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Abstrakt 

Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare resonerar kring betydelsen av 

barns modersmål och hur de arbetar med modersmålsutveckling i barngrupper med 

många olika modersmål. Enligt läroplanen för förskolan har alla barn rätt till stöd i 

modersmålsutveckling och det framkommer även i skollagen. De frågeställningar 

som studien utgår från behandlar hur förskollärare resonerar kring modersmålets 

betydelse, vilka verktyg och strategier som används i arbetet och de utmaningar de 

ställs inför i stöttandet av barns modersmål i barngrupper där många olika 

modersmål finns representerade. Studien bygger på kvalitativ metod där sju 

förskollärare från tre olika kommuner har intervjuats. Det sociokulturella 

perspektivet och centrala begrepp ligger till grund för analysen. Det framkommer 

hur förskollärarna resonerar kring modersmålets betydelse för barns språkutveckling 

och att förskollärarna använder olika strategier och verktyg i arbetet med barns 

modersmål. Alla förskollärare i studien använder föräldrar i stöttandet av 

modersmålet då de inte kan språket. Andra hjälpmedel som böcker, bilder och spel 

används för att främja barns språkutveckling. Det framkommer även att det är en 

utmaning för förskollärarna då det inte finns något uttalat arbetsätt och att det är en 

brist på tillgång på konkret material. 

 

Nyckelord 
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Tack 

Vi vill rikta ett stort tack till de förskollärare som deltagit i vår studie och delat med 

sig av sina erfarenheter och kunskaper. Vidare vill vi tacka våra familjer som stöttat 

oss i detta arbete. 
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1 Inledning 

Från 1999 finns statistik som visar på att antalet barn på förskolan mellan 1-5 år 

med annat modersmål än svenska ständigt ökar, statistiken som finns på skolverket 

visar en ökning från 12% 1999 till 22% 2013 (Skolverket 2018, bilaga 3). Under vår 

utbildning har vi varit ute på VFU på förskolor där flera olika modersmål funnits 

representerade i barngrupperna. Uppdraget som förskollärare innebär att uppmuntra 

alla barns modersmål och vi har uppmärksammat svårigheterna med detta på 

förskolor med många olika språk. För att barn ska få möjlighet att lättare lära sig 

svenska och få goda kunskaper inom andra ämnen krävs ett välutvecklat modersmål 

enligt läroplanen (Skolverket 2016). En stor del av barnets identitetsskapande sitter i 

modersmålet. När förskolläraren visar intresse och en positiv inställning till barnets 

modersmål leder det till att barnet vågar använda sitt modersmål i större 

utsträckning i förskolan (Cummins 2017, Svensson 2009). Yazici, Genc, & Glover 

(2010) har gjort en studie på turkiska invandrarfamiljer som bor i Tyskland, 

Österrike och Norge där det också framkommer att det är viktigt för barn att få en 

stabil grund i modersmålet för identitetsskapandet. Forskningen visar att när barn 

inte har någon stabil grund i modersmålet tappar de lätt sin identitet och kultur 

vilket leder till att de inte känner tillhörighet någonstans. När barn inte får ihop de 

olika kulturerna och språken kan barn hamna i utanförskap vilket kan leda till 

sociala problem i uppväxten. 

 
Skollagen innefattar barn och vårdnadshavares rättigheter och skyldigheter i 

förskolan. ”Förskolan ska medverka till att barn med annat modersmål än svenska 

får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål."(SFS 

2010:800. kap. 8 § 10) Det finns inga krav i Skollagen som säger att förskolan är 

skyldig att erbjuda modersmålslärare, detta medför att det blir förskolläraren som 

ansvarar för barns stöd i modersmålsutvecklingen. Detta kan innebära att det är en 

utmaning för förskollärare att stötta alla modersmål då de inte behärskar alla olika 

språk eller inte har tillgång till någon modersmålslärare. Tillgången av material och 

konkreta arbetssätt är varierande ute i verksamheterna vilket gör att det ställs höga 

krav på förskollärarna i arbetet med barns modersmål. I tidigare forskning 

framkommer en del strategier och verktyg som kan användas i arbetet med barns 

modersmål. En forskare (Creese 2005) menar att det inte finns några konkreta 

arbetssätt för att möjliggöra detta och förskolläraren får utforma sitt arbete utifrån 

sina egna erfarenheter. Möjligheten till modersmålsstöd för barnen i förskolan 

skiljer sig mellan kommuner vilket medför att barnen får olika förutsättningar i sin 

språkutveckling. Därav återfinns ett behov av att lyfta förskollärares inställning och 

förhållningssätt till barns modersmål. Det är även betydelsefullt att lyfta 

förskollärares erfarenhet, strategier och arbetssätt för att finna svar på hur språklig 

stöttning i barngrupper med flera modersmål kan gå till. 

 

 

  



 

 

2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att söka förståelse för hur förskollärare resonerar kring 

betydelsen av barns modersmål samt hur de arbetar och stödjer barns 

modersmålsutveckling i barngrupper där flera modersmål finns representerade. 

Vidare är syftet att synliggöra de utmaningar förskollärare ger uttryck för i arbetet 

med att stötta alla barns modersmål. 

 
 Vilken betydelse anser förskollärarna att modersmål har? 

 
 Vilka verktyg och strategier använder sig förskollärarna av för att stödja 

barns modersmålsutveckling i barngrupper med många olika språk? 
 

 Vilka eventuella utmaningar upplever förskollärare i stöttandet av alla barns 

modersmål i barngrupper med många olika språk? 
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3 Begreppsdefinitioner 

I detta avsnitt beskrivs vilka begrepp och hur de används i den här studien, vilka är: 

modersmål, andraspråk, flerspråkig och modersmålslärare.  

3.1 Modersmål 
Håkansson (2003) menar att det är svårt att definiera begreppet modersmål men hon 

definierar begreppet utifrån Tove Skutnabb-Kangas fyra olika kriterier. 

Ursprungskriteriet, kompetenskriteriet, funktionskriteriet och attitydkriteriet. Enligt 

ursprungskriteriet, vilket den här studien definierar som modersmål, är det språk 

barnet lär sig först och finns det två språk i hemmet kan barnet ha två modersmål. 

Kompetenskriteriet bygger på kompetens av språket vilket kan vara svårt att mäta 

och individen kan behärska språk lika bra men i olika sammanhang. 

Funktionskriteriet handlar om det språk som används mest och enligt detta kriterium 

kan en tvåspråkig person använda båda språken i de flesta situationer. Enligt 

attitydkriteriet är modersmålet det språk som individen identifierar sig med och den 

som är tvåspråkig kan identifiera sig själv som tvåspråkig och även av andra 

(Håkansson 2003). 

3.2 Andraspråk 
Andraspråk är det språk som barnet lär sig efter barnet har lärt sig grunderna i 

barnets modersmål. Inlärningen sker i en miljö där språket används i den vardagliga 

kommunikationen (Håkansson 2003). 

3.3 Flerspråkig 
Puskás och Björk-Willén (2017) menar att en individ som talar två språk är 

tvåspråkig och talar individen fler än två språk är den flerspråkig. I den här studien 

refereras begreppet flerspråkig till en individ som talar mer än ett språk för 

enkelhetens skull. 

3.4 Modersmålslärare  
I förskolan finns det möjlighet för barn med annat modersmål än svenska att få stöd 

i modersmålsutvecklingen av en modersmålslärare. Läraren kan träffa barnen i 

grupp eller enskilt någon gång i veckan. Ibland ansvarar modersmålsläraren för 

modersmålsstödet på förskolan. Lärarna bör ha goda kunskaper i barnets modersmål 

och kultur, även ha goda kunskaper i det svenska språket och samhället. 

Modersmålslärare kan vara förskollärare, lärare eller barnskötare de kan även vara 

helt utan utbildning (Skolverket 2003). 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

4 Bakgrund 

Detta kapitel börjar med historik kring modersmål och förskolans läroplan. Därefter 

följer tidigare forskning kring modersmålets betydelse och pedagogiska metoder för 

modersmålsutveckling. Sist presenteras teoretiskt perspektiv och begrepp som ligger 

till grund för analysen. 

4.1 Historik och styrdokument 
Grunden till barns språkutveckling läggs i förskolan och kan skapa positiva 

förutsättningar för barns fortsatta lärande, detta genom en stimulerande miljö samt 

meningsfulla vardagliga samtal. Genom att se förskolan som en möjlighet att 

utveckla modersmål kan rutiner skapas av förskolläraren som gynnar 

modersmålsutvecklingen (Skolverket 2013). Förskolan styrs av en läroplan som alla 

förskolor i Sverige är skyldiga att följa. Den första läroplanen för förskolan kom 

1998 och modersmålsstödet fick en starkare juridisk betydelse än tidigare 

(Skolverket 2003). Läroplanen har sedan reviderats vid 3 tillfällen modersmålet har 

fått tydligare mål. Den senaste revideringen träder i kraft 1 juli 2019. Läroplanen 

beskriver förskolans värdegrund och uppdrag, samt vilket ansvar förskollärare och 

förskolechef har i verksamheten. Förskolan ska erbjuda alla barn en 

språkutvecklande miljö oavsett vilka modersmål som talas. I läroplanen står: 

”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, s. 11) 

 
Fram till 70-talet anses det betydelsefullt för barn med annat modersmål att snabbt 

lära sig det svenska språket, vilket upptäcks leda till att barns modersmål försvagas 

och språkutvecklingen avstannar i andraspråket. 1975 skapas nya riktlinjer som 

innebär att alla barn ska få möjlighet att utveckla modersmål och kulturell identitet. 

Det finns olika uppfattningar om hur andraspråket ska utvecklas. Många anser att 

när barn vistas i miljöer med svenska språket ska svenskan utvecklas automatiskt. 

Detta leder till att modersmålet stärks men andraspråket försvagas. Mycket 

forskning utförs fram tills förskolans läroplan träder i kraft och det framkommer att 

det bästa för barns språkutveckling är när språken får utvecklas parallellt 

(Skolverket 2003). 

4.2 Tidigare forskning 
Detta avsnitt tar upp tidigare forskning kring Modersmålets betydelse, Strategier 

och verktyg, Flerspråkig personal och modersmålslärare samt Dilemman med 

många olika modersmål i barngruppen. 

4.2.1 Modersmålets betydelse  

Sandvik och Spurkland (2009) menar att modersmålet har stor betydelse för barns 

utveckling av andraspråket. Familjen och den sociala miljön är betydelsefull för att 

stärka barnets modersmål. De erfarenheter barn skapar genom modersmålet är 

överförbart till andraspråket exempelvis genom samtal, berättande och 

begreppsförståelse. När förskollärare samarbetar med vårdnadshavare finns 

möjligheten att uppmuntra dem att använda sitt modersmål. Barns modersmål och 



 

5(28) 

 

 

kultur kan sedan lyftas på förskolan i form av berättelser och traditioner och 

överföras till andraspråket (Sandvik & Spurkland 2009). 

 

Samhällets värderingar och förskollärares attityder till barns modersmål är 

betydelsefulla för att barn ska känna delaktighet och trygghet i verksamheten. En 

stor del av barns identitetsskapande sitter i modersmålet. När förskolläraren visar 

intresse och en positiv inställning till barns modersmål leder det till att barn vågar 

använda sitt modersmål i större utsträckning i förskolan (Cummins 2017, Svensson 

2009). Cummins (2017), vilken är en ledande forskare inom språkutveckling, 

redogör för en mängd studier världen över där betydelsen av lärares relationer till 

barns identitet analyserats. I analysen framkommer stora skillnader på pedagogers 

attityd på barns olika modersmål. När pedagogerna bejakar barns modersmål skapas 

en positiv relation i identitetsskapandet vilket förebygger diskrimineringar och 

kränkningar mellan barn. När pedagoger inte bejakar barns modersmål kan barn 

utveckla en osäkerhet och rädsla över att använda sig av sitt modersmål. Detta har 

stor påverkan på hur barn känner för sitt modersmål och sin identitet. Språkets olika 

status i samhället utifrån ett maktperspektiv påverkar barns identitetsskapande 

negativt (Cummins 2017). 

4.2.2 Strategier och verktyg 

Konkreta språkliga aktiviteter menar Sandvik och Spurkland (2011) främjar barns 

språkutveckling. Bokläsande och berättande i vardagen skapar goda förutsättningar 

för barns språkande och gynnar barns modersmål, både en och flerspråkiga barn. 

Böcker ger ett stöd och skapar möjligheter till spontana samtal utefter barnets 

intresse. Det är viktigt att välja en bok som ligger inom barnets närmaste 

utvecklingszon, är boken för svår för barnet finns risken att barnet tappar intresset 

och förskolläraren inte fångar barnet. Genom att använda sig av bilder, figurer och 

andra tillbehör i berättandet skapas en djupare förståelse för innehållet, vilket är 

extra viktigt för barn med annat modersmål (Sandvik och Spurkland 2011). I den 

språkande aktiviteten ökar barns ordförråd genom att sätta ord på bilder och figurer. 

Läsförståelse på modersmålet har en betydande del i barnets fortsatta utveckling av 

språket och andra ämnen (Ganuza & Hedman 2018). Enligt Torpsten (2017) kan 

barnen få möjlighet att lära av varandra i miljöer med olika språk med hjälp av 

böcker. Barnen kan läsa en gemensam saga på olika språk, berätta för varandra på 

sitt modersmål och sedan på svenska vilket kan utveckla barns modersmål och 

svenska. Barnen får även möjlighet att känna en tillhörighet och gemenskap i det 

svenska språket. Kultti (2012) skriver i sin studie att motiverande sammanhang som 

skapas av både barn och lärare leder till utveckling av språk. En stöttande 

pedagogisk verksamhet där barnen får möjlighet till olika kommunikativa 

uttryckssätt leder till vidare språkutveckling. En närvarande förskollärare fångar 

barnens intresse i vardagen och skapar nya kunskaper och färdigheter genom att 

stötta, vägleda och uppmuntra. Svensson (2009) belyser betydelsen av leken i barns 

språkutveckling. För att barnet ska ta till sig andraspråket behöver barnet stimuleras 

på många lekfulla sätt och inte enbart genom kunskapsförmedling. Positiva känslor i 

samspel med barn och vuxna främjar barns flerspråkighet. 



 

 

4.2.3 Flerspråkig personal och modersmålslärare 

Det är till stor fördel att ha flerspråkiga förskollärare eller modersmålslärare i 

förskolan då de kan vara ett stort stöd för barnen när de inte har förmågan att 

kommunicera på de språk som övriga på förskolan talar. De kan även uppmuntra 

barnen till fortsatt modersmålsutveckling. Flerspråkiga förskollärare och 

modersmålslärare är inte vanligt förekommande i förskolan och därför blir 

samarbetet med vårdnadshavarna än viktigare (Sandvik & Spurkland 2009). 

Tidigare studier (Ganuza & Hedman 2018) pekar på att modersmålsundervisning är 

av stor betydelse för barns utveckling i modersmålet, i svenska och i den övriga 

skolutvecklingen. Detta gäller både för barn födda i Sverige och i ett annat land och 

det krävs långsiktiga utbildningsinsatser. Det visar sig att det idag ofta görs 

temporära insatser. Skans (2011) menar att på de förskolor där det inte finns 

flerspråkig personal kan barnen få stöd av en modersmålslärare men enbart någon 

gång i veckan. Språklärandet blir styrt till särskilda tillfällen och den vardagliga 

kommunikationen av modersmålet uteblir. ”Kopplingen mellan modersmålet och 

innehållet i förskolans dagliga verksamhet riskerar att utebli vid de styrda 

lärandetillfällena.” (Skans 2011, s. 129) Det är en svårighet att ge alla barn 

möjlighet till modersmålsstöd då det inte finns modersmålslärare i alla språk. 

Begränsningen blir ett dilemma på organisationsnivå då alla barnen inte ges en 

likvärdig möjlighet att utveckla sitt modersmål samt begränsas barnens möjlighet att 

känna tillhörighet (Skans 2011). I tidigare studier av Torpsten och Betzholtz (2013) 

har 2 förskollärare intervjuats och frågeformulär via internet har besvarats av 26 

modersmålslärare och 35 huvudmän på förskolan. I deras analys framkommer att 

det saknas flexibilitet i organisationen när det gäller modersmålsstöd. 

Modersmålslärare arbetar ofta på många olika förskolor och det är svårt att uppfylla 

alla förskolors önskemål om tider som passar förskolans verksamhet. Inplanerad 

modersmålsundervisning kan ibland vara planerad vid fel tidpunkter exempelvis när 

barn sover, vilket gör att förskolans arena blir uteslutande och begränsad för barnet. 

4.2.4 Dilemman med många olika modersmål i barngruppen 

Förskollärare stöter dagligen på en rad olika dilemman i arbetet med barngrupper 

med många olika modersmål. Det är en utmaning att skapa språkutvecklande 

aktiviteter som inkluderar alla barn och att barnen finner aktiviteten meningsfull. 

För förskolläraren kan det vara ett dilemma att se till varje barns individuella behov 

och samtidigt följa läroplansmålen (Puskás 2013). Det finns läroplansmål som säger 

att alla barn ska få möjlighet att utveckla både svenska språket och barns 

modersmål. Däremot finns det inga konkreta arbetssätt för att möjliggöra detta och 

förskolläraren får utforma sitt arbete utifrån sina egna erfarenheter (Creese 2005). 

Detta menar Puskás (2013) kan leda till stora skillnader för barnen i förskolan då 

förskolläraren bygger sitt arbete på egna värderingar och förutfattade meningar. 

4.3 Teoretiskt perspektiv 
I detta avsnitt redogörs för det sociokulturella perspektivet och begrepp analysen 

utgår från såsom samspel, proximala utvecklingszonen, mediering, artefakter och 

scaffolding.  
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4.3.1 Sociokulturellt perspektiv 

Säljö (2014) skriver att det sociokulturella perspektivet har sin grund i psykologen 

Lev Vygotskijs teorier om barns lärande, utveckling och språk. Han menar att i 

samspel och interaktion med andra i sociala och kulturella erfarenheter utvecklar 

människan sin kommunikativa och språkliga förmåga. Vygotskij menar att språket 

inte är medfött och att det är ett redskap för människan för att förstå omvärlden 

(Säljö 2014). I den sociala miljön kan vi kommunicera, interagera, samarbeta och 

lösa uppgifter tillsammans. I språkinlärningen har ett gemensamt språk i samspelet 

visat framgångar i modersmålsutvecklingen.  I samspel med andra utvecklar vi ny 

kunskap som bygger på den kunskap vi redan har såsom språk och begrepp. 

Begrepp i ett välutvecklat modersmål kan överföras till ett andraspråk (Phillips & 

Soltis 2014; Säljö 2014).  
 
Enligt det sociokulturella perspektivet är förskollärarens förhållningssätt och 

deltagande av stor betydelse för barns utveckling. Interaktionen med barnen skapar 

förutsättningar för hur barnen ska tänka och agera ute i samhället. Kommunikation 

med vuxna och andra barn ger barnen möjlighet till lärande. Vygotskijs mest kända 

begrepp är den proximala utvecklingszonen och utgår från barns beroende av 

stöttning och social interaktion. Den proximala utvecklingszonen beskriver det 

avstånd mellan vad barnet kan klara av på egen hand och vad barnet kan klara av 

med stöttning av andra barn eller vuxen med mer kunskap. För att barnet ska vara i 

zonen krävs det också att barnet är mottaglig för stöttning och vägledning av en mer 

kunnig person (Säljö 2014; Säljö 2018). 

4.3.2 Mediering och artefakter 

Ett centralt begrepp inom det sociokulturella perspektivet är mediering. Vilket 

innebär att människan använder sig av olika redskap för att kommunicera och 

förmedla, antingen språkligt eller materiellt. Vygotskij menar att språket är ett 

redskap för att kommunicera och förstå omvärlden. Språket används som redskap 

vid samspel och interaktion i barnens aktiviteter och gör dem delaktiga i hur 

omvärlden kan tolkas och hur vi kan agera och förhålla oss till den. Det materiella 

redskapet inom detta perspektiv kan förklaras som artefakter, verktyg skapade av 

människan, exempelvis papper, bilder, böcker och spel. Inom detta perspektiv kan 

lärande skapas för barnet då förskollärarna uppmuntrar modersmålet genom att 

använda sig av olika artefakter. När barnet tillsammans med den vuxna interagerar 

med de olika artefakterna kan ny kunskap skapas (Säljö 2014). 

4.3.3 Scaffolding 

Begreppet scaffolding myntades av Wood, Bruner, & Ross (1976) och beskrivs som 

stöttning, stöttningsstruktur och byggnadsställning. Bruner studerade barns lärande i 

samspel med vuxna och var influerad av Lev Vygotskij och den sociokulturella 

teorin. Förskollärare kan stötta och hjälpa barnen i deras lärande likt en 

byggnadsställning. Barn utvecklar nya kunskaper och färdigheter när vuxna 

vägleder, stöttar och är goda förebilder. Det är betydelsefullt i barnens lärande att 

den vuxna fångar barnens intresse och skapar meningsfulla sammanhang. Likt en 

byggnadsställning till ett hus som plockas ner efter hand minskas stödet av den 

vuxna utefter vad barnet klarar på egen hand. Detta kan vara en kritisk punkt då det 



 

 

som vuxen kan vara svårt att avgöra när detta ögonblick inträffar för det enskilda 

barnet. Puskás (2017) skriver om vikten av att plocka upp barnens intressen och att 

förskollärarna använder olika byggnadsstrategier som gissning, upprepning och 

ställa frågor i samtalet med barnen. Med olika strategier bryts problemet ner till 

mindre enheter för att därefter sättas samman till en gemensam betydelse. De här 

språkliga aktiviteterna ger barnen både utmaningar och möjligheter. När barnen 

utmanas i djupare konversationer gynnas barnets språkutveckling.   
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5 Metod 

I detta kapitel presenteras studiens metod och urval. Här redogörs även hur 

informanterna blev kontaktade och hur materialet bearbetades. Undersökningens 

validitet beskrivs och de forskningsetiska principerna läggs fram. 

5.1 Val av metod 
Syftet med studien var att få förståelse för hur förskollärare arbetade med 

modersmål i barngrupper med många olika modersmål samt hur de stöttade barns 

modersmålsutveckling, därför valdes den kvalitativa metoden till studien. Kvalitativ 

metod innebär enligt Denscombe (2018) en djupgående forskning där man använder 

sig av ett fåtal människor eller händelser. Detta gör att forskaren kan komma 

närmare data och få en djupare kontakt med informanterna. Denscombe (2018) 

beskriver även den kvantitativa metoden som utgår från ett större antal människor 

och används oftast vid större forskningsprojekt. Forskningen bygger på exempelvis 

enkätundersökningar med frågor och svarsalternativ som inte ger informanten 

möjlighet att utveckla sina svar.  Den kvantitativa forskningen utgår från siffror i 

analysen, vilket gör att resultatet blir mätbart i motsats till den kvalitativa 

forskningen som använder ord och bilder i analysen.  Då informantens resonemang 

och tankar ska komma fram i studien valdes den kvalitativa metoden. Den 

kvalitativa metoden kan bland annat använda sig av intervjuer för att samla in data 

vilket valdes i studien. Det finns både fördelar och nackdelar med att välja intervju 

som metod. Fördelen är att det kan framkomma mer detaljerad information i 

informantens svar som sedan kan följas upp och skapa ett djup i ämnet.  En nackdel 

kan vara att den som intervjuar kan påverka informantens svar genom att svar kan 

styras åt ett specifikt håll, vilket kan påverka tillförlitligheten. Denscombe (2018) 

skriver om strukturerade intervjuer vilket kan liknas med ett frågeformulär där 

informanten inte får utrymme att utveckla sina svar under intervjun. Han beskriver 

även den semistrukturerade intervjun där intervjuaren utgår från bestämda frågor, 

dock är intervjuaren flexibel och ställer följdfrågor utefter informantens svar. I den 

här studien valdes semistrukturerade intervjuer för att förstå informanterna på djupet 

och få fram informantens åsikter och erfarenheter. Intervjuerna utgick från en 

intervjuguide (bilaga 1) med 13 frågor med tillhörande följdfrågor. Frågorna var 

öppna vilket Denscombe (2018) beskriver är frågor som ger informanten möjlighet 

att svara utefter sina egna ord och tankar. Detta gör att informantens perspektiv kan 

komma fram på ett bra sätt. Vid sammanställningen av resultatet konstaterades att 

vissa intervjufrågor inte gav svar på studiens frågeställningar. Bristen av erfarenhet 

hos intervjuaren genomlystes ibland och intervjuaren borde styrt samtalet mer mot 

ämnet. En nackdel med semistrukturerade intervjuer kan vara att det kräver mer av 

informanten under intervjun vilket kan avgöra informantens deltagande. Det kan 

även vara mer tidskrävande att analysera data. 

5.2 Urval 

Frågan om medverkan i intervjuer ställdes till förskollärare som arbetade på 

förskolor där många olika modersmål fanns representerade. Intervjuerna 

genomfördes på fyra olika förskolor i tre olika kommuner med sju informanter. 

Detta urval gjordes för att få en bredare kunskap om hur förskollärare stöttade barns 



 

 

olika modersmål. De förskollärare som kontaktades var kända sedan tidigare eller 

som vi kom i kontakt med under vår VFU. De kontaktades för att de var begränsat 

med tid och det var lätt att få kontakt direkt med förskolläraren istället för att gå 

genom huvudman, detta enligt bekvämlighetsurvalet vilket Denscombe (2018) 

redogör för. Bekvämlighetsurvalet beskrivs som ett urval i forskning då det finns 

begränsat med tid och pengar. Att välja ett alternativ som förenklar processen i 

arbetet är till stor fördel, dock kan detta leda till att arbetet förenklas till den grad att 

det inte blir en god forskning. De som intervjuats hade god erfarenhet i arbetet med 

många olika modersmål i barngruppen vilket gjorde att det insamlade materialet gav 

god trovärdighet.  

5.3 Genomförande 
Studien påbörjades genom att vi sökte efter vetenskapliga artiklar och avhandlingar 

i olika databaser såsom Eric, Swe-pub, Google Scholar och Libris för att läsa in oss 

på ämnet. De sökord som användes för att få fram relevant forskning för ämnet var 

exempelvis modersmål, modersmålslärare, strategier modersmål, arbetssätt 

modersmål och motsvarande på engelska i de internationella databaserna. Även 

studentlitteratur för utbildningen bearbetades. Därefter kontaktades förskollärare 

som vi träffat under vår VFU eller som vi känt sedan tidigare. Intervjuerna 

genomfördes på respektive förskollärares arbetsplats och spelades in med hjälp av 

mobiltelefon. Denscombe (2018) menar att ljudupptagning kan få informanten att 

känna sig obekväm, dock brukar detta släppa efter en stund och intervjusituationen 

kan fortsätta utan någon större störning. Detta uppmärksammades vid ett par 

tillfällen under intervjuerna.  Ljudupptagning medför stora fördelar då informantens 

svar kan höras flera gånger och kan då lättare transkriberas. En nackdel är att bara 

det talade språket fångas upp och man går miste om informantens kroppsspråk. Då 

intervjuerna utfördes av två personer fördes anteckningar om informantens 

kroppsspråk av en person medan den andra höll i intervjun. Anteckningarna togs 

inte med i resultatet då de inte ansågs tillföra något till studien. 

5.4 Databearbetning och redovisning 
Efter de genomförda intervjuerna lyssnade vi noga igenom varje intervju och kunde 

identifiera olika teman. De delar av materialet som ansågs vara relevant för studiens 

syfte transkriberades och delar av intervjusvaren som inte höll sig till ämnet 

plockades bort. Enligt Denscombe (2018) kan man välja att transkribera delar av 

intervjun och den mängd data som är intressant för studien. Arbetet började med att 

noga läsa igenom det transkriberade materialet och det framkom fem olika teman i 

svaren. De markerades med varsin färg och texten sammanställdes under respektive 

tema för att få en helhet. Likheter och skillnader identifierades av förskollärarnas 

svar. Data analyserades och citat valdes ut för att framlägga särskilda poänger när 

resultatet skulle redovisas. Därefter analyserades resultatet utifrån begrepp från det 

teoretiska perspektivet som valdes till studien. 

5.5 Validitet 
Validitet innebär att forskningsresultatet ska svara på studiens problemställning. Det 

är därför viktigt att man som intervjuare ställer rätt frågor som leder till studiens 
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syfte och frågeställningar. Resultatet ska vara trovärdigt gentemot verkligheten, man 

menar att validiteten hänvisar till noggrannheten och precisionen i data. Den 

kvalitativa forskningens validitet kan vara svår att kontrollera vid enbart intervjuer 

vilket den här studien bygger på (Denscombe 2018). De svar som informanterna 

lämnade kan inte kontrolleras mot verkligheten. För att öka validiteten kunde 

observationer gjorts för att stärka informanternas svar. Intervjuerna spelades in och 

svaren kunde transkriberas noggrant och detaljrikt vilket gjorde materialet 

trovärdigt. Hade enbart anteckningar förts under intervjun kunde vi gått miste om 

betydelsefull information då det är svårt att hinna skriva allt som informanten säger. 

Det kunde varit svårt att behålla koncentrationen och komma fram till följdfrågor 

samtidigt som anteckningar fördes. Valet av informanter som arbetade i barngrupper 

med många olika modersmål representerade gjorde att validiteten stärktes 

ytterligare. 

5.6 Forskningsetik 
Under studiens genomförande har hänsyn tagits till Vetenskapsrådets etiska 

forskningsprinciper. Forskningsprinciperna innebär att forskaren måste förhålla sig 

till vissa krav vid intervjuernas genomförande och bearbetningen av 

undersökningen. Forskare förväntas arbeta efter god forskningsetik under hela 

forskningsprocessen. Enligt Vetenskapsrådet (2017) ska informanterna informeras 

om deras medverkan, syftet med studien och att det är frivilligt att medverka. 

Informanten ska delges tillräcklig information för deras villighet att delta. Innan 

intervjuerna gjordes skickades ett brev (bilaga 2) ut via mail där respondenterna 

informerades om studien och dess syfte. De informerades även om deras 

anonymitet, om hur det insamlade materialet skulle användas och om hur materialet 

skulle presenteras. Forskaren ska inhämta informantens samtycke innan intervjun 

påbörjas. De ska även ha möjlighet att bestämma vilka villkor som gäller för deras 

deltagande. Väljer de att avbryta sin medverkan ska det inte ge några negativa 

konsekvenser för dem (Vetenskapsrådet 2017). Deltagarna i studien informerades 

om att intervjun var frivillig och att de när som helst kunde avbryta sin medverkan. 

Innan intervjun genomfördes delgav förskollärarna samtycke för deltagande i 

intervjun. Uppgifterna om informanterna ska behandlas på ett sätt så att inte 

utomstående kan identifiera deltagarna. Allt material ska avrapporteras så inga 

andra personer kan få tillgång till det. Särskilt viktigt är det när det gäller etiskt 

känsliga uppgifter (Vetenskapsrådet 2017). De informanter som deltog i 

intervjuerna informerades om deras anonymitet. De informerades om att fiktiva 

namn på personer och förskolan skulle användas för att inte röja deras identitet. Det 

skulle inte vara möjligt att känna igen personer eller förskola som presenterades i 

studien. Det insamlade materialet skulle raderas efter studien var klar. 

Vetenskapsrådet (2017) skriver om att uppgifterna om berörda personer inte får 

användas i andra sammanhang eller utlånas till andra syften. I brevet som skickades 

ut förklarades att det insamlade materialet enbart kommer användas i den aktuella 

studien. Förskollärarna fick även information om att den färdiga studien kommer 

publiceras offentlig och vara tillgänglig på internet. 

  



 

 

 

6 Presentation av intervjupersoner 

Nedan presenteras studiens intervjupersoner med ålder, antal år som verksamma 

förskollärare och hur barngruppen ser ut som de arbetar med vid intervjutillfället 

samt vilka språk förskollärarna talar. 
 
Harriet är 53 år och har arbetat som förskollärare i 31 år. Hon arbetar i en barngrupp 

med 23 barn som var i åldern 4 till 5 år. 22 barn talar annat modersmål än svenska. 

Harriet talar svenska. 
 
Mona-Lisa är 50 år och har arbetat som förskollärare i 27 år. Barngruppen som hon 

arbetar i består av 21 barn i åldern 3 till 5 år. 3 av de 21 barnen har svenska som 

modersmål och resten har annat modersmål än svenska. Mona-Lisa talar svenska 

och engelska. 
 
Mimmi är 45 år och har arbetat som förskollärare i 24 år.  Hon arbetar i en 

barngrupp med 18 barn i åldern 1 till 3 år. Alla barnen har annat modersmål än 

svenska. Mimmi talar svenska, engelska och tyska. 
 
Astrid är 44 år och har arbetat som förskollärare i 21 år. Barngruppen hon arbetar i 

består av 21 barn i åldern 4 till 5 år. 15 av barnen talar annat modersmål än svenska. 

Astrid talar svenska och engelska. 
 
Maja är 42 år och har arbetat som förskollärare i 16 år. Hennes barngrupp består av 

17 barn i åldern 2 till 3 år. 14 barn talar annat modersmål än svenska. Maja talar 

svenska och engelska. 
 

Cina är 53 år och har arbetat som förskollärare i 27 år. Barngruppen hon arbetar i 

består av 14 barn på 3 år. Alla talar annat modersmål än svenska. Cina talar svenska 

och engelska. 
 

Märta är 54 år och har arbetat som förskollärare i 4 år. Hennes barngrupp består av 

14 3-åringar och alla talar annat modersmål än svenska. Märta talar svenska och 

engelska.  
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7 Resultat och analys 

I den här delen av studien presenteras resultat och analys av intervjuerna i 5 olika 

teman som är relevanta för syfte och frågeställningar vilka är: Förskollärares 

resonemang om modersmålets betydelse, Förskollärares förhållningssätt i arbetet 

med barns modersmål, Föräldrasamverkan kring barns modersmål, 

Modersmålslärare och flerspråkig personal och Verktyg som förskollärare använde i 

barns modersmålsutveckling. Under varje tema redogörs först resultat med 

tillhörande citat och därefter följer en analys av svaren. Analysen utgår från ett 

sociokulturellt perspektiv med hjälp av centrala begrepp som samspel, proximala 

utvecklingszonen, scaffolding, mediering och artefakter. 

7.1 Förskollärares resonemang om modersmålets betydelse 
Alla förskollärare redogjorde för en gemensam syn gällande betydelsen av barns 

modersmål. De ansåg att ett väl utvecklat modersmål främjade barnets 

förutsättningar att lära sig svenska. En av förskollärarna menade att om barnet kan 

ord och begrepp på ett språk har de lättare att lära sig ett andraspråk och en annan 

ansåg att de måste känna trygghet i sitt modersmål för att lära sig svenska. 
 

Sen måste de ju ha trygghet i sitt modersmål för att kunna lära sig och anamma 

svenskan. Känner de sig otrygga i sitt modersmål då är det ju inte så lätt att ta in 

svenskan då är man ju lite nervös och känner sig inte trygg.  

            (Mona-Lisa) 
 
En annan aspekt som framkom i en av intervjuerna var att förskollärarna påtalade 

hur viktigt föräldrarnas modersmål är för barnets modersmålsutveckling. 
 

Jag sitter själv med ett barn som lägger färgerna i ett spel och då ber jag pappan 

översätta. Pappan kunde själv inte färgerna på sitt modersmål. Så jag får be 

storasyster. Jag vet ju inte om hon svarade rätt eftersom pappan inte kunde på 

Romani.  

(Märta) 
 
Dom har tappat sitt eget modersmål och kan inte svenskan heller så de ligger i ett 

mellanland och det är inte första gången för det mötte jag även när jag jobbade på 

min andra förskola för då hade jag ett barn från Bosnien.  

(Märta) 
 
I intervjuerna framkom en gemensam syn gällande barns modersmål. Vilket var, för 

att barn skulle ha möjlighet att utveckla ett andraspråk krävdes ett välutvecklat 

modersmål. När barnet kunde ord och begrepp på modersmålet var det lättare att 

överföra det på andraspråket. Det kan ses utifrån Vygotskij och det sociokulturella 

perspektivet som menar att vi utvecklar ny kunskap utifrån den kunskap vi redan har 

vilket innebär att ett välutvecklat modersmål stöttar ett lärande i andraspråket 

(Phillips & Soltis 2014; Säljö 2014). Märtas svar kunde förstås som att det var en 

utmaning för förskollärarna att stötta barnens modersmål när föräldrarna själva inte 



 

 

hade ett välutvecklat modersmål. Detta eftersom förskollärarna inte kunde språket 

och en strategi de använde sig av var att ta hjälp av föräldrar och syskon.  

7.2 Förskollärares förhållningssätt i arbetet med barns modersmål 
Ett gemensamt förhållningssätt som framkom i intervjuerna var att de försökte 

uppmuntra barnen att använda sitt modersmål i det dagliga arbetet. Märta sa att det 

var deras uppgift att utmana barnen. Alla förskollärarna berättade att exempelvis 

måltidssituationer var ett bra tillfälle att lyfta fram alla språken. Barnen kunde vid 

matbordet få säga exempelvis vad mjölk hette på deras språk. 
 

Man försöker ju hela tiden medvetet i det dagliga arbetet att uppmuntra barnen att 

använda sitt modersmål. Man kanske benämner saker kanske vid måltid, i samlingar 

alltså vi äter frukt man försöker att liksom visa intresse tycker jag ju det mest handlar 

om för jag kan ju inte alla språken liksom. När dom är så stora tycker dom det är rätt 

så roligt liksom. Amen om vi ska äta frukt liksom, vad heter äpple på ditt språk och 

päron, och så får dom berätta det. Dom får räkna på olika språk. Man försöker liksom 

i vanligt samtal sådär. 

(Astrid) 
 
Mimmi, Mona-Lisa och Maja sa att de visade nyfikenhet och intresse för barnens 

modersmål och kultur. Mimmi och Mona-Lisa sa även till barnen att det var ok att 

prata sitt språk, alla är olika och alla språken är lika viktiga. Mona-Lisa menade 

också att de inte får glömma svenskan, då det inte fanns så många barn med svenska 

som modersmål. 
 

Man kan göra mycket saker genom att stötta och stödja mest tänker jag genom att 

visa nyfikenhet till exempel. Har man större barn kan man höra att de pratar på sitt 

språk. Du säger så himla klokt nu, tyvärr är det jag som inte förstår. Med äldre barn, 

där kan man hjälpa varandra, de kan få lära mig och tala om vad saker heter på deras 

språk. Att det blir det här, att det inte är bättre eller sämre att det finns olika sätt att 

prata på.  

                  (Mimmi) 
 
På en av förskolorna hade de utformat ett verktyg som kallades Språkplan. Detta 

verktyg var till för att alla skulle ha ett gemensamt förhållningssätt i arbetet med 

barns modersmål. Det stod i planen att personalen skulle ha ett interkulturellt 

förhållningssätt. 
 

Vi har ju en plan, en språkplan hur vi jobbar med språk överhuvudtaget. Sen har vi en 

bit där vi, som det står interkulturellt förhållningssätt. Liksom hur vi ska förhålla oss 

till barn med annat modersmål.  

(Astrid) 

 
Mimmi sa att de uppmuntrade barnen att prata sitt modersmål i leken. Hon hade sett 

skillnader på utvecklingen av barnens modersmål när de pratade på ett gemensamt 

språk med kompisarna i leken, jämfört med när de hade olika språk och då fick prata 

svenska i leken. 
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Vi hade tre pojkar som var bästa vänner där alla tre pratade varsitt språk. Dom 

pratade svenska hela tiden. De blev jätteduktiga på det. Om man jämförde med dom 

fyra flickorna som hade samma språk arabiska, som kunde leka på arabiska då. Då 

blev det faktiskt skillnad. Det kunde man ju se. Då kunde man ju förstå i den 

avancerade leken de lekte att de använde sig av ett avancerat språk, fast arabiska då 

ju. De här tre killarna har ju inte utvecklat sina olika tre språk på det sättet. I alla fall 

inte i samspelet med jämnåriga.  

(Mimmi) 
 
Förskollärarna som intervjuades betonade vikten av att i samspel med barnen 

uppmuntra och visa intresse för barnens modersmål och kultur vilket är en strategi i 

stöttandet av barns modersmål. Enligt det sociokulturella perspektivet är 

förskollärarnas förhållningssätt betydelsefullt för barns lärande (Säljö 2018). Ett 

lärande kan enligt Vygotskij möjliggöras när förskollärarna vägleder, stöttar och 

fångar barnens intresse, vilket informanterna gör när de frågar om barnets språk vid 

exempelvis måltidssituationerna. I samspelet uppmanade Mimmi barnen att använda 

sitt modersmål i leken och det framkom i Mimmis svar att hon kunde se att 

samspelet hade god påverkan på barns modersmålsutveckling. Det Mimmi beskrev 

kan förstås utifrån Phillips och Soltis (2014), att ett gemensamt språk har i 

samspelet visat framgångar för modersmålsutvecklingen. 

7.3 Föräldrasamverkan kring barns modersmål 
Samtliga förskollärare poängterade att samverkan med föräldrarna är betydelsefullt i 

arbetet med barns modersmål. För att skapa goda relationer med föräldrarna menade 

de även att det är av stor vikt att visa intresse för familjen och deras kultur. En av 

förskollärarna berättade att många föräldrar har en rädsla att barnen inte ska lära sig 

svenska om de använder sitt modersmål hemma. Hon sa att här har förskolläraren en 

viktig roll att få föräldrarna att förstå vikten av sitt modersmål. Hälften av 

förskollärarna berättade att de uppmuntrar föräldrarna att tala sitt modersmål hemma 

och att svenska får de på förskolan. 
 

Man försöker ju alltid bemöta familjerna, uppmuntra dom liksom att använda sitt 

modersmål hemma och att vi då ska vara ett komplement att barnen liksom ska få 

svenskan här hos oss då. Vi försöker verkligen trycka på liksom hur viktigt det är att 

dom har ett bra modersmål för att utveckla svenska språket då.  

(Astrid) 

 
För att veta hur mycket barnet kan tala på sitt modersmål använde de föräldrarna 

som stöd då de inte kunde barnets språk sa tre av förskollärarna. Cina menade 

vidare att det var viktigt att tidigt skapa en relation och arbeta med föräldrarna för 

att få en bild av barnets modersmål annars fanns det risk att tappa något barn. 

 
Vi jobbar ju med språket, ja det gör vi jättemycket men gör vi det på rätt sätt. Sen är 

det är svårt, vi kan ju inte det. Vi kan ju liksom inte veta om våra barn kan sitt 

modersmål egentligen eftersom vi inte förstår. Man kan fråga föräldrarna och hoppas 

att dom vet.  



 

 

                        (Mimmi) 
 
I arbetet med utveckling av barnets förståelse av begrepp sa förskollärarna att de tar 

hjälp av föräldrarna för att skapa material till miljön på barnets språk. Cina bad 

föräldrarna skriva och säga former på barnets språk som de kunde använda sig av i 

verksamheten. Mimmi sa att det kunde underlätta om föräldern var tvåspråkig och 

duktig på båda språken och kunde då lära mig hur man sa och skrev ett ord eller en 

mening på barnets modersmål. 
 

Föräldrarna fick vissa ord, alla fick samma ord på alla språken så fick föräldrarna tala 

om för oss eller skriva ner hur man uttalade inte hur man stavade, säg hur jag ska 

säga det liksom. Sen så skrev jag ner, stod det mjölk till exempel såna här basicord 

liksom, mamma, pappa, hej, välkommen. Samma ord till alla olika språken så vi tog 

hjälp av föräldrarna och skrev ner hur man sa det och så satte vi upp det på väggarna 

så vi kunde lära och säga: på ditt språk säger man såhär och på ditt språk säger man 

så.  

(Maja) 
 
Förskollärarna beskrev att det är viktigt att visa intresse för familjernas språk och 

kultur. Samspelet med föräldrarna hade stor betydelse för modersmålsutvecklingen. 

De sa att de hade svårt att stötta barnets modersmål när de inte kunde språket och får 

i samverkan med föräldrarna ta hjälp i det arbetet. En strategi som förskollärarna 

använde sig av är att de samspelade med föräldrarna och uppmuntrade dem att 

kommunicera med sitt barn på modersmålet. Detta kan kopplas till Säljö (2014) som 

skriver att ett gemensamt språk i samspelet är betydande för barnets 

språkutveckling. Enligt Vygotskij och det sociokulturella perspektivet sker ett 

lärande i den sociala miljön där vi kan kommunicera, interagera, samarbeta och lösa 

uppgifter tillsammans. 

7.4 Modersmålslärare och flerspråkig personal  
I intervjuer framkom att sex förskollärare behärskade svenska och engelska. Mimmi 

berättade att hon kan svenska, engelska och en del tyska och hade gått en kurs i 

arabiska och kan några få ord och begrepp på arabiska. Alla såg ett behov av att ha 

tillgång till modersmålslärare eller annan flerspråkig personal i stöttningen av barns 

modersmål då de själva inte kan de olika språken som fanns i verksamheten. Cina sa 

att på deras förskola använde de modersmålslärarna för att ta reda på var barnet var i 

utvecklingen av sitt modersmål. På tre av förskolorna kom det modersmålslärare till 

förskolan vid vissa tidpunkter, dock på ett fåtal språk. 
 

Sen har vi modersmålslärare som kommer då ju till nästan alla språken. De går vi 

sidan av barngruppen nästan alltid och det är väl tanken att de inte ska. Barnen är 

ganska stolta och nöjda över att gå iväg och det är inga mastodontstunder det är runt 

fyrtio minuter. Då lyfter vi alltid fram, det är jättekul nu kommer din lärare och ni ska 

prata ditt språk. Man pratar mycket om det att de ska vara i gruppen och lyfta fram 

men däremot den här modersmålsläraren som har arabiska då hon är ju med i gruppen 

hela tiden och så fort det är nånting så kan vi prata olika språk.  

(Harriet) 
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På den fjärde förskolan hade de inte tillgång till modersmålslärare till barn med 

annat modersmål. Däremot berättade Astrid om att det fanns en modersmålsenhet 

som arbetade med att stötta personalen i barns modersmålsutveckling. 

Modersmålsenheten kunde hjälpa till med översättningar och material till 

verksamheten. Astrid berättade även om ett projekt i kommunen där man hade 

anställt två utbildade förskollärare som arbetade som modersmålsutvecklare. 
 

Det har ändrats lite för förr när jag började jobba här då hade vi ju personer knutna 

som kom ut i barngrupperna och jobbade med modersmålet med vissa barn då. De 

har tagit bort det i kommunen. Det finns modersmålsutvecklare som finns här 

kommunen, vi har till exempel två kollegor som jobbade här förut som jobbar med 

olika förskolor de har det som sin tjänst att komma ut till avdelningen och jobba med 

personalen hur man kan jobba med modersmål då. De stöttar pedagogerna hur man 

kan jobba med barns modersmål.   

(Astrid) 
 
Mimmi, Harriet och Cina pratade om flerspråkig personal såsom praktikanter och 

vikarier. De sa att det var ett stöd i deras arbete med barns modersmål då de kunde 

prata på barnets språk, dock var det för tillfället mest arabisktalande personal. 

Mimmi sa även att de uppmuntrade den flerspråkiga personalen att använda sitt 

språk tillsammans med barnen. 
 

Ibland får vi in en vikarie som egentligen bara är här och jobbar lite som pratar 

arabiska. Då kan man använda dom lite just den stunden. Du får gärna berätta den här 

sagan, eller du får gärna sjunga en sång på arabiska med dom som sitter där eller så. 

Det tror dom ju inte att dom får. Till slut fick jag säga till en vikarie amen säg det du, 

hon knagglade sig fram på dålig svenska och försökte få med sig nåt barn. Men jag 

tror att ni pratar samma språk sa jag så om du säger det på arabiska istället.  

(Mimmi) 
 
En gemensam strategi i stöttandet av barns modersmål som kom fram i intervjuerna 

var att de tog hjälp av modersmålslärare eller annan flerspråkig personal då de inte 

kunde språket. Förskollärarnas svar kunde tolkas utifrån begreppet scaffolding 

(Wood, Bruner & Ross 1976), vilket innebar att när modersmålslärarna eller annan 

flerspråkig personal skapade aktiviteter såsom bokläsning, berättande och 

sångstunder stöttade de barnen och gav dem möjlighet till utveckling och nya 

kunskaper i modersmålet. Då de uppmuntrade och skapade meningsfulla 

sammanhang skedde ett lärande och enligt Puskás (2017) kunde stödet av den vuxna 

efterhand minskas utefter vad barnet klarade på egen hand. 

7.5 Verktyg som förskollärare använde i barns modersmålsutveckling 
Alla förskollärare utom en berättade i intervjuerna att de använde sig av olika 

material i arbetet med barns modersmål men alla tyckte att det var svårt att hitta 

konkret material. Det var svårt och tidskrävande att skapa eget material. Alla 

använde sig av böcker men påpekade att det var svårt att hitta böcker på alla språk 

som fanns i barngruppen. Mimmi och Maja använde sig av sagan Pino som fanns på 



 

 

Skolverket på bland annat somaliska, arabiska och kurdiska. Astrid sa att de 

använde sig av en läs och språkinlärningstjänst på nätet som heter Ugglo. Där fanns 

ett flertal ljudbildböcker på över 35 olika språk. Mimmi hade precis skapat qr-koder, 

vilket är en kod som barnen själva med hjälp av lärplattan kunde läsa av och fick då 

fram sagor på olika språk. Hon berättade också att det fanns böcker där sagan är 

både på svenska och exempelvis arabiska. 
 

Det finns ju inte mycket böcker till exempel, man behöver ju ha en bok, det hjälper 

inte mig så mycket och ta en bok som det står arabiska i. Den kan jag ju inte hjälpa 

till med, jag kan visa så de kan se att det finns andra bokstäver men jag kan ju inte 

läsa den eller så. Det finns ju såna här med både svenska och arabiska i. Det finns 

väldigt få såna. Dom som finns på biblioteket är ofta utlånade. På en del finns det 

nästan inget på arabiska är det ganska bra men på somaliska finns det nästan inget.  

(Mimmi) 
 
Astrid och Harriet tog upp att man kunde använda sig av sånger på andra språk med 

barnen. Astrid sa att de var väldigt dåliga på det och behövde bli bättre. Harriet 

berättade att de sjöng på ett fåtal språk men ansåg att de måste lyfta alla modersmål 

för alla språk är lika viktiga. Filmer, bilder med texter på olika språk och memory 

var något som förskollärarna använde sig av som verktyg i stöttandet av barns 

modersmålsutveckling. De lyfte också att de behövde synliggöra barnens språk och 

kultur i miljön på olika sätt exempelvis genom att barnen fick göra flaggor, men de 

tyckte att det var en utmaning att ha kunskaper om alla olika kulturer så att det blir 

rätt. 
 

Vi har ju svårt att uppmuntra språket för jag kan ju inte prata deras språk. Alltså det 

är ett dilemma liksom däremot så måste ju vi skapa en miljö som främjar deras, alltså 

det är ok att prata ett annat språk. Vi måste ta fram material och måste tänka på att 

göra det jag kan, ta fram qr-koder som passar även dom att dom får titta på en arabisk 

film nångång eller att dom får prata och lyssna på annan musik eller vi måste ju ta 

fram alla kulturer, det är vårt arbete. Sen är det svårt för jag känner att vi missar de 

där minoritetsspråken.  

(Maja) 
 
Mimmi och Maja berättade om ett verktyg med inspelningsfunktion som bestod av 

fem olika fack med en knapp till varje. I varje fack kunde man sätta in en bild 

på exempelvis en saga eller färger, sedan kunde man spela in sagan på barnets 

modersmål eller säga de olika färgerna på barnets språk. Verktyget kunde sedan 

användas i barngruppen och barnen kunde spontant trycka på knappen och lyssna på 

den inspelade sagan eller begreppet. Mimmi sa att de kunde ta hjälp av föräldrarna 

för att spela in alla språk.   
 
Förskollärarna sa att de använde en del redskap i stöttandet av barns modersmål, 

men det var svårt att få tag i konkret material som skapade ett lärande. Det var 

tidskrävande och en utmaning att skapa eget material när de inte kunde språket. För 

att förmedla kunskaper använde förskollärarna artefakter som exempelvis bilder, 

böcker och spel i stöttandet vilket Vygotskij (Säljö 2014) menar är ett redskap för 
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att skapa mediering. Det kan förstås utifrån det sociokulturella perspektivet (Säljö 

2014), vilket betyder att när barnen interagerar med de artefakter som förskollärarna 

erbjuder skapas ett lärande. I arbetet med böcker sa de att det var svårt att hitta 

böcker på alla språk vilket kan förstås som att det är en utmaning att möta varje barn 

i deras proximala utvecklingszon. I den proximala utvecklingszonen beskriver 

Vygotskij (Säljö 2014) att barnen behöver stöttning av vuxen eller annat barn med 

mer kunskap för att ge barnen möjligheter till utveckling och detta kan göras genom 

böcker på barnets modersmål. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

8 Diskussion 

Detta avsnitt för en diskussion om resultat i förhållande till tidigare forskning och 

studiens syfte och frågeställningar.  

 

Tidigare forskning (Sandvik & Spurkland 2009) visar på att modersmålet har stor 

betydelse i utveckling av barns andraspråk. I resultatet framkommer att alla 

förskollärare anser att ett välutvecklat modersmål är till stor hjälp för barnen när de 

ska ta till sig ny kunskap. Kunskap som har förvärvats på modersmålet som ord och 

begrepp kan överföras på andraspråket. Förskollärarna upprepar vid flertalet 

tillfällen utmaningen med att stärka barns modersmål när de själva inte har språket. 

Resultatet visar att alla förskollärare försöker uppmuntra barnen att använda sitt 

modersmål på förskolan. De säger att det är viktigt att barnen känner att alla språk är 

lika betydelsefulla. Måltiderna är ett av de tillfällen i verksamheten som skapar 

möjlighet att lyfta alla språk. Ett lärande kan skapas när barnen får möjlighet att tala 

sitt modersmål genom att förskolläraren visar intresse. Detta kan kopplas till Kulttis 

(2012) studie som beskriver att barnen får möjlighet till språkutveckling genom en 

stöttande och närvarande pedagog som fångar barnens intresse i vardagen och 

skapar meningsfulla sammanhang.  

 

Sandvik och Spurkland (2009) beskriver fördelen med att ha flerspråkig personal i 

verksamheten då de har möjlighet att kommunicera med barnen i de vardagliga 

situationerna. Några av förskollärarna berättar att de har flerspråkiga vikarier och 

praktikanter som är ett till stor hjälp i barnens modersmålsutveckling. De säger att 

det för tillfället är mest flerspråkig personal som talar arabiska. Förskollärarna ser 

detta som en stor förmån i arbetet med barns modersmål men det finns en önskan 

om att det skulle finnas personal som kan stötta alla modersmål som finns i 

barngrupperna. Där det inte finns flerspråkig personal är modersmålsundervisning 

betydelsefull. Skans (2011) menar att de barn som bara får modersmålsundervisning 

vid planerade tillfällen inte får samma möjlighet till utveckling av modersmålet som 

de barn som har personal i verksamheten som talar barnets modersmål. På tre av 

förskolorna får barnen undervisning av modersmålslärare utanför barngruppen en 

gång i veckan. En av dem säger att modersmålsläraren borde vara med i 

barngruppen och lyfta fram modersmålet. När modersmålsundervisningen sker 

utanför barngruppen menar Skans (2011) att barnen tappar samtalen som förs ut i 

verksamheten om rutiner och vardagliga ord och begrepp. Förskollärarna säger att 

alla barn inte kan erbjudas modersmålsundervisning på förskolan då det inte finns 

modersmålslärare eller flerspråkig personal på alla språk. En strategi de använder 

sig av för att stötta barns modersmål är att de får uppmuntra föräldrarna att använda 

sitt modersmål med barnen i hemmet. De tar även hjälp av föräldrarna för att få 

vetskap om barnen har ett välutvecklat modersmål. Resonemanget kan förstås 

utifrån Sandvik och Spurkland (2009) som menar att det är betydelsefullt att 

samverka med föräldrarna för att stötta och uppmuntra barnens modersmål.  

 
Förskollärarna poängterar att det är en svårighet att stötta barnens modersmål när de 

inte kan språket och får ta hjälp av föräldrar för att skapa material på barnens 

modersmål. Det kan vara olika begrepp som sätts upp på väggarna på alla barns 
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modersmål samt att föräldrarna lär förskollärarna hur begrepp och meningar uttalas. 

I vissa fall behärskar föräldrarna inte sitt modersmål fullt ut och heller inte det 

svenska språket vilket gör att de ibland tar hjälp av syskon. Detta kan leda till att 

syskonet får ta ett ansvar som egentligen ligger på den vuxne. Informanterna 

berättar att de använder sig av olika sorters material i stöttningen av barns 

modersmål som bilder, böcker, spel och qr-koder till lärplattor. Utifrån tidigare 

forskning (Sandvik & Spurkland 2009; Ganuza & Hedman 2018) kan bilder, figurer 

och annat material i samtalet skapa djupare förståelse av innehållet, vilket särskilt 

gynnar barn med annat modersmål. Det kan även vara ett stöd i barns 

begreppsinlärning. Böcker används av de flesta förskollärarna på olika sätt. En del 

lånar böcker på olika språk på biblioteket och en del använder böcker som finns 

översatta på skolverket på olika språk. I enlighet med tidigare forskning är böcker 

ett bra hjälpmedel för barnen i deras språkutveckling. Genom att läsa en gemensam 

saga på olika språk kan barnen lära av varandra då de samtalar om boken på sitt 

modersmål och på svenska. Detta främjar gemenskapen och barnen kan känna 

tillhörighet (Torpsten 2017). I den här studien framkommer att det krävs att 

verksamheten har tillgång till flerspråkig personal eller modersmålslärare som kan 

de olika språken för att göra detta möjligt på förskolan. De kan då föra en dialog 

tillsammans med barnen kring boken. Det finns möjlighet att lyssna på böcker på 

olika språk exempelvis via skolverket men då uteblir dialogen och samtalet kring 

boken om förskolläraren inte behärskar språket. Studiens implikationer visar på att 

de inte har några konkreta uttalade arbetssätt på förskolan. Förskollärarna säger att 

mycket av materialet får de skapa själva vilket de menar är tidskrävande och en 

utmaning när de inte kan språket. Detta stödjer Creese (2005) tidigare forskning 

som menar att det inte finns några konkreta arbetssätt för att utveckla barns 

modersmål och förskolläraren får själv utforma stödet utifrån egna kunskaper och 

erfarenheter. Detta kan medföra stora skillnader då intresse, kunskap och tid skiljer 

sig åt på de olika förskolorna och förutsättningarna för barnen blir olika. Enligt 

Puskás (2013) blir förskolans verksamhet uppbyggd på förskollärarens normer och 

värden och barnen får inte tillgång till en likvärdig förskola. 

  

Enligt läroplanen (Skolverket 2016) ska förskollärare ge alla barn samma 

förutsättning att utveckla sitt modersmål. I studien har det framkommit att 

förskollärarna överlag inte har några tydliga direktiv på organisationsnivå hur de ska 

arbeta med barn med annat modersmål än svenska. Det framkommer även att det är 

en brist på konkret material i arbetet med barns modersmålsutveckling på alla språk. 

Vissa modersmål kommer i skymundan då det endast är representerade av ett fåtal 

barn. Vidare hade det varit intressant att forska på hur arbetet kan organiseras på 

alla förskolor för att få en likvärdig förskola när det gäller alla barns 

modersmålsutveckling. 
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Bilaga 1. 

Intervjuguide 

Bakgrundsfrågor 
 

1. Hur länge har du arbetat som förskollärare? 

 

2. Hur länge har du arbetat på den här förskolan? 

 

3. Kan du berätta lite om hur barngruppen ser ut? Hur många barn? Vilka 

åldrar? Hur stor del av barnen talar annat modersmål än svenska? Hur 

många olika modersmål talas på avdelningen i nuläget? 

 

4. Finns det olika modersmål bland personalen på förskolan isåfall vilka? 

 Vilka språk talar du själv? Finns det någon på förskolan som behärskar 

något av de språken som finns i barngruppen utöver det svenska språket? 
 

Intervjufrågor 

 

Tema verktyg och strategier 

 

5. Hur stöttar ni barnen i utvecklingen av deras modersmål? Berätta för oss hur 

en situation kan se ut. 
 

6. Kan du berätta om vilka verktyg du använder dig av i barngruppen i arbetet 

med barns modersmål? Kan du visa mig konkret material som används och i 

vilket syfte? Finns det gemensamma arbetssätt i hela förskolan som ni 

arbetar utefter? 
 

7. Kan du beskriva hur er planering till en aktivitet i barngruppen ser ut för att 

få med barn med olika modersmål? Hur kan du bidra så att alla barn förstår 

aktiviteten? 
 

8. Hur påverkar samspelet mellan barnen och mellan barn och vuxna ert arbete 

med flerspråkiga barns modersmål? Kan du beskriva någon särskild 

situation?  
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Tema utmaningar (hinder och begränsningar) 

 

9. Kan du ge några exempel på hur det kan vara en svårighet att uppmuntra 

alla barns modersmål i er barngrupp med många olika språk? 
 

10. Upplever du ibland situationer som kan underlätta eller hindra ditt arbete 

med modersmålsstöd? Kan du isåfall beskriva exempel på detta? 
 

11. Hur skulle du gå till väga i en situation där du inte når fram till ett barn när 

du märker att barnet inte förstår dig? Har du varit med om en sådan 

situation som du kan berätta för oss? Vad gjorde du bra/mindre bra i den 

situationen? 

 

Avslutande frågeställningar 

 

12. Är det något annat kring det vi talat om som du skulle vilja ta upp eller 

belysa oss om? 

 

13. Du som har erfarenhet av att arbeta med barngrupp med flera olika 

modersmål, har du några goda råd på hur man kan arbeta med alla barns 

olika modersmål? 
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    Kalmar 2018-11-25 

Information gällande studie om modersmål i förskolan 

 

Hej!  

 

Vi är två studenter från Förskollärarutbildningen på Linnéuniversitetet i Kalmar och 

arbetar nu med vårt examensarbete om hur förskollärare arbetar med modersmål i 

förskolan. 

 

Syftet med studien är att söka förståelse för hur förskollärare arbetar med 

modersmål i barngrupper med många olika modersmål samt hur de stödjer och 

uppmuntrar barns modersmålsutveckling. Vi är därmed intresserade av att intervjua 

Dig som arbetar på en förskola med barngrupper där det finns flera olika modersmål 

att ta hänsyn till och erfarenheter som är värdefulla för oss och vårt arbete. 

 

Intervjun tar mellan 30-40  minuter. Deltagandet är helt frivilligt och kräver Ditt 

samtycke. Du kan välja att avbryta intervjun och hoppa av studien om Du önskar. 

Samtalen kommer att spelas in och användas i vårt fortsatta arbete med studien, men 

kommer inte att spelas upp i andra sammanhang. De inspelade och transkriberade 

materialet kommer att raderas efter att examensarbetet är klart.  

 

Du har möjlighet att ta del av din intervju och de utskrifter som gäller din 

medverkan. I examensarbetet är Du garanterad anonymitet; Du kommer att tilldelas 

ett fiktivt namn i arbetet så att Din riktiga identitet inte kommer att röjas. Namn på 

förskola eller kommun kommer inte heller att anges i examensarbetet. Under 

arbetets gång kommer endast ett fåtal personer (i form av handledare och 

examinator att ta del av materialet), dock kommer intervjuerna redan då vara 

anonymiserade. Det färdigställda arbetet kommer publiceras offentligt och vara 

tillgängligt på internet. En kopia på studien kommer även skickas via mail om du 

önskar. 

 

Om ni har några frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta oss eller vår 

handledare för mer information.   
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Hoppas vi ses!  

  

Med Vänliga Hälsningar  

Anna Lindahl & Ida Tagesson 

 

     

     

Anna Lindahl  Ida Tagesson              

Telnr: xxx  Telnr: xxx                

al223rf@stundent.lnu.se it222cf@student.lnu.se    

 

Handledare 

Ellen Sverkersson 

Telnr: xxx 

ellen.sverkersson@lnu.se 
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