling Studiebesök 

Modersmålspedagog Tematiskt arbetssätt 

Tecken som stöd Utevistelse 

Estetiska lärprocesser Anpassade aktiviteter 

Språkstödjare Vardagssituationer 

Bildstöd Skapandeprocesser 

Inomhusmiljö Vårdnadshavare 

       (Inspiration från avsnitt 2. Tidigare forskning; Benckert m.fl., 2008; Skolverket, 2016b) 

 

En rad olika arbetssätt synliggörs i resultatet som förskolan använder sig av för att stödja 

utvecklingen av barns modersmål. Som framkommer av tabellen ovan är det fyra arbetssätt 

som respondenten inte berättar att de använder sig av. Dessa är inomhusmiljö, studiebesök, 

tematiskt arbetssätt samt skapandeprocesser. Två arbetssätt som respondenten nämner finns 

inte med i tabellen, dessa är fortbildningar och digitala verktyg.  

 

Selander understryker att undervisningen bör vara varierad och att den bygger på det som 

redan är känt för barnen (Selander, 2012). Respondenten berättar att de anpassar många 

aktiviteter så att barnen ska få erfara och uppleva så mycket som möjligt och i samspel med 

varandra. På så vis kan vidare undervisning utgå från det som de upplevt tillsammans vilket 

bidrar till att barnen lättare kan skapa kopplingar och förståelse. Även Skans (2011) 

poängterar vikten av att förskollärarna möter barn med ett arbete som består av variationer. 

Arbetet med flerspråkighet är beroende av flera olika aspekter såsom tillgången till resurser 

som till exempel språkstödjare, flerspråkiga förskollärare samt förskollärarnas kompetens 

kring arbetssättet. För att barn ska kunna utveckla sitt modersmål så behöver de erbjudas 

möjligheter till det. Det är något som även Svensson (2012) understryker. Det betyder att 

förskollärares kunskapsområde om att stödja barns modersmålsutveckling är en viktig aspekt. 

Skans (2011) poängterar att i och med att samhället förändras så ställer det högre krav på 

förskollärare samt förskolans verksamhet att följa samhällets utveckling. Han ställer sig 

frågan om förskolans praktik faktiskt anpassas till den aktuella barngruppen och samhället i 

stort? Hur ska förskollärare ha kompetens inom ett område som är så pass nytt i Sverige? 

Därför betonar Kultti m.fl. (2016) vikten av kvalitetsarbete i förskolan. Det för att varje barn 

ska bli utmanat på sin nivå, men även för att kunna utveckla arbetsprocesserna. 

 

Respondenten betonar att det mest övergripande arbetssätt som de aktivt arbetar med är 

samspel med barnens vårdnadshavare. Förskollärarna stöttar vårdnadshavarna i att prata 

barnens modersmål i hemmet. Denna strategi är något som stärks av Skans (2011) som 

uttrycker att barns vårdnadshavare har en stor betydelse vid modersmålsutveckling. Forskaren 
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betonar att det är betydelsefullt att uppmuntra vårdnadshavarna till att prata på barnens 

modersmål i hemmet. Detta är dock något som ifrågasätts av Bunar (2010). Han ställer sig 

frågan om modersmålsstöd i förskolan verkligen är så viktigt? Om det verkligen är så positivt 

som mycket forskning säger? Han framhäver att modersmålsstöd i förskolan även kan ha en 

negativ effekt på barn eftersom det kan leda till utanförskap samt och att det kan försvåra 

inlärningen av svenskan. 

 

Vidare berättar respondenten att de går till idrottshallen och har rörelse tillsammans med 

barnen. Estetiska lärprocesser är ett arbetssätt som Skans (2011) och Skaremyr (2014) skriver 

om. Detta arbetssättet ställer inga förkunskaper på barnen gällande språket vilket möjliggör 

fler barns delaktighet. Barnen kan då delta med hjälp av sina sinnen och rörelser. 

Respondenten berättar även att de använder sig mycket av tecken som stöd samt bildstöd i 

verksamheten. Duek (2017) betonar att TAKK och bildstöd bidrar till barns förståelse och 

därmed får stöttning och bekräftning genom dessa arbetssätt. Respondenten berättar att de har 

förmånen att ha en modersmålspedagog samt en språkstödjare i verksamheten och att dessa 

personer är mycket betydelsefulla i arbetet med modersmålsstöd. Det är genom dem den 

trygga länken mellan barn och personal skapas och bidrar till utvecklingen och arbetssättet 

med modersmålsstöd i förskolan. Skans (2011) skriver att arbetet med modersmålsstöd i 

förskolan är beroende av många olika faktorer. Flerspråkig personal eller en 

modersmålspedagog är en betydelsefull tillgång i arbetet. Eftersom barn har olika 

språkkunskaper blir det problematiskt att bemöta varje barn på sin nivå, speciellt om man inte 

talar samma språk. Genom att ha språkresurser eller modersmålspedagog hjälper det till att 

stödja alla barn, även de barn med annat modersmål än svenska. De kan ge de språkliga och 

innehållsmässiga utmaningarna som just de barnen behöver. 

 

5.2. Modersmålsstödets innehåll 

 

Den metod som respondenten beskriver att de arbetar mest aktivt med är att stötta 

vårdnadshavarna till att stödja barns modersmålsutveckling i hemmen. På förskolan ligger 

mest fokus på att utveckla det svenska språket och då sker uppmuntran mot vårdnadshavarna 

att utveckla barnens modersmål utanför vistelsen på förskolan. Träna och utveckla barns 

modersmål i hemmet kan utgöra en grund att bygga svenskan på. De uppmanar 

vårdnadshavarna till att titta på tv, spela spel eller läsa böcker på barnens modersmål, men 

också att tala barnens modersmålet i de vardagliga samtalet.  

 

Respondenten beskriver språkstödjaren som ett stort stöd och en trygghet både för personal, 

vårdnadshavare och för barnen. “Så hen är ju stort stöd för dem i både regelsättning och i att 

utvecklas inom det svenska språket” (Respondent). Språkstödjaren hjälper både personalen 

och barnen i vardagen med att förstå och göra sig förstådda. Det kan vara allt från det 

vardagliga samtalet till konflikthantering. Ibland när det uppstår konfliktsituationer mellan 

barn finns språkstödjaren där och stöttar dem till en lösning. Det bidrar många gånger till att 

konflikter kan lösas på ett snabbt sätt om går de inblandade barnen till mötes. Respondenten 

betonar att konflikten hade kunnat bli större om språkstödjaren inte hade funnits där som stöd 

för barnen. Modersmålspedagogen som kommer till förskolan har samlingar med de barn som 

har ett annat modersmål än svenska. Under samlingarna får barnen stöttning för att utveckla 

det svenska språket men även stöttning i sitt modersmål. Samlingarna utgår många gånger 

från det område som avdelningen fokuserar på. Till exempel så har de arbetat med sagan om 

Bockarna Bruse. Modersmålspedagogen tar olika bitar ur arbetet, förtydligar och förenklar för 
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barnen och hjälper dem att knyta an till området för att skapa en förståelse. För att barnen med 

annat modersmål än svenska ska kunna göra sig förstådda och hantera sin vardag på förskolan 

så hjälper modersmålspedagogen även till med de allra enklaste och vanligaste orden. Det kan 

handla om allt från att säga tack för maten, duka av, namnen på frukterna som erbjuds eller att 

gå på toaletten. 

 

De stärker olika aktiviteter och ord med hjälp av bilder, till exempel om de ska gå till 

biblioteket en dag så visas en bild på biblioteket vilket bidrar till att det förstärker och 

tydliggör för barnen. Dock betonar respondenten att bildstödet är något som de håller på att se 

över och utveckla för att kunna arbeta mer aktivt med. Tecken som stöd ger ungefär likadant 

innehåll som bildstöd. I sånger, ramsor och i vardagssamtal så stärker de vad som sägs med 

hjälp av teckenspråk. Även vid aktivitetsbyte så stärker de orden genom att visa på 

teckenspråk, till exempel om de ska äta mat, städa eller gå ut. Eftersom tecknet är det samma 

oavsett vilket modersmål barnen har så betonar respondenten att det är ett bra sätt för att 

kommunicera och förtydliga för barnen. Ett annat arbetssätt är den digitala tekniken. Den 

utvecklas ständigt vilket bidrar till att det finns appar som kan vara ett hjälpmedel i arbetet 

med modersmålsstöd. Respondenten berättar att de använder sig av en del appar för att stödja 

barns modersmål. Apparna är olika översättningsappar. Respondenten uttrycker att 

översättningsapparna endast används för att översätta enstaka ord eftersom översättningen kan 

bli konstig vid längre meningar. Metoden att översätta enstaka ord med hjälp av apparna 

används bara vid enstaka tillfällen och då om antingen barn eller förskollärare behöver göra 

sig förstådd. 

 

Respondenten beskriver att de anpassar många aktiviteter efter barngruppen som de har. 

Eftersom många av barnen är nyanlända så vill de få in så många upplevelser som möjligt 

under barnens vistelser på förskolan. Det kan till exempel vara att gå till skogen. 

Respondenten berättar “Det gäller ju att man får in mycket upplevelser samtidigt, att de får gå 

i skogen och få synintryck, hörselintryck och lära sig hur man hanterar en skog”. Det kan 

även vara att ha rörelse i idrottshallen som ligger intill förskolan. 

 
De här barnen som inte har svenska som grundspråk är fantastiska på 

att läsa av hur man leker en lek. De behöver inte ha särskilt många 

instruktioner [...] de tittar och sen tar de efter (Respondent). 

 

Respondenten betonar att huvudsaken är att kunna nå barnen och hitta de tillvägagångssätt 

som fungerar för varje enskild individ. Det handlar inte alltid om att prata samma språk utan 

att hitta strategier för att få en fungerande kommunikation. “För att kunna utveckla ett lärande 

behöver du inte alltid ha deras språk men du behöver ha deras kontakt” (Respondent). Hen 

beskriver att barn har en enorm förmåga att koda av situationer och klara av att delta i olika 

aktiviteter under dagen genom det. Gymnastiken är ett exempel som hen tar upp. Där kan de 

nå barnen genom lek och rörelser. Där behöver inte barnen känna kravet av att förstå språket 

för att kunna vara med på samma villkor. De får koda av och använda sig av kroppsspråket. 

“Där kan vi börja knyta an och skapa någon typ av anknytning” (Respondent). Att skapa 

upplevelser tillsammans med barnen kan bidra till samtalsämnen och intressanta diskussioner 

vilket även hjälper barnen i deras språkutveckling och bidrar till att möjligheten för ett lärande 

erbjuds. Även i dessa situationerna kan de använda sig av kodväxling, de benämner ordet på 

de olika modersmålen som barnen har och på så vis lär av varandra. 
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5.2.1. Analys 
 

För att analysera innehållet som ges i förskolan utgår vi från den didaktiska grundfrågan vad 

ska läras. Selander (2012) framhäver att detta är en svår fråga som inte är helt enkel att 

besvara. Utformningen av undervisningens innehåll utgår från förskolans styrdokument och 

vilken kunskapssyn som ligger till grund. Respondenten betonar att barn lär i samspel med 

varandra samt genom att erfara och uppleva. När de anpassar aktiviteter så att barnen får 

uppleva, leder det ofta till att samtalsämnen och intressanta diskussioner uppstår. Det i sin tur 

bidrar till att barnen erbjuds möjligheter för att utveckla sitt modersmål. Duek (2017) skriver 

att det kan få olika konsekvenser för barn beroende på vilket innehåll som erbjuds i 

verksamheten. En förskola som arbetar mycket med tecken som stöd möjliggör ännu ett 

kommunikationsverktyg för barn. Tecken som stöd bidrar ofta till att barnen använder sig av 

tecken i de vardagliga situationerna som inte är lärarledda. De använder sig även av bildstöd 

men ansåg själva att denna metod inte är utvecklat hos dem ännu utan att de vill utveckla 

hjälpmedlet. Vidare skriver Duek (2017) att innehållet i dessa stödmaterial ska bidra till 

barnens förståelse samt förenkla för dem. 

 

Skans skriver att det har skapats en svårighet i förskolan i och med att antalet flerspråkiga 

barn ökar i Sverige. Utmaningen blir att kunna stödja varje barn. Han betonar dock att det är 

stor brist på resurser i samhället vilket leder till att alla förskolor inte kan ge det innehållet 

som barn behöver för att utvecklas (Skans, 2011). Även Kultti m.fl. tar upp problematiken 

med bristerna hos förskollärare i arbetet med barn med annat modersmål än svenska. Det 

skapar en problematik att erbjuda det innehåll och erbjuda det stöd som varje enskilt barn är i 

behov av eftersom bristen på resurser är stor (Kultti, 2016). Respondenten nämner att de har 

förmånen att ha en språkstödjare och en modersmålspedagog som stöd i deras arbete med 

modersmålsstöd vilket bidrar att de kan stödja nästan alla barn på barnens nivå och utveckla 

ett innehåll som bidrar till varje barns lärande. Innehållet behöver inte alltid vara planerat utan 

det kan även uppstå i spontana aktiviteter. Det som dock är av betydelse är att innehållet 

stävar mot målen.  

 

Hur organisationen är strukturerad är en viktig del för att varje förskola ska ha bästa möjliga 

förutsättningar för att kunna arbeta med och främja barns modersmålsutveckling. I resultatet 

framgår det att den förskolan som representerar studien får tillgång till de resurser som finns 

tillgängliga. Å ena sidan på grund av att förskollärarna är drivna att arbeta inriktat med barns 

modersmålsutveckling för att de har en majoritet av barn med annat modersmål än svenska. Å 

andra sidan på grund av att förskolechefen ger förskollärarna de förutsättningar som behövs 

för att kunna arbeta professionellt med att utveckla barns modersmål. Förutom att ge rätt 

förutsättningar i form av olika kompetensutvecklingar så handlar det om att få till rätt 

organisation. Det vill säga att det finns rätt kompetens på olika förskolor och avdelningar. På 

någon avdelning behövs det kanske en modersmålspedagog för att överhuvudtaget få till 

någon kommunikation med ett enskilt barn. Likaväl kan kommunikationen fungera och det 

som behövs är ett medvetet och aktivt arbete med att främja modersmålet och det kan handla 

om att använda bildstöd i de vardagliga situationerna. Barn har olika behov och alla 

avdelningar har behov av olika kompetenser. För att kunna arbeta efter läroplanens 

strävansmål behöver organisationens struktur ses över för att på bästa sätt tillgodose de behov 

som finns på varje förskola och ta tillvara förskollärares olika kompetens inom området. Det 

kan bidra till en bättre kvalitet på arbetet med barns modersmålsutveckling. Kultti m.fl. 

skriver att förskolans kvalitetsarbete är en av de viktigaste aspekterna för att kunna erbjuda 

rätt innehåll i verksamheten. Genom kvalitetsarbetet analyseras arbetsprocesserna och dess 

innehåll för att att kunna utveckla det vidare (Kultti m.fl., 2016). Utvärdering av 
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verksamheten kan synliggöra hur väl barns möjlighet att utvecklas tillgodoses och att 

analysera sin verksamhet möjliggör ett bättre arbete. Både gällande barns utveckling men 

även att utveckla verksamheten i sig. Styrkor och svagheter som finns i ens verksamhet kan 

upptäckas genom att analysera den. Det i sin tur möjliggör att barnens behov kan tillgodoses 

samt att verksamhetens innehåll kan utvecklas efter de individuella barn som befinner sig i 

barngruppen för tillfället. 

 

5.3. Fördelar och svårigheter med modersmålsstöd 

 

Respondenten nämner både fördelar och svårigheter i arbetet med modersmålsstöd i 

förskolan. Respondenten betonar att det både är stimulerande, utmanande och roligt att arbeta 

i en mångkulturell förskola och att stödja barns modersmålsutveckling. I och med att de har 

en stöttande och drivande förskolechef så känner respondenten sig trygg med den kompetens 

som hen besitter. Det är ingenting som kommit över en natt utan det ligger mycket arbete 

bakom kompetensen inom området. Arbetslaget har lärt av misstag, erfarit och gått på 

fortbildningar. Respondenten beskriver även att i samspelet med vårdnadshavare så får 

förskollärarna ett stort förtroende. Vårdnadshavarna lämnar gärna sina barn till förskolan, 

varje dag, för att de ska få möjlighet att integreras och utvecklas med hjälp av skickliga 

förskollärare. De är trygga med att deras barn har det bra på förskolan. “Det är en eloge till 

oss” (Respondent).  

 

En fördel som finns i arbetet med modersmålsstöd i förskolan är att det ger mycket att ta del 

av en annan religion, berättar respondenten. Hen säger “det finns en fördel att öppna upp 

barnens ögon att det finns andra sätt att leva än våra”. Barn får utveckla sitt modersmål vilket 

bidrar till goda grunder att bygga sitt andraspråk på. Hen nämner också att det finns så många 

fördelar med tvåspråkighet. Paralleller drogs mellan barn med försenad språkutveckling och 

språkstödjande barn. Barnen som har en försenad språkutveckling eller nedsatt hörsel har 

fördel i att det är en mångkulturell förskola där de aktivt arbetar tydligt med språket och 

kommunikationen hela tiden och med olika stöd som arbetssätt. Respondenten betonar vikten 

av att skapa en trygghet och att förskolan ska vara en trygg plats för barnen. 

 
Jag tror faktiskt att barn har en större kapacitet när det gäller det här att 

prata två språk. Det är bara det att man ska få en trygghet i det ena 

innan man har för bråttom med det andra. Jag menar vi har haft barn 

som inte har sagt ett ljud på en och en halv termin, och sen helt plötsligt 

så kommer det ut helt perfekt svenska (Respondent). 

 

Respondenten beskriver att arbetet med barn med annat modersmål ibland är utmanande och 

tufft, men att det är ett fantastiskt lärorikt och roligt arbete där de får mycket i utbyte av 

vårdnadshavare och av barnen. Dock betonar hen att de upplever svårigheter i att stödja alla 

barns modersmål på samma sätt. Eftersom språkstödjaren talar arabiska och svenska så får 

inte de barn som talar dari likvärdigt stöd som de andra barnen. Det eftersom resurser inte 

finns.  

 
För att kunna utvecklas i det svenska språket måste du också kunna ditt 

modersmål. Och nu har vi många barn som inte har svenska som 

grundspråk vilket innebär att det blir svårt att stimulera det svenska 

samtalet eftersom de inte förstår vad som sägs. Där ligger det största 

dilemmat (Respondent).  
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Svårigheten uppstår när de känner att de inte kan nå fram till barnen. Det handlar om att 

försöka förstå men även att försöka göra sig förstådd. Respondenten beskriver att de inte har 

hittat ett bra arbetssätt för att kommunicera med både de barnen och vårdnadshavarna som har 

dari som modersmål. Den strategin de använder sig av nu är att använda olika 

översättningsappar för att översätta enstaka ord. På så vis kan de eventuellt bli lite förstådda. 

Respondenten betonar dock att strategin inte är hållbar. Respondenten uttrycker att det finns 

en konkret svårighet i arbetet med modersmålsutveckling och det är när det brister i 

kommunikationen. Även om det finns en tolk som kan hjälpa till med kommunikationen så 

kan de ändå känna att de inte når ända fram. Tolken är mer till för att förmedla viktig 

information till vårdnadshavarna och därför räcker den inte till för att knyta an till de barnen. 

“Det värsta är när barnen stänger igen och som vi inte kommer åt, inte kan trösta och inte kan 

nå” (Respondent). Hen berättar att de kan känna sig otillräckliga när det kommer till de 

ovanligare språken, som dari till exempel, där de inte har samma möjlighet att använda en 

modersmålspedagog i arbetet med barns modersmålsutveckling. Där får de istället arbeta 

extra med de andra tillvägagångssätten som används på förskolan dagligen för att främja 

barns modersmål. 

 

En annan svårighet som framkommer är kontakten med vårdnadshavarna, berättar 

respondenten. I arbetet med modersmålsutveckling så finns det en kontinuerlig kontakt med 

vårdnadshavarna, som blir svårare om de inte talar det svenska språket. Hen beskriver att de 

använder tolk vid många tillfällen, men oftast när det är viktigare information som behöver nå 

vårdnadshavarna korrekt. Därför kan kommunikationen bli lidande vid den vardagliga 

kontakten när de behöver dela med sig av något. 

 

 
5.3.1. Analys 
 

Skolverket (2016a) skriver att barn ska få möjlighet att utveckla både sitt modersmål och det 

svenska språket. Detta är även något som Kultti m.fl. (2016) samt Kultti (2012) poängterar. 

När barn får möjlighet att utveckla sitt modersmål bidrar det till goda förutsättningar för att 

språkutvecklingen främjas. Respondenten beskriver att en bra grund på sitt modersmål bidrar 

till en lättare inlärning av ett andraspråk. Salmona Madriñan (2014) beskriver att barn med 

annat modersmål än svenska som har utvecklat en strategi för språkinlärning kan använda 

samma strategier i att utveckla ett andraspråk. Det innebär att det finns ett samband mellan 

modersmålsutveckling och andraspråksutveckling. Det kan göra att det underlättar i 

undervisningen om barn kan växla mellan språk och använda sig av sina kunskaper i 

kodväxling. Användning av kodväxling som metod är dock inte helt enkelt. Det ställer ett 

krav på förskolläraren att kunna barns modersmål för att kunna växla mellan språk. 

Respondenten betonar att de har förmånen att ha en språkstödjare i rektorsområdet vilket 

bidrar att de kan använda sig av kodväxling som metod. Skans (2011) tar upp bristen på 

modersmålspedagoger eller språkstödjare och beskriver att det leder till en problematik att 

stödja varje barns modersmål. Det framkommer i resultatet är att det inte behöver handla om 

att ha kompetens att tala barns modersmål, utan att hitta andra tillvägagångssätt till 

kommunikation. Respondenten uttrycker även att det som är svårast är när det brister i just 

kommunikationen med barn. När de inte når ända fram och inte hittar rätt strategier. Kultti 

m.fl. (2016) skriver dock att svårigheterna i många fall kan ha och göra med förskollärares 

okunskap om hur arbetet med barns modersmålsutveckling kan se ut och vilka metoder som 

finns att tillgå. Förskollärares kompetens inom området räcker inte alltid till, när kunskapen 
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om andraspråksutveckling hos barn brister. Mångkulturaliteten i Sverige är ett relativt nytt 

fenomen. 

 
Samhället förändras, barngrupperna förändras, personalgrupperna 

förändras, frågan är om förskolans innehåll och arbetssätt även 

förändras? Anpassas förskolornas praktik till den aktuella barngruppen? 

(Skans, 2011:16). 

 

Hur ska förskolan och dess personal kunna ha kompetens i ett område som är relativt nytt i det 

svenska samhället och hur ska förskolan kunna stödja barns modersmålsutveckling även fast 

det är stor brist på flerspråkig personal? (Skans, 2011). Respondenten berättar att de får 

möjlighet att bredda sin kunskap genom olika föreläsningar som kommunen anordnar och 

erbjuder. Genom att få möjlighet till olika former av kompetensutvecklingar så infinner sig en 

trygghet i att ge modersmålsstöd till barn i förskolan. Svensson (2012) beskriver att 

förskollärares kompetens gör att de kan hitta sätt som lockar till lärande för att barn är inte 

alltid själva initiativtagande till att undersöka språk. Där kan förskollärare hitta 

tillvägagångssätt som inspirerar och stimulerar språkutvecklingen. Hon beskriver genom att 

stärka förskollärares kunskap om flerspråkiga barns situation så finns större möjligheter att 

kunna främja modersmålsutvecklingen. I läroplanen för förskolan står det att ett av förskolans 

uppdrag är att möjliggöra barns utveckling av både det svenska språket men även sitt 

modersmål (Skolverket, 2016a). Respondenten betonar att de har svårigheter att erbjuda lika 

stöd till alla barn för att de ska få möjlighet att utveckla sitt modersmål just eftersom de endast 

har språkstödjare som talar arabiska. De barn som talar dari får därför inte lika stöd som de 

andra barnen hur mycket förskollärarna än försöker. Kultti m.fl. påvisar i sin studie 

förskollärarens brister angående arbetet med nyanlända familjer samt barns 

andraspråksinlärning (Kultti m.fl., 2016). 
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6. Diskussion  
 

I följande avsnitt diskuteras det resultat som framkommer i relation till tidigare forskning 

samt de valda teoretiska utgångspunkterna. Det förs även en diskussion om vad studiens 

resultat kan få för konsekvenser för vår yrkesprofession samt en diskussion om metodernas 

konsekvenser för det resultat som utformats. Till sist ges förslag på fortsatt forskning.  

 
6.1. Resultatdiskussion   

 

Syftet med studien är att utifrån ett didaktiskt perspektiv kartlägga en mångkulturell förskolas 

arbete med att utveckla barns modersmål. Förskolan ligger i en by som är där många 

nyanlända familjer bor vilket medför att det är och har varit ett aktivt arbete i några år. Det 

bidrar till att förskolans personal har fått erfarenhet inom området. Förskolechefen för 

förskolan är driven och vill bidra med de resurser som behövs. En förskola som inte har en 

majoritet av barn med annat modersmål än svenska har möjligtvis inte utvecklat arbetssättet 

på samma sätt som en förskola med majoritet av barn med annat modersmål. Det kan innebära 

att de inte skapat sig likvärdig erfarenhet inom området. I resultatet framkommer att detta 

arbetssätt inte framställts och börjat fungera över en natt utan det har krävt mycket tid, arbete, 

reflektioner och misstag bakom. Förskolan har funnit olika metoder som fungerar för dem i 

arbetet med modersmålsstöd samt att de ständigt vill utveckla sin kompetens, verksamhet och 

arbetssätt inom området. Precis som Skans säger så är mångkulturaliteten ett relativt nytt 

område i förskolans verksamhet. Det betyder att förskollärare inte kan förväntas ha kunskap 

att ge varje barn det modersmålsstöd som behövs (Skans, 2011). Det i sin tur kan leda till att 

svårigheter uppstår i arbetet som även framkommer i resultatet. En förskola som inte har 

samma erfarenhet av arbetet med barn med annat modersmål än svenska hade möjligen 

kommit fram till ännu fler svårigheter. Det eftersom strategier för hur arbetet och dess 

innehåll inte varit lika utvecklat och inte funnit strategier för vad som passar den aktuella 

barngruppen.   

 

Det framkommer att digitala verktyg är ett arbetssätt som förskolan använder sig av i 

utvecklingen av barns modersmål. Dock är det inget utvecklat arbete utan mest för att 

översätta enstaka ord. Den digitala tekniken har på senare tid haft en snabb utveckling vilket 

innebär att det är ett verktyg som innefattar många olika funktioner. Det är ett arbetssätt som 

kan tillämpas i verksamheten för att stödja barns modersmål med hjälp av olika appar och 

därför i sin tur stödja språkutvecklingen. I många appar finns en funktion där det går att välja 

språk som kan bidra till utvecklingen av barns modersmål. Det finns allt från pedagogiska 

spel till appar som kan användas ute i naturen. Det betyder att möjligheterna är stora och att 

verktyget kan användas på ett varierande sätt.  

 

En konsekvens som kan ske är när det finns modersmålspedagog eller en språkstödjare med i 

verksamheten kan vara att förskollärare då inte lägger fokus på arbetet med barns 

modersmålsstöd, utan förlitar sig på modersmålspedagogens arbete. Risken finns att förskolan 

då missar eller struntar i de vardagliga arbetssätten som främjar modersmålet, som är minst 

lika viktigt för att utveckling ska ske. En annan konsekvens som kan uppstå, även om de 

arbetar aktivt med modersmålsstöd och använder sig av flera olika metoder samt innehåll, är 

att arbetet sker på rutin. Det i sin tur kan leda till att pedagogerna gör som de brukar göra eller 
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att de slutar reflektera över varför de gör på ett eller annat sätt. Det är något som kan undvikas 

genom att kontinuerligt använda sig av till exempel den didaktiska triangeln som underlag. 

Den öppnar upp för reflektion i arbetslaget. Då går det att diskutera över vilka förutsättningar 

förskolan har för att främja modersmålsstödet samt se över vilka behov som finns bland 

barnen. Vilka metoder kan tillämpas i verksamheten? Vilket innehåll kan vi erbjuda? 

 

Mycket forskning betonar vikten av modersmålsstöd i förskolan och att 

modersmålsutveckling är betydelsefullt för barnen. Det är något som Bunar (2010) 

ifrågasätter genom att skriva att modersmålet kan begränsa det svenska språkets inlärning. 

Eftersom barnen slussas in i det svenska samhället ifrågasätter forskaren om fokus verkligen 

ska ligga på att utveckla en stadig grund på barn modersmål eller om fokus faktiskt ska ligga 

på att utveckla det svenska språket för att komma in i samhället? Det framkommer av 

respondenten att mest fokus ligger på att utveckla det svenska språket på förskolan men att de 

samtidigt förhåller sig till det som sägs i styrdokumenten. Vi anser att det är betydelsefullt att 

barn med annat modersmål än svenska får hjälp att komma in i det svenska samhället. Både 

genom att upptäcka och erfara men även genom det svenska språket. Benckert m.fl (2008) 

skriver om förskollärarnas värdefulla roll som de har i det pedagogiska arbetet. Tillsammans 

skapar förskollärare en plats där alla barn är lika värda, på lika villkor och får samma 

möjligheter att utvecklas. Alla förskolor har olika förutsättningar att tillämpa arbetssätt som 

fungerar för just den enskilda förskolan. 

 

6.2. Metoddiskussion 

 

Vår studie utgår från en besöksintervju. Besöksintervjuer kan påverka respondentens svar 

eftersom hen tolkar vårt kroppsspråk, vårt tonläge samt våra gester och miner. Vi upplever 

inte att vårt kroppsspråk påverkade respondentens svar under intervjun. Respondenten hade 

ett tydligt kroppsspråk och talade med gester. Det tolkar vi som att hen kände sig trygg under 

intervjun. Vi behövde inte ställa många följdfrågor till respondenten eftersom hen gav långa 

och utförliga svar på våra frågor som fanns i intervjuguiden.  

 

Ett val gjordes att inte skicka ut intervjuguiden i förväg till respondenten. Om vi hade skickat 

ut intervjuguiden till respondenten i förväg hade hen kunnat förbereda sig på de frågor som 

skulle ställas samt tagit fram material för att kunna visa, till exempel bildstödet de använder 

sig av. Däremot diskuterar vi om det hade kunnat påverka trovärdigheten. Det hade kunnat 

innebära att respondenten förbereder sina svar för att det ska låta så bra som möjligt. En annan 

diskussion vi har fört under tidens gång är om studien skulle bygga på fler förskollärare från 

olika förskolor. Då hade resultatets innehåll kunnat bli ännu mer djupgående samt kunnat ge 

en bredare översikt om hur arbetet med modersmålsstöd ser ut på olika förskolor. Dock anser 

vi att studiens syfte hade förändrats eftersom det mer hade blivit en jämförelsestudie. Vårt 

syfte med studien är att utifrån ett didaktiskt perspektiv kartlägga en mångkulturell förskolas 

arbete med att utveckla barns modersmål. Inte att göra en jämförelsestudie på hur arbetet 

skiljer sig åt mellan olika förskolor. Dock hade innehållet kunnat bli mer djupgående om det 

gjordes intervjuer med fler förskollärare från samma förskola. Det hade kunnat bidragit till 

fler personers perspektiv och ett större samt djupare innehåll i resultatet. Vi anser att den 

empiri som framkommer av respondentens svar är tillräcklig för vår studie och svarade mot 

studiens frågeställningar.  
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Vi använder rubriken fördelar och svårigheter eftersom vi ville synliggöra de fördelar som 

finns i arbetet med modersmålsstöd i förskolan. Med studien lades fokus på att lyfta fram 

goda exempel för hur arbetet kan se ut. Motsatsordet till fördel är ordet nackdel, vilket vi 

anser vara ett laddat ord och vi anser att det inte finns några nackdelar med att stödja barns 

modersmål. Däremot finns det svårigheter med att stödja varje barns modersmålsutveckling 

vilket bidrar till rubrikens utformning. 

 
6.3. Didaktiska konsekvenser   

 

I förskolans styrdokument står det att barn ska bli erbjudna modersmålsstöd och det ligger på 

förskollärarnas axlar att möjliggöra. I resultatet framkommer flera andra faktorer om varför de 

arbetar med modersmålsutveckling på förskolan. Det är betydelsefullt för barns identitets-, 

språk-, och kunskapsutveckling. Denna medvetenhet har stärkts hos oss i vår yrkesroll. 

Studiens resultat har bidrar till att vi har införskaffat oss kunskap om metoder som kan 

användas i arbetet med modersmålsstöd. Eftersom mångkulturaliteten har en fortsatt ökning 

så kommer även behovet av modersmålsstöd i förskolan att öka, förskollärares kometens inom 

området är därför av vikt. 

 

En slutsats som vi drar av resultatet är att det som behövs för ett lyckat arbete med barns 

modersmålsstöd i förskolan är ett genuint intresse från både pedagoger och förskolechef.  Det 

har betydelse att vara nyfiken över barns olika bakgrunder. Det bör finnas en strävan i att vilja 

hitta fungerande tillvägagångssätt som kan göra barn trygga i sin identitet och som i sin tur 

möjliggör utvecklingen av modersmålet. Samhället förändras och då behöver förskolans 

innehåll och arbetssätt följa denna förändringen. Därför anser vi att det är viktigt att 

förskollärare får fortbildningar samt kompetensutveckling för att kunna följa de riktlinjer som 

står i styrdokument med fokus på modersmålsstöd i förskolan. Kompetensutveckling bidrar 

till att förskollärare kan stärkas i sin yrkesroll samt känna en trygghet med att arbeta med 

modersmålsstöd.  

 

6.4. Fortsatt forskning  

 

Det hade varit intressant att för vidare forskning se hur resultatet hade blivit om samma studie 

gjordes på en förskola där majoriteten av barnen har svenska som modersmål och se om det 

hade blivit skillnader i arbetssättet. Vi anser att det även hade varit intressant att utifrån en 

förskolechefs perspektiv kartlägga de möjligheter och svårigheter som finns i arbetet med att 

ge barn modersmålsstöd. För att få en bredare kunskap om hur det faktiskt ser ut på en högre 

nivå.
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Bilagor 

Missivbrev  

 

Hej! 
 

Vi heter Rebecka Fredriksson och Emma Hindrikson och vi är två förskollärarstudenter från 

Linnéuniversitetet i Växjö.  

 

Vi skriver nu vårt examensarbete där syftet är att ur ett didaktiskt perspektiv kartlägga en 

mångkulturell förskolas arbete med att utveckla barns modersmål. I vår studie kommer vi 

även lyfta fram de fördelar samt svårigheter som upplevs i arbetet med modersmålsstöd i 

förskolan.  

 

Vi är intresserade av att intervjua en förskollärare från er förskola, som arbetar på 

femårsavdelningen. Vi skulle vilja ha med er förskola i vår studie eftersom vi är medvetna om 

att ni  aktivt arbetar med modersmålsstöd i förskolan, vilket är relevant för vår studie.  

 

Informationen från intervjun kommer endast att användas till vår studie. Vi kommer att utgå 

från de forskningsetiska principerna vilket innebär att ni kommer att vara anonyma och vi 

kommer endast utgå med informationen att det är en förskola i Sverige. Studien är i 

utbildande syfte och all information kommer att behandlas som konfidentiell information. Vår 

ambition är att ni som respondent ska känna att ert deltagandet till studien är betydelsefull och 

bidragande. Ni får när som helst avbryta er medverkan om ni skulle ångra ert deltagande. 

När examensarbetet är godkänt kommer det att läggas upp på DIVA, som är en databas på 

internet med skrivna uppsatser.  

På grund av att vi just nu är ute på VFU så har vi begränsat med tid för att genomföra 

intervjun. Vi har förslag på följande dagar: 11/10, när som efter kl 14.00 & 17/10, när som 

efter klockan 14.00. 

  

Skulle ingen av dessa tider fungera för er så hittar vi en annan dag som passar. Oavsett om ni 

är intresserade eller ej av att delta får ni gärna återkomma till oss. Om det är något ni undrar 

över så tveka inte att kontakta oss på:  

Rebecka Fredriksson                            Emma Hindrikson 

XXXX@student.lnu.se                       XXXX@student.lnu.se  

 

Vår handledare på Linnéuniversitet är Zara Bersbo 

XXXX@lnu.se 

 

 

mailto:XXXX@student.lnu.se
mailto:XXXX@student.lnu.se
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Intervjuguide  

 

På vilka sätt arbetar förskolan med modersmålsstöd? 
Hur arbetar ni didaktiskt med modersmålsstöd? (Till exempel modersmålspedagog, 

språkresurs, elektroniskt stöd, mm..) 

• Vilka pedagogiska metoder används (beskriv gärna ingående)? 

• Vilket innehåll ges? 

 

Beskriv hur ni övergripande arbetar med modersmålsstöd på er förskola?  

• Är den typen av verksamhet planerad eller oplanerad? 

• hur ofta arbetar ni och hur länge? 

• hur många barn och hur många modersmål? 

 

Beskriv innehållet i de aktiviteter som är direkt inriktade mot barns språkutveckling 

t.ex. Skiljer sig detta arbetets planering och innehåll från förskolans övriga planering och 

innehåll? 

 

Hur kan man stödja barn som inte har tillgång till en person som talar barnets språk i 

förskolan? Hur ser det arbetssättet ut? 

 

Hur ser den pedagogiska planeringen ut för de barn med annat modersmål än svenska? Har ni 

något speciellt upplägg i planering för att få in de stöd som barn behöver i sin utveckling av 

modersmålet? 

 

Känner du att din kunskap och kompetens är tillräcklig för att arbeta med utveckling av barns 

modersmål på din förskola? Beskriv mer ingående din syn på kompetensen. 

 

Ni har skrivit på er hemsida: “Vissa dagar i veckan är det en språkgrupp för barn med ett 

annat modersmål i en liten grupp tillsammans med en pedagog”.  

Beskriv hur detta arbetet ser ut?  

      

Känner ni att ni kan stödja alla barns modersmålsutveckling på samma sätt? 

 

Anser du att förskolan ges tillräckliga resurser för att bedriva verksamhet riktad mot att 

utveckla barns språkutveckling inom sitt modersmål? Förklara utförligt ditt  svar. 

 

Sker det något samarbete med andra enheter? 

 

Förändras organisationen beroende på den personal eller de resurser som finns tillgängliga 

och de barn som behöver modersmålsstöd? (Var finns resurserna och kan de omplaceras? 

Vart finns behovet?) 

     

Är det något du skulle vilja ändra på i din verksamhet när det gäller arbetet med att utveckla 

barns barns modersmål så att arbetet kan utföras bättre? Ge konkreta exempel på 

förändringsförslag 

 

Vilka fördelar och svårigheter finns det i arbetet? 

Uppfattar du några pedagogiska fördelar med att arbeta med utvecklingen av 

modersmålsstödet i förskolan? T,ex att detta arbete ger avtryck i förskolans övriga 
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verksamhet?  

 

Uppfattar du några pedagogiska svårigheter med att arbeta med utvecklingen av 

modersmålsstödet i förskolan? T.ex. att detta arbete ger negativa effekter (eller stör) 

Förskolans övriga verksamhet? 

 

Övrigt 

Är det något ni vill tillägga som vi inte har tagit upp i intervjun? 

 


