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Abstrakt 

Den här studien har som syfte att bidra med kunskap om förskollärares arbete med 

barns rätt till utveckling av sitt modersmål i förskolan. Det har undersökts vilka 

utmaningar och möjligheter som finns i det här arbetet, samt hur barngruppens olika 

modersmål får utrymme i förskolans pedagogiska miljö. År 2017 var det en femtedel 

av alla barn i förskolan som talade ett annat modersmål än svenska, har modersmål 

blivit en aktuell del av förskolans vardag. Undersökningen har genomförts med 

kvalitativa semistrukturerade intervjuer med förskollärare och observationer av 

miljön i de verksamheter där förskollärarna arbetar. Resultatet visar att förskollärarna 

ser det som en utmaning att få en likvärdighet mellan de olika modersmål som barnen 

i barngruppen talar, samt att bristen på tid gör att det kan vara svårt att hinna tillgodose 

alla barns olika språk. Förskollärarna beskriver vikten av att arbetslaget reflekterar 

över dessa utmaningar för att kunna skapa förutsättningar för alla barn att utveckla 

sitt modersmål. Möjligheterna som framkommer är att eftersom det är så många barn 

som behöver stöd i sitt modersmål så har förskollärarna erövrade nya erfarenheter och 

genom dem har det uppkommit möjligheter och strategier i hur arbetet kan gå till. 

Vad gäller den pedagogiska miljön framkommer att mest fokus när det kommer till 

språk är det gemensamma språkandet. Barnens olika modersmål synliggörs inte i 

samma utsträckning som det svenska språket gör.  

Nyckelord 

Modersmål, flerspråkighet, pedagogisk miljö, situerat lärande, praxisgemenskap, 

förskola, förskollärare 
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1 Inledning 

Den här studien handlar om förskolans arbete med att stötta flerspråkiga barn i sitt 

modersmål. Studien fokuserar på hur förskollärare samtalar om vilka möjligheter och 

utmaningar de lyfter fram i arbetet med barns olika modersmål i förskolan. 

Enligt en rapport som Skolinspektionen gjorde år 2017 talade ungefär tjugo procent 

av barnen som går i förskolan fler språk än ett (Skolinspektionen 2017). I förskolans 

läroplan står det att “Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla både 

det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än 

svenska” (Skolverket, 2018 s.14). Samma skrivning finns även i Skollagen (SFS 

2010:800 kap 8 §10), där det också framgår att det inte finns någon laglig rätt att få 

stöd av en modersmålslärare med arbetet att stötta alla barn i deras modersmål i 

förskolan. Genomförandet av arbetet är upp till varje förskola att organisera och hitta 

strategier till (Skolinspektionen 2017).  

I Skolinspektionens (2017) granskning om flerspråkiga barns språkutveckling i 

förskolan framgår det att personalen i  ofta har flera olika strategier i arbetet med att 

stötta barn som har svenska som andraspråk i det svenska språket. Vidare visar 

granskningen att det saknas strategier i hur arbetet med att stötta alla barn i sitt 

modersmål ska gå till. Skolinspektionen menar att det behövs strategier för att kunna 

arbeta efter de mål och riktlinjer som finns i förskolans läroplan, samt det som står 

skrivet i Skollagen. I granskningen (Skolinspektionen 2017) synliggjordes också 

vikten av att barn får tillgång till och stöttning av alla sina språk. Utvecklingen av 

barns modersmål lyfts fram som viktig utifrån flera olika aspekter, bland annat för 

identitetsutveckling och den emotionella utvecklingen.  

Fredriksson och Lindgren Eneflo (2019) har gjort en studie som visar hur 

förskollärare samtalar om modersmål och hur de tolkar läroplanens mål om alla barns 

rätt till stöttning av sitt modersmål. I deras studie framkom det att flera av de 

intervjuade förskollärarna saknade tillräckligt med kunskaper och strategier i hur de 

skulle kunna stötta barnen. De hade idéer och erfarenheter av att uppmärksamma 

barnens olika språk, men de saknade kunskaper om hur de skulle stötta och stimulera 

alla barns olika språk. I studien framkom även att likvärdighet mellan de olika 

modersmålen i barngruppen saknades (Fredriksson & Lindgren Eneflo, 2019).  

I min studie kommer förskollärares möjligheter och utmaningar med att stötta barns 

utveckling av sitt modersmål i förskolan undersökas med hjälp av intervjuer med 

förskollärare och observationer i den pedagogiska miljön. Studien grundas i en 

nyfikenhet och ett intresse av flerspråkighet och modersmål som jag fick med mig 

efter att jag läste en valbar kurs inom ämnet tidigare i min utbildning.  
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Begreppsdefinitioner   
För att underlätta för läsaren redogörs nedan innebörden av de begrepp vars 

användning i den här studien behöver förtydligas.  

Andraspråk  

Hammarberg (2017) skriver att andraspråk brukar beskrivas som det språk som pratas 

i det landet där det används och som individen lär sig i det kontext där det används. I 

studien används andraspråk när det handlar om att barnen lär sig svenska som sitt 

andraspråk och det språk som pratas i förskolan. 

Flerspråkighet  

Nationalencyklopedin (2019) skriver att flerspråkighet är när en individ använder 

eller kan flera språk. Med flerspråkighet menas i den här studien att individen talar 

och möter två eller flera språk i sin vardag i hemmet och på förskolan. 

Förskolepersonal 

Förskolepersonal används i studien för att beröra de som arbetar i förskolan. Det 

används som ett samlingsnamn för att beskriva alla de olika yrkeskategorier som 

arbetar i barngruppen på förskolan. 

Modersmål   

Nationalencyklopedin (2019) beskriver modersmål som det språk som en individ lär 

sig tidigast. I den här studien kommer modersmål användas och beskrivas som det 

språk som barnen pratar med sina vårdnadshavare i hemmet och som de lärt sig eller 

blivit  omringade av innan de började på förskolan.   
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2 Syfte och frågeställningar  

I både läroplanen och skollagen framhävs det att förskolan ska stötta barn i att 

utveckla sitt modersmål. Tidigare forskning visar att förskollärare saknar strategier 

om hur de ska arbeta med att stötta varje barn i utvecklingen av deras modersmål. 

Syftet med den här studien är att bidra med kunskap om förskollärares arbete med 

barns rätt till utveckling av sitt modersmål i förskolan.  

Utifrån syftet har följande frågeställningar formulerats, som ska vara till stöd för att 

svara på syftesformuleringen:  

• Vilka möjligheter och utmaningar beskriver förskollärare att de möter i 

arbetet med barns olika modersmål i förskolan?  

 

• Hur synliggörs barns olika språk i förskolans pedagogiska miljö? 

Den här studien genomförs främst med hjälp av intervjuer med förskollärare, men 

kompletteras med observationer av den pedagogiska miljön.  
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3 Bakgrund  

I bakgrunden beskrivs hur inställningen och utrymmet för modersmålsutveckling i 

förskolan har sett ut från 1960-talet fram till dagens skrivningar i läroplanen och 

Skollagen. Det finns också ett stycke som berör modersmål kontra andraspråk och 

hur de olika språken förhåller sig till varandra. Avslutningsvis beskrivs flerspråkighet 

ur ett perspektiv som berör den allmänna språkkompetensen.  

Modersmålsundervisning växer fram  

I förskolans läroplan och i skollagen har modersmålsundervisningen idag en tydligt 

framställd roll (Skolverket, 2018; SFS 2010:800 kap 10 §7). Under åren har det varit 

olika syn på hur mycket utrymme modersmålsundervisning ska få i skolan och 

förskolan, och om det ska finnas med eller inte. Bland annat har Bajqinca (2019) i sin 

avhandling undersökt modersmålsundervisningen i Sverige mellan åren 1957 och 

2017.  

På 1960-talet hade modersmålsundervisningen ingen given plats i det svenska 

utbildningssystemet (Bajqinca, 2019; Abrahamsson, 2009). Svenskan var det språk 

som dominerade och andra språk lyftes inte fram i skolan. Under denna tid sågs 

modersmålet som något som störde utvecklingen av andraspråket, eftersom språkens 

olika uppbyggnader var olika och därmed störde varandra (Abrahamsson, 2009).  

Bajqinca (2019) skriver att under 1970-talet påbörjades en diskussion om 

modersmålets betydelse som en respons på en ökning av att arbetare från olika delar 

av världen kom till Sverige och förde med sig sina modersmål. Vidare beskrivs det 

att under 1970-talet började det talas om vikten av likvärdighet mellan olika språk, 

vilket medförde en diskussion om att skolan skulle göra plats för flerspråkighet. Enligt 

Abrahamsson (2009) försvann den tidigare uppfattningen om att modersmålet 

påverkade andraspråksutvecklingen negativt under det här årtiondet. Elmeroth (2017) 

skriver att år 1977 kom den första reformen om modersmål i skolan. Denna reform 

beskrivs dock som att den var svår att omsätta i praktiken. Det saknades fungerande 

system för hur modersmålsundervisning skulle gå till i praktiken.  

Lunneblad (2018) skriver att det 1980 kom ut en vägledning för hur förskolan skulle 

arbeta med språk hos de barn som hade annat modersmål än svenska. I förskolan 

ansågs det viktigt att barnen och vårdnadshavarna skulle kunna ha ett språk som de 

tillsammans kan tala med varandra och att barnen skulle få stöd av modersmålet även 

på förskolan.  

Under 1990-talet var det enligt Bajqinca (2019) splittrade meningar om modersmålets 
betydelse. Det hade kommit att till viss del fokuseras på att integrera människor i det 

svenska samhället och därmed mycket fokus på att lära ut svenska som andraspråk. 

Samtidigt kom Läroplan för förskolan 1998 (Skolverket 1998) och i den beskrivs 

olika kulturers påverkan som en viktig del i förskolans praktik (Lunneblad 2018).  

På 2000-talet finns fortfarande en föreställning om att det är viktigt att lära sig 

svenskan istället för att fokusera på modersmålet (Bajqinca, 2019). Samtidigt menar 

Elmeroth (2017) att det allt mer framkommer forskning om att modersmålet är 

grunden för att lära sig andraspråket och även ett stöd till kunskapsutvecklingen. I 

och med modersmålsundervisning kan individens språkliga medvetenhet skapas och 

det bidrar till en identitetsutveckling. Idag finns det i Läroplanen för förskolan 
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(Skolverket, 2018) ett tydligt uppdrag i att förskolan ska stötta barn i deras 

modersmålsutveckling. I läroplanen finns däremot inga skrivningar om hur arbetet 

ska gå till i praktiken i förskolan (Lunneblad, 2018) Enligt Elmeroth (2017) har det 

dragits ned på modersmålsstöd och lärare i olika modersmål i förskolan. Hon skriver 

också att i skolan är modersmålsundervisningen än idag inte integrerad i övriga 

undervisningen och det finns i flera fall inte kompetens i de olika språken. 

Elmeroth  (2017) likställer dagens brist på kunskap i hur arbetet med modersmål ska 

gå till i praktiken, med de svårigheter som uppkom i samband med reformen som kom 

år 1977. Då det saknades en organisation och myndigheternas texter var svåra att 

omsätta i praktiken. Skolinspektionens (2017) granskning av den flerspråkiga 

verksamheten i förskolor visar på liknande slutsatser. I granskningen framkommer 

det att det saknas strategier för hur modersmålsutveckling ska gå till och organiseras 

i praktiken. 

Modersmål och andraspråk 

Elmeroth (2017) har skrivit en bok som handlar om att möta andraspråkselever i 

skolans och i förskolans verksamhet. Nedan beskrivs delar av hennes resonemang om 

modersmål och andraspråk. Hon skriver att barn med annat modersmål än svenska 

börjar förskolan, blir de omringade av det svenska språket och 

andraspråksutvecklingen kommer att börja ta fart. Vidare beskriver författaren att 

modersmålsutvecklingen riskerar att stanna av, eftersom det inte finns tillräckligt med 

tid att tala modersmålet när barnet är på förskolan. Elmeroth (2017) beskriver därför 

vikten av att barnen även i förskolan får möjligheter att använda sitt modersmål. Hon 

menar att när det gäller modersmålsutvecklingen saknas möjligheter att använda 

språket. Det framhävs att i vissa fall kan språket glömmas bort eftersom det inte är en 

naturlig del av förskolan, och därmed finns inget behov av att använda det för att göra 

sig förstådd. Vidare beskrivs att vad gäller andraspråket, finns det ett stort behov för 

barnet att använda det i förskolans verksamhet och det ges möjligheter till att 

användas i olika sammanhang (Skolinspektionen, 2017; Elmeroth, 2017). 

Förskolepersonalen har strategier för hur de kan stötta barnen i svenskan. Det blir 

viktigt för barnet att utveckla det svenska språket för att kunna göra sig förstådd, alltså 

ökar motivationen att lära och använda det, till skillnad mot modersmålet (Elmeroth, 

2017).  

Den allmänna språkkompetensen 

I den flerspråkiga utvecklingen lyfts modersmålets viktiga roll för 

andraspråksutvecklingen fram (Lunneblad, 2018; Elmeroth, 2017).  Språk är en del 
av den kognitiva utvecklingen. Genom att lära sig språk kan barn lära sig om hur 

kommunikation är uppbyggt och fungerar (Elmeroth 2017). De lär sig något som 

beskrivs som “allmän språkkompetens”, det vill säga de lär sig hur språket är 

uppbyggt och att språk på olika sätt kommunicerar olika saker. Enligt Elmetoh (2017) 

utvecklas kompetensen ytterligare när barn lär två språk samtidigt och framställs ha 

positiv inverkan i lärandet av ett nytt språk.  Vidare menar författaren att kunskaperna 

om de olika språkens system gynnar varandra om modersmålet och andraspråket 

utvecklas jämsides med varandra. Eftersom kompetens om språk i allmänhet 

utvecklas snabbare hos flerspråkiga barn.  
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Skolinspektionens (2017) granskning visar att förskollärare har flera strategier i hur 

de kan arbeta med att stötta barnen i andraspråksutvecklingen. Genom meningsfulla 

sammanhang stöttar de barnen i det svenska språket, till exempel genom att sätta ord 

på saker eller att sjunga sånger, utifrån vad barnen visar sig intresserade av. Elmeroth 

(2017) skriver att andraspråksutvecklingen gynnas av att det svenska språket är en 

naturlig del av hela utbildningen. Språket finns därmed tillgängligt för barnen på olika 

sätt och i olika sammanhang. Vidare beskrivs att de barn som börjar förskolan tidigt 

blir bättre på svenskan än på sitt modersmål. Därför behöver modersmålet underhållas 

och få utrymme i förskolans verksamhet (Elmeroth, 2017).  
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4 Tidigare forskning  

Tidigare forskning inom förskolans arbete med barns olika modersmål visar att det 

finns en osäkerhet i hur arbetet ska gå till. Men samtidigt finns en vilja och en kunskap 

om att arbeta mer med det eftersom det anses viktigt. Nedan tas forskning från 

avhandlingar och artiklar upp om vad de kommit fram till i sina studier. Det som 

framkommer är att arbetet med modersmål i förskolan är komplext men att det finns 

en positiv inställning till att fortsätta arbetet framåt.  

(O)Likvärdighet mellan modersmålen 

Ett flertal tidigare genomförda studier om modersmålsutveckling i förskolan har 

kommit fram till resultat som visar att det är svårt att få en likvärdighet mellan de 

olika språken som är representerade i barngruppen (Fredriksson & Lindgren Eneflo, 

2019; Skans, 2011; Skaremyr, 2019). Fredriksson och Lindgren Eneflo (2019) 

förklarar i sin studie att likvärdigheten i hur modersmålet lyfts fram och stöttas i 

verksamheten skiljer sig mellan de olika språken som finns representerade i 

barngruppen.  Vidare lyfter flera studier fram att de barn vars modersmål finns 

representerade i personalgruppen är de som på ett omfattande sätt får en naturlig chans 

att få stöttning i att utveckla sitt modersmål (Fredriksson och Lindgren Eneflo, 2019; 

Skans, 2011). De barn vars modersmål inte finns tillgängliga hos någon i personalen 

får inte samma tillfällen till chanser att samtala och stöttas i sitt modersmål (Skans, 

2011). 

I sin doktorsavhandling skriver Skaremyr (2019) om minoritetsspråkiga barn i 

förskolan. I studien beskrivs hur personal med samma modersmål som något av 

barnen i barngruppen stöttar modersmålsutvecklingen med hjälp av olika strategier. 

Även i denna studie beskrivs svårigheten att arbeta med de modersmål som finns 

bland barnen men som inte representeras bland personalen. Vidare påpekar hon att 

barn i barngruppen som talar samma modersmål som ytterligare en källa till att barnen 

kan använda modersmålet i meningsfulla och naturliga sammanhang. Till exempel 

genom lek eller vardagliga spontana samtal, där även pedagogen kan ta hjälp av 

barnen i översättning mellan modersmålet och svenskan (Skaremyr, 2019). I studierna 

som beskrivits ovan framkommer också att likvärdigheten mellan barngruppens olika 

modersmål är beroende av hur personalgruppen är utformad i relation till vilka språk 

som finns i barngruppen (Fredriksson & Lindgren Eneflo, 2019; Skans, 2011; 

Skaremyr, 2019).  

Lärande av modersmål genom meningsfulla sammanhang  

En aspekt som i forskning lyfts fram som viktig är att utvecklingen av modersmål och 

även andraspråket sker i meningsfulla sammanhang för barnet i sin utveckling 

(Skaremyr, 2019). Vilket flera forskare menar är något som visat sig vara svårt att 

omsätta i praktiken. Vidare framhäver de vikten av att modersmålet behöver 

möjligheter att användas i sådana sammanhang som intresserar barnet och inte endast 

vid lösryckta tillfällen (Skaremyr, 2019; Skans, 2011). Det behöver finnas en 

gemensam innebörd och fokus mellan förskollärare och barn för att utvecklingen ska 

bli meningsfull. I Skans (2011) studie framkom det att en strategi som kan användas 

är att samtala om konkreta föremål och få in ord eller begrepp för föremålet på både 

modersmålet och andraspråket. Utmaningen för pedagogerna blir att lära sig dessa 
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begrepp och föremål på barnens olika modersmål, om ingen i personalgruppen talar 

det berörda språket. Flera studier visar att arbetet med att stötta barn i utvecklingen 

av sitt modersmål kräver organisation och planering, men att det bland flera 

pedagoger finns en osäkerhet om hur detta arbetet ska gå till och vart arbetet ska ta 

en början och hur det ska gå till i praktiken (Skaremyr, 2019; Fredriksson och 

Lindgren Eleflo, 2019).  

När modersmålslärare finns tillgängliga i verksamheten för att stötta olika barn i sitt 

modersmål, sker i de flesta fall undervisningen exkluderad från den övriga 

utbildningen och blir inte en del i den verksamhet som pågår i övrigt (Skaremyr, 2019; 

Stoewer, 2018). I en studie gjord i skolan framkommer det att undervisning som sker 

i elevernas olika modersmål sker på en tid utanför skoldagen (Stoewer, 2018). Samma 

sak visar även Skaremyrs (2019), studie som är gjord i förskoleverksamheter. Dock 

lyfter hon även fram exempel på när modersmålsläraren är med i den övriga 

verksamheten och stöttar barnets modersmål på ett integrerat sätt med övriga 

utbildningen. Till exempel genom att vara med i samling eller i en matsituation och 

samtala med barnet eller barnen på modersmålet. 

Torpsten (2018) har gjort en studie i en skolklass där flera av barnen talade ett annat 

modersmål än svenska, innan studien fick de inte möjlighet att använda sina olika 

språk, utan svenskan dominerade skoldagen. Studien visar sedan hur de olika språken 

började uppmärksammas och barnen uppmuntrades att använda sina olika språk under 

skoldagen, till exempel genom att välja att skriva på sitt modersmål i en uppgift. 

Resultaten i studien visar att när eleverna blev uppmuntrade att använda sina olika 

språk skapade det ett mer öppet flerspråkigt klimat i klassrummet, vilket skapade en 

medvetenhet och en nyfikenhet bland eleverna. Resultaten visar också att lärarens 

nyfikenhet bidrog till att barnen ville använda alla sina språk och att acceptansen av 

flerspråkighet blev större (Torpsten, 2018).  

Vårdnadshavare som tillgång i arbetet med modersmål 

Forskning lyfter fram vårdnadshavare som en viktig del av barnens utveckling av 

modersmålet (Skans, 2011; azici, Ilter & Glover,  2010). Yazici, Ilter och Glover 

(2010) visar i sin studie att vårdnadshavare har stor betydelse för 

modersmålsutvecklingen. Dels genom att vårdnadshavare använder språket 

tillsammans med barnet, till exempel läser eller samtalar på modersmålet med sitt 

barn. Dels då de tillsammans med förskolepersonalen samarbetar och blir medvetna 

om hur viktigt modersmålet är för barnets övriga utveckling. Vårdnadshavare och 

även till viss mån förskolans personal, har haft en föreställning om att det är viktigt 

att fokusera på undervisning och utveckling av andraspråket och inte haft 

inställningen att modersmålet ska prioriteras (Yazici, Ilter & Glover, 2010). Därför är 

det betydelsefullt att personalen förklarar för vårdnadshavare om modersmålets 

betydelse för den övriga utvecklingen för barnet. Det behövs en ömsesidighet och en 

förståelse mellan förskola och hem för att de båda ska kunna samverka för att stötta 

barnet (Skans, 2011; Yazici, Ilter & Glover,  2010).  

Modersmål i den pedagogiska miljön 

Ljunggren (2016) skrivit en artikel där hon beskriver ett forskningsprojekt som 

handlade om vårdnadshavares medverkan i en flerspråkig miljö i förskolan med hjälp 
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av olika tekniska hjälpmedel. Vårdnadshavarna i studien fick möjlighet att bidra med 

sina olika modersmål. De läste till exempel in fakta om elefanter som sedan kopplades 

till ett tekniskt hjälpmedel, som lärplatta eller QR-kod. Dessa kunde barnen sedan 

använda själva i miljön och på så sätt få möjligheten att höra vårdnadshavarna prata 

på de olika modersmålen. Studien visar att på så sätt kunde barnen få möjlighet att 

uppleva de begrepp som de pratade om i förskolan även på sitt modersmål. De resultat 

som Ljunggren (2016) kommer fram till i studien visar att detta arbetssätt bidrog till 

att barnen fick förståelse för att det finns flera olika språk i förskolan och att de alla 

är viktiga. Även vårdnadshavarna fick förståelse för hur de kunde bidra på sitt sätt 

och att de alla är viktiga. Även vårdnadshavarnas och pedagogernas samverkan 

beskrivs ha fått positiva effekter av projektet (Ljunggren, 2016) .  

  



 

10 

 

 
() 

 

 

5 Teoretisk utgångspunkt  

Den teoretiska utgångspunkten i den här studien är lärande ur ett situerat perspektiv. 

Nedan tas detta perspektivet upp och för begrepp som är relevanta för perspektivet 

förklaras.  

Det situerade perspektivet på lärande  

Wenger (2009) har skrivit ett kapitel om “A social theory of learning” i en bok av 
Illeris. Säljö (2015) har i sin bok  “Lärande: en introduktion till perspektiv och 

metaforer” skrivit ett kapitel om lärande i ett situerat perspektiv. Dessa två kapitel 

kommer vara grunden till den här studiens teoretiska utgångspunkt.  

Wenger (2009) menar att det situerade lärandet är något som sker i ett sammanhang 

som individen upplever. Lärandet är en självklar del i det som individen upplever och 

är en social företeelse. Människan är social av naturen och har möjligheter att ha 

vetskap om saker (Wenger, 2009). Vidare menar författaren att denna syn på lärande 

är annorlunda mot det skolliknande sättet att se på lärande, där individen lär i 

klassrummet genom uppgifter som är påhittade och som inte är med i en, för 

individen, naturlig social kontext. Även Säljö (2015) menar att lärandet behöver ett 

sammanhang och ett innehåll som är naturligt och ställer det emot det lärande som 

skolan förespråkar, där lärandet är uppdelat inom olika ämnen och i 

klassrumssituationer.   

Praxisgemenskap  

Ett centralt begrepp inom det situerade perspektivet är praxisgemenskap (Wenger, 

2009; Säljö, 2015). En praxisgemenskap är ett sammanhang där människor befinner 

sig tillsammans med varandra (Säljö, 2015). En och samma individ tillhör flera olika 

praxisgemenskaper, till exempel på jobbet eller i familjen (Wenger, 2009). 

Praxisgemenskaper skapar ett sätt att förhålla sig till och ett sätt att kunna lära  

tillsammans. Genom dessa gemenskaper kan individer förhålla sig till praktiken och 

på så sätt lära sig i de situationer som uppkommer (Wenger, 2009). 

Det kunnande som individen får till sig genom praxisgemenskaper sker genom att 

vara en del av praktiken, då det finns olika villkor, normer och verktyg som kan 

användas i de olika gemenskaperna (Säljö, 2015). Inom olika praxisgemenskaper 

bildas reifikationer, vilket Säljö (2015) beskriver som de begrepp och sätt att vara 

som de som ingår i gemenskapen förstår och använder. Exempelvis vissa specifika 

yrkesbegrepp eller metoder. Dessa förstås oftast endast av de som är med i 

praxisgemenskapen, och de som är nya inom den lär sig med tiden att använda dem 

(Säljö, 2015). 

Meningsfullhet och identitetsskapande 

Wenger (2009) skriver att för att lärande ska ske inom det här perspektivet så krävs 

det att situationen är meningsfull för den som ska lära. Något blir meningsfullt genom 

att enskilt eller tillsammans med andra vara i sammanhang som upplevs vara viktigt 
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och skapa mening. Därigenom sker lärandet, eftersom det blir till i sammanhang som 

är meningsfulla och där individen kan använda sina kunskaper i den situation den 

befinner sig i och därmed få med sig erfarenheter (Wenger, 2009).   

 

 
Wenger (2009) skriver också att inom en praxisgemenskap skapas identiteten genom 

att lärandet bidrar till att individen blir något i det sammanhang som den befinner sig 

i. Genom lärandet i olika praxisgemenskaper kan individen tillägna sig nya sätt att 

vara och befinna sig i den gemenskap som den är en del av. Säljö (2015) beskriver 

detta som identitetsutformning, vilket innebär att när en individ är i en situation som 

bidrar till lärande ändras dess identitet. När den lär sig nya saker utvecklas identiteten 

och individens erfarenheter och kunskaper formar hur individen känner och 

identifierar sig.  

Lära genom att göra  

Ett annat begrepp inom perspektivet som är relevant är som Wenger (2009) beskriver 

det, practice, eller övning (min översättning). Genom att en individ är i ett 

sammanhang och deltar tillsammans med andra, kan den lära genom att göra. Genom 

att öva och prova får individen erfarenheter som sedan omvandlas till kunskap som 

den kan använda i den situation som den befinner sig i. Enligt det situerade 

perspektivet är lärande något som sker i praktiska situationer som är en naturlig del i 

den praxisgemenskap som det gäller (Säljö, 2015). Lärandet ingår i den sociala 

kontexten och är inte något som är avskilt från det andra (Wenger, 2009). Vidare 

beskriver Wenger (2009) att lärandet inom det här perspektivet inte behöver synas för 

att det ska existera. Det kan bli ett lärande trots att det inte synliggörs. Säljö (2015) 

skriver att lärandet kan ske både enskilt och i grupp, alla i en praxisgemenskap kan 

lära sig av varandra på olika sätt. Genom att lära ut eller bli lärd, eller genom att 

behöva ta sig an nya utmaningar och på så sätt omvandla det redan erfarna kunnandet 

till andra sätt att tänka och lösa problem (Säljö, 2015).  

Det här perspektivet används i studien genom använda begreppen som beskrivits ovan 

används till att analysera hur förskollärarna samtalar om arbetet med modersmål i 

förskolan. I studien kommer förskolan beskrivas som  praxisgemenskaper, både 

förskolepersonalen emellan, samt tillsammans med barn och vårdnadshavare.   
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6 Metod  

I den här delen beskrivs den här kvalitativa studiens val av tillvägagångssätt i 

datainsamling och analys av materialet. Även valet av informanter och 

genomförandet av studien redogörs samt hur Vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer berörs i studien.  

Kvalitativ metod 

I studien har kvalitativ metod använts. Studien bygger främst på intervjuer med 

förskollärare, där deras samtal om modersmål har spelats in och sedan transkriberats. 

Observationer av miljön har genomförts, där jag tittade på hur barngruppens olika 

modersmål synliggjordes i den pedagogiska miljön, i form av olika artefakter eller 

ord och bilder. Denscombe (2018) skriver att inom kvalitativ metod används ofta data 

som består av ord, såsom intervjuer som har transkriberats och därmed blivit till 

nedskrivna ord som kan analyseras. Vidare beskriver författaren även att data inom 

den kvalitativa metoden kan innehålla artefakter som beskrivs och som sedan 

analyseras med sin betydelse för det relevanta ämnet.   

Metodologisk triangulering  

I studien har både intervjuer och observationer genomförts. Denscombe (2018) har 

skrivit om olika metoder och analyser som mindre studier kan använda sig av. Enligt 

Denscombe (2018) kallas det för metodologisk triangulering när en studie genomförs 

med hjälp av flera olika metoder. I studien har förskollärare intervjuats, för att deras 

kunskaper och erfarenheter om möjligheter och utmaningar i arbetet med barns olika 

modersmål i förskolan skulle bli synliga. Därefter har observationer av miljön 

genomförts för att få syn på vilka artefakter eller verktyg som användes för att stötta 

olika modersmål och om de olika språken som finns i barngruppen finns 

representerade i miljön på något vis. Genom dessa insamlingstekniker har en 

metodologisk triangulering med de olika metoderna kunnat bidra med att få syn på 

modersmål i förskolan utifrån olika perspektiv. Denna typ av blandning av flera 

metoder är ett sätt som kan användas för att se på en och samma sak utifrån olika 

synvinklar (Denscombe, 2018). 

Intervju  

Intervjuer med förskollärare har genomförts med hjälp av intervjufrågor (se bilaga 

A). Intervjuer är en användbar metod när studien syftar till att ta reda på hur 

människor erfar och tänker om ämnet som undersöks (Denscombe 2018).  

Intervjuerna var av semistrukturerad karaktär. Intervjufrågorna som formulerades  var 

till utgångspunkt för intervjun. Dessa frågor ledde vidare till följdfrågor och 

ytterligare perspektiv som kom att vara användbara i analysen. Denscombe (2018) 

beskriver semistrukturerade intervjuer som när intervjuerna genomförs med öppna 

frågor som kan bidra till följdfrågor. En semistrukturerad intervju behöver inte följa 

en strikt ordning, utan anpassas efter den som svarar på frågorna.  

Krag Jacobsen (1993) skriver att vid en intervju är den som intervjuar en viktig del i 

det resultat som blir. Det gäller att som intervjuare vara närvarande och visa fokus på 

den som blir intervjuad. Vid intervjuerna var fokus hela tiden på informanten, jag  

försökte att inte lägga någon värdering i det som sades, samt bekräftade att jag 
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lyssnade genom att nicka eller svarade med små ord. Denscombe (2018) menar att 

hur intervjuaren tar emot svaren på frågorna, kan påverka hur den intervjuade svarar 

och vågar svara som den tycker, tänker eller känner och inte hur den tror att 

intervjuaren vill att svaret ska vara. Vidare menar Denscombe (2018) att fördelarna 

med att använda intervju som metod kan vara att intervjuaren kan ställa följdfrågor 

och att svaren på frågorna kan utvecklas och följas upp med nya spår, om intervjun 

är semistrukturerad.  

Observation  

Denscombe (2018) skriver att observation som metod är användbar när studien 

undersöker hur det är i den naturliga miljön. Som komplement till intervjuerna har 
observationer av den pedagogiska miljön genomförts. Jag har använt mig av 

systematisk observation, vilket innebär att observatören tittar på praktiken utifrån ett 
perspektiv där den inte är med och påverkar något (Denscombe 2018). Vidare 

besrkvis att i en systematisk observation väljer observatören ut vad som ska 

observeras. Syftet med observationerna var att få en bild av vilka verktyg som fanns 

tillgängliga i miljön för att stötta barns utveckling av sitt modersmål och om de olika 

modersmålen får plats på något sätt i miljön. Vid observationerna tittade jag på den 

pedagogiska miljön med fokus på hur förskolan synliggjorde olika språk och även 

vilka hjälpmedel förskollärarna använder i arbetet (Bilaga B). Jag valde ut att titta på 

det i miljön som jag kunde se hade att göra med modersmål eller språk. 

Observationerna ägde rum efter intervjuerna med förskollärarna på de avdelningar 

där de arbetade. Fördelar med observation som metod är bland annat att det går snabbt 

att genomföra observationen och att det ger data som visar hur något är och inte hur 

någon påstår att det är (Denscombe, 2018).  

Urval 

I studien har fem förskollärare intervjuats. Dessa förskollärare hade olika lång 

yrkeserfarenhet inom förskolan och hade olika erfarenheter av arbete med modersmål 

i förskolan. De arbetade i två olika kommuner (se figur 1) och på olika stora förskolor. 

På två av förskolorna var det flera olika avdelningar och de tillhörde stora enheter 

med flera förskolor i kommunen. De andra förskolorna var mindre och på den ena var 

barnen indelade i två grupper, men hela förskolan arbetade till stor del tillsammans. 

De resterande förskolorna bestod av tre olika avdelningar.  Gemensamt för alla de 

intervjuade förskollärarna var att de arbetade på mångkulturella förskolor. De 

förskollärare som intervjuades kom jag i kontakt med via tidigare genomförd 

verksamhetsförlagd utbildning samt genom en vän vars förälder arbetar på en 

mångkulturell förskola. Denscombe (2018) skriver om subjektivt urval och skriver att 

det innebär att de informanter som är med i studien är utvalda för att de har kunskap 

och erfarenhet av ämnet som berörs. I min studie har de förskollärare som blivit 

intervjuade valts ut för att de arbetar på mångkulturella förskolor och möter barn med 

olika modersmål i sitt vardagliga arbete.  

De förskollärare som är intervjuade i studien hade olika många barn med annat 

modersmål än svenska i sin nuvarande barngrupp och arbetade i två olika kommuner. 

För att underlätta för läsaren har förskollärarnas namn bytts ut mot fiktiva namn. Som 

går efter alfabetisk ordning.  Nedan sammanställs dessa uppgifter,  
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Förskollärare Fiktivt namn  Antal barn med annat modersmål än 

svenska  
Kommun  

Förskollärare 1 Anna  19 av 29  Kommun 1  

Förskollärare 2  Birgitta  7 av 17  Kommun 2  

Förskollärare 3 Cecilia   18 av 18  Kommun 1  

Förskollärare 4  Daniella  18 av 18  Kommun 1  

Förskollärare 5 Erica   8 av 18  Kommun 2  

Figur 1. Förskollärares fiktiva namn, antal barn med annat modersmål än svenska i 

barngruppen och kommun.   

 

Genomförande 

För att få kontakt med informanterna skickades missiv (se bilaga C) ut som beskrev 

vad studien handlar om. Detta skickades ut till förskollärare som tillfrågades om de 

ville vara med samt de rektorer där det fanns behov för det. En del förskollärare 

kontaktade rektorn på sin arbetsplats själva och därför fanns i de fallen inte behov av 

att jag skulle kontakta dem. De förskollärare som svarade att de ville vara med fick 

komma med förslag på tider som passade dem och deras verksamhet. Vid 

intervjutillfället satt jag tillsammans med förskolläraren i ett enskilt rum. Innan 

intervjuerna fick förskollärarna läsa igenom och skriva på en samtyckesblankett (se 

bilaga D), de fick information om sina rättigheter med sitt deltagande i studien. De 

fick även information om att intervjuerna skulle spelas in och sedan raderas när 

uppgiften blivit godkänd. Sedan gick vi igenom intervjufrågorna. Följdfrågor ställdes 

där det behövdes för att få mer utvecklande svar eller för att bekräfta att 

informanternas svar tolkades på rätt sätt. Ibland kom intervjun in på andra spår, 

beroende på vad förskolläraren tog upp utifrån intervjufrågorna. Längden på 

intervjuerna blev olika beroende på hur mycket förskolläraren tog upp, men 

tidsspannet sträcker sig mellan 30-45 minuter. Efter intervjuerna gick jag till 

avdelningen där den intervjuade förskolläraren arbetade och observerade den 

pedagogiska miljön på avdelningen. Utifrån mitt observationsschema skrev jag upp 

sådant som kunde kopplas till de olika modersmålen i barngruppen. Till exempel om 
det fanns böcker på olika språk. Jag observerade även det som hade med språk att 

göra, men som inte kunde kopplas till just de olika modersmålen, det var till exempel 

bilder eller olika tecken som stöd. Observationerna tog cirka 10 minuter.     

Analys 

Enligt Denscombe (2018) innebär en kvalitativ analys att fokus är på att dela in datan 

i olika teman eller kategorier som liknar varandra. Den insamlade datan i form av 

intervjusvaren och observationsscheman har  analyserats kvalitativt. De två 

forskningsfrågorna har varit utgångspunkt i analysens uppbyggnad. Genom analysen 
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av transkriberingen av intervjuerna och observationerna har olika teman framkommit 

kopplade till de möjligheter och utmaningar som informanterna har beskrivit och till 

modersmål i relation till den pedagogiska miljön. För att få fram olika teman lästes 

transkriberingarna igenom flera gånger och de olika fynden markerades ut med olika 

ord som användes som samlingsnamn för de olika kategorierna. Exempelvis “miljö” 

eller “utmaning”. De olika teman som synliggjordes tolkades sedan med hjälp av 

Wenger (2009) och Säljös (2015) beskrivningar och redogörelse för begrepp inom det 

situerade lärandet.  

 

Forskningsetik  

Vetenskapsrådet (2017) har gjort ett underlag om vilka etiska överväganden som bör 

göras i genomförandet av en studie. Dessa etiska överväganden kommer att prägla 

den här studiens tillvägagångssätt och utformning. Nedan beskrivs dessa 

överväganden.  

Konfidentialitet 

I studien har alla förskollärares personliga uppgifter, såsom namn och vilken förskola 

de arbetar på att hanterats konfidentiellt. De namn som figurerar i studien är fiktiva, 

alltså utbytta. Även de förskolor som är berörda av observationerna har behandlats 

konfidentiellt. De uppgifter som rör förskolornas geografiska plats och namn nämns 

inte  i studien. Vetenskapsrådet (2017) beskriver i underlaget att konfidentialitet 

handlar om att de uppgifter den som genomför studien får till sig under 

genomförandet av studien, inte ska spridas till någon utomstående. 

Samtycke  

Samtyckesblanketter har skrivits på av alla som medverkar i studien, i blanketten 

framgår vad studien omfattar och hur informanternas uppgifter kommer att behandlas, 

samt vilka rättigheter informanterna har i och med sitt medverkande i studien. De 

observationer som genomförts av förskolans miljö, innefattar inte barnen eller 

personalen. Därför har förskollärare och i de fall där det varit relevant har retor 

kontaktats för att ge godkännande till observationerna. Vetenskapsrådet (2017) 

skriver att det är viktigt att medverkande i studien får veta vad studien ska handla om 

och lämnar sitt samtycke på sitt medverkande. De skriver också att det är viktigt att 

informanterna har rätt att dra tillbaka sitt samtycke när som helst under arbetets gång.  

Information  

Det har skickats ut ett missiv till de berörda förskollärarna och rektorerna. Missivet 

förklarade syftet med studien och hur den skulle genomföras. Det innehöll också 

information om hur personliga uppgifter skulle behandlas och att en 

samtyckesblankett skulle skrivas på vid medverkande i studien. Vetenskapsrådet 

(2017) skriver om vikten att informera om vad studiens syfte berör och hur studien 

kommer att genomföras, till de som medverkar.  
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Nyttjande  

Den information som framkom i intervjuerna och observationerna kommer endast att 

användas till den här studien. De inspelade intervjuerna kommer att raderas efter 

avslutad studie och andra uppgifter kommer inte att spridas vidare eller användas i 

andra sammanhang. Den slutgiltiga uppsatsen kommer att publiceras i en databas som 

heter Diva, vilket informanterna är informerade om. Vetenskapsrådet (2017) skriver 

även om vikten av att den insamlade datan endast används i studien och att den inte 

nyttjas i något annat syfte.  

Metoddiskussion och tillförlitlighet 

Denscombe (2018) beskriver att en av nackdelarna med att använda intervju som 

metod är att informanterna endast framför det de vill framföra under intervjuerna. 

Saker som de inte vill förmedla eller som inte tänker är relevanta utesluts från svaret. 

Dessutom betyder inte svaren på frågorna att verkligheten ser ut som den beskrivs av 

informanterna. Jag är medveten om att det som sägs i intervjuerna endast är 

informanternas upplevelser av det som beskrivs och har med det i min analys. De 

antaganden och slutsatser som framkommit i studien är baserade på de intervjuade 

förskollärarnas upplevelser och kan inte ge en generaliserad bild av hur alla 

förskollärare upplever arbetet med modersmål i förskolan.   

Vidare beskriver Denscombe (2018) att nackdelar med att använda observation som 

metod kan vara att de endast beskriver hur något är, men inte orsaken till varför det 

är så. Det blir en generaliserad bild av den verklighet som observeras som visar en 

frekvens av en företeelse, men inte går in mer på anledningen till utfallet (Denscombe, 

2018). Eftersom observationerna i studien är ett komplement till intervjuerna, kan 

studien beröra både hur miljön ser ut och hur informanterna beskriver miljön och 

anledningen till de val som finns i miljön. Jag är medveten om att de resultat som 

observationerna visar, endast speglar hur de berörda förskolorna arbetat med 

modersmål i den pedagogiska miljön och kan därför inte ge en generaliserad bild av 

hur det är på alla förskolor. Observationerna genomfördes utan att titta på hur 

miljöerna användes av de barn och personal som vistas i dem. De visar därför inte en 

hel bild av vilka möjligheter till användning av modersmål som finns i den. 

Observationerna visar endast det som synligt kan kopplas till språkande i den 

pedagogiska miljön.  
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7 Resultat och analys  

Nedan redovisas och analyseras studiens resultat i relation till studiens syfte och 

frågeställningar. Wenger (2009) och Säljös (2015) förklaringar av det situerade 

perspektivet på lärande och begreppen praxisgemenskap, reifikationer, 

identitetsformning meningsfullhet och övning används för att analysera resultatet. 

Avslutningsvis redovisas en sammanfattande analys som ligger till grund för studiens 

diskussionsavsnitt.  

Utmaningar i arbetet med att stötta barn med annat modersmål än 

svenska i utvecklingen av sitt modersmål  
Informanterna i studien beskriver olika utmaningar som de stöter på i arbetet med 

barngruppens olika modersmål. I de flesta fallen beskriver de även hur de hanterar 

dessa utmaningar. De utmaningar som informanterna främst lyfte var att få tiden att 

räcka till och att ge alla barn oavsett modersmål likvärdiga möjligheter till att stöttas 

i sin språkutveckling.  

Att hantera brist på tid  

Informanterna ger uttryck för att det är svårt att hinna med att ge utrymme för alla 

olika modersmål som finns i barngruppen. Alla informanter har flera olika modersmål 

i sin barngrupp, vilket gör att det är flera olika språk som behöver få utrymme i 

verksamheten.  

Birgitta och Erica beskriver bristen på tid som en utmaning i arbetet med 

barngruppens olika modersmål. De ger uttryck för att de som förskollärare måste se 

till att alla olika modersmål ska tas upp och att det tar tid eftersom det är flera olika 

språk som ska få utrymme.  

Utmaningen är väl när man jobbar med många barn med olika modersmål att 

hitta tiden att verkligen se till att alla barn får det där. Att man hittar tiden att 

lyfta alla olika språk. (Birgitta)  

Birgitta förklarar vidare att det till exempel inte går att lyssna på en bok på alla 

barngruppens olika språk vid ett och samma tillfälle, utan att det behövs fler tillfällen 

för att hitta tid och utrymme för alla de olika språken. Hon beskriver det som en 

balansgång och att det är upp till förskolepersonalen att hitta tillfällen för alla olika 

språk. Även Erica tar upp tiden som en utmaning.  

Det är ju det här med att hinna med alla olika språken. När man kanske har fem 

eller sex olika språk i barngruppen. Då måste man ju hitta tillfällen för alla olika 

språk och det kan vara svårt. Det är så mycket annat att hinna med också ju. 

(Erica)  

Erica beskriver att det är svårt att få in alla olika språk i verksamheten när 

barngruppen består av flera olika modersmål. Hon beskriver att det finns så mycket 

annat att hinna med också. Det kan tolkas som att inom den praxisgemenskap som 

Erica befinner sig i finns det olika saker som behöver hinnas med och göras. Arbetet 

med modersmål är en sådan sak, som inom förskolan ska arbetas med, men eftersom 

det finns så mycket annat som ska göras också kan det ses som att tiden behöver 

prioriteras för att hitta en balans inom gemenskapen.  
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Likvärdighet mellan språken 

En utmaning som alla informanter tar upp under intervjuerna är likvärdigheten mellan 

de olika språken som finns representerade i barngruppen. En aspekt de tar upp som 

kan påverka likvärdigheten är om någon i personalen kan tala samma språk som något 

eller några barn i barngruppen har som modersmål. Även barngruppens utformning 

berörs i intervjuerna, då det i vissa fall är fler barn som talar samma modersmål, vilket 

också enligt informanterna kan påverka.  

Stöd i modersmålet i form av en förskolepersonal som talar ett av språken som finns 

i barngruppen lyfter samtliga förskollärare upp som en tillgång, både i mötet med 

barn och vårdnadshavare. Men detta visar sig vara en av orsakerna till att det blir en 

skillnad mellan de olika modersmålen.  

Vi har ju en pedagog som är på föräldraledighet just nu, men som pratar arabiska 

och det gör ju såklart stor skillnad för då kan man springa och hämta henne om 

det är något som vi inte förstår eller som barnet behöver stöttning i på 

modersmålet. (Daniella) 

Det här citatet kan tolkas genom att förskolepersonalen tillhör samma 

praxisgemenskap bidrar de tillsammans på olika sätt till lärande och stöttning i 

gruppen. Den personal som Daniella pratar om i citatet kan arabiska och kan genom 

språket vara den inom praxisgemenskapen som blir den som lär ut i det här 

sammanhanget. Det förskolepersonalen gör i citatet är att de löser utmaningen inom 

sin praxisgemenskap genom samarbete dem emellan. I vidare samtal tar dock 

Daniella upp att det även kan bli  en utmaning eftersom det ofta inte finns möjlighet 

till pedagoger som kan tala alla olika modersmål som finns representerade i 

barngruppen. Cecilia beskriver också detta som en utmaning när det gäller 

likvärdigheten mellan språken. 

Ja fast det blir ju lite orättvist för man kan ju inte ha en i varje språk heller men.. 

ja det är svårt läge det där hur man ska tänka.. men ibland kan det ju vara bra 

att ha någon även om det inte finns någon på varje språk. Det blir ett 

övervägande. Men ingen får bli glömd det är ju viktigt att alla ska synas. 

(Cecilia) 

Cecilia tycks ändå se personal med samma modersmål som något eller några av 

barnen som en tillgång. Men hon är noga med att påpeka att det är viktigt att alla språk 

ska få möjlighet att synas och ta plats i verksamheten. Birgitta lyfter fram vikten av 

att personalen behöver reflektera över hur de arbetar med alla språken.  

Sen tycker jag det är viktigt att man tänker att inte vissa barn får fördelar för att 

det finns en lärare som talar det språket.. då blir det ju en olikvärdighet. Vi 

behöver alla tänka hur vi jobbar med alla barn. (Birgitta ) 

Vidare framhäver Birgitta att alla barn behöver olika typ av stöd eftersom alla är olika. 

Hon förklarar att personalen behöver ha strategier för att möta alla olika modersmål 

och om något språk finns representerat i personalgruppen så behöver de andra språken 

få liknande möjligheter till stöttning på andra sätt. Det kan tolkas som att i den 

praxisgemenskap som Birgitta befinner sig i behöver förskolepersonalen reflektera 

över situationen och tänka  nytt för att hitta arbetssätt som de tillsammans kan 

använda i sin praktik. De behöver genom övning och genom att prova olika strategier 

hitta en kunskap om hur de kan stötta alla olika modersmål på ett likvärdigt sätt.  
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Vidare påpekar Daniella likt Birgitta att istället för att tycka att det blir orättvist, se 

det positivt att det finns någon som kan stötta några barn på det sättet.  

Sen har vi många språk så det kan inte finnas en personal som kan modersmålet 

på varje språk så är det och då kan man tänka rättvisa. Men jag brukar bara tänka 

att har vi en som pratar arabiska till exempel så är många barn tillgodosedda 

med sitt modersmål och så får man vara lite nöjd i det och så får man stötta dom 

andra språken på andra sätt. (Daniella) 

I det här citatet ges uttryck för att lärande kan innebära att behöva ta sig an nya 

utmaningar och hitta nya sätt att tänka inom praxisgemenskapen. Daniella ger uttryck 

för att istället för att tycka att det är orättvist att vissa barn får möjlighet att ha en 

förskolepersonal som talar samma språk, så ser hon det som positivt. En annan aspekt 

som lyfts upp i intervjuerna är att det kan vara en fördel om det är fler barn i 

barngruppen som talar samma modersmål. Det kan göra att de kan använda det till att 

exempelvis leka eller samtala med varandra i förskolan. Den här aspekten beskrivs av 

informanterna som en möjlighet, men samtidigt en utmaning då de barn som är 

ensamma om att tala sitt modersmål får inte samma möjligheter.  

I dom lägena där barnet inte har någon i förskolan som talar samma språk så 

behöver man kanske samarbeta på ett annat sätt med familjerna. Så att man 

faktiskt tillsammans kan hjälpa till att hitta språkpåsar från biblioteket kanske 

att dom får det hemma det vi inte kan ge. För när man tittar på Polyglutt 

(applikation som översätter böcker till olika språk, mitt förtydligande) så finns 

det olika många böcker översatta till olika språk.. (Birgitta)  

Birgitta säger att när det gäller de språk som inte finns lika tillgängliga som andra kan 

en strategi vara att samarbeta med familjerna för att kunna stötta alla barn. Detta är 

uttryck för den praxisgemenskap som finns inom förskolan, där vårdnadshavarna, 

barnen och personalen tillhör en gemenskap i förskolan. Inom en praxisgemenskap 

kan de olika medlemmarna på olika sätt lära av varandra. I Birgittas beskrivning kan 

det tolkas som att vårdnadshavarna bidrar till praxisgemenskapen med sina kunskaper 

i modersmålet och förskolepersonalen får möjlighet att lära av dem. Vidare lyfts 

samhällets olika syn och inställning till olika språk fram som något som kan bidra till 

att det är svårt att skapa likvärdighet.  

Vissa språk finns det inte så mycket information att hitta, till exempel översatta 

böcker eller sånger så, eller som på Polyglutt. Det blir som att vissa språk får 

mer plats i förskolan för att det är så i resten av samhället. Men där måste vi ju 

stötta så gott vi kan och lära oss tillsammans i arbetslaget hur vi kan tänka. För 

i förskolan får det inte vara så. Vi måste hitta andra sätt. (Erica)  

Här beskriver Erica likt Birgitta att det finns en del språk som är mer tillgängliga än 

andra i samhället och att det också påverkar förskolan. Erica ger uttryck för att 

reflekterandet tillsammans i arbetslaget är viktigt. Det kan ses som en möjlighet att 

inom praxisgemenskapen som förskolepersonalen ingår i att tillsammans arbeta för 

att kunna lösa utmaningen som skapats.  

Möjligheter i arbetet med barns olika modersmål i förskolan  
Informanterna gav uttryck för flera olika möjligheter till att arbeta med modersmål i 

förskolan. Dessa möjligheter kan även beskrivas som förutsättningar, genom 

studiens gång har det framkommit att möjligheter och förutsättningar ligger nära 

varandra i det här sammanhanget. De möjligheter informanterna beskrev var att 
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erfarenheterna de har av arbete med modersmål har bidragit till möjligheter och 

säkerhet på hur arbetet kan gå till har blivit större. De beskriver också att 

vårdnadshavarna ofta kan hjälpa till att skapa möjligheter för lärande av 

modersmålet i förskolan, vilket även kommunerna kan bidra med. Slutligen lyfts 

meningsfulla sammanhang upp som en möjlighet till att kunna stötta alla barn i sitt 

modersmål.  

Erfarenhet och säkerhet 
Informanterna beskriver att arbetet med modersmål har utvecklats eftersom de har 

behövt ta till sig nya erfarenheter. Det har därmed blivit mer en vana hur detta arbete 

kan gå till. De informanter som inte arbetat inom förskolan lika länge som de andra 

beskriver vikten av kollegor med erfarenhet.  

Anna och Birgitta beskriver att tidigare var det en större utmaning i arbetet med 

modersmål eftersom de inte hade samma kunskap, då det inte var lika aktuellt. De 

påpekar att idag har dessa svårigheter bearbetats och tillsammans med kollegor, 

forskning och stöd från kommunen har de fått en bredare bild över möjligheterna med 

att arbeta med modersmål i förskolan.  

Vi har haft väldigt mycket utmaningar eftersom vi inte var vana.. så först tyckte 

vi att det var väldigt svårt. Sedan har vi tagit hjälp av allt vi KAN och vi har lärt 

oss jättemycket. (Anna) 

I början tyckte jag att det var svårt och vad kan vi göra och så, Det handlar ju 

om att hitta kunskap, hur vi kan jobba. Sedan började vi ha det som fokus på 

våra uppföljningar och skuggade varandra så att vi kunde få tips och också lära 

oss av varandra. (Birgitta)  

Det kan tolkas som att informanternas lärande av arbete med modersmål i förskolan 

har utvecklats när de hamnat i sammanhang där detta arbete är en naturlig del av den 

sociala verklighet de befinner sig  i.  Arbetet med språk och flerspråkighet har blivit 

ett fokus på Birgittas förskolas uppföljningar och personalen har stöttat varandra 

genom att aktivt gå bredvid varandra och på så sätt inspirera och visa hur de arbetar. 

I Birgittas beskrivning framkommer det att deras förskola har en praxisgemenskap 

där de arbetar med barns olika modersmål. Det kan tolkas som att de genom att  välja 

att fokusera på språk och modersmål i uppföljningar och i det dagliga arbetet har olika 

begrepp, reifikationer och sätt vuxit fram som har genererat lärande genom att de 

inom gemenskapen har provat och tagit del av varandras erfarenheter. Det kan även 

ses som att eftersom arbetet med modersmål har börjat få allt mer fokus kan en 

meningsfullhet bildas eftersom det bidrar till att det blir meningsfullt att tillägna sig 

kunskaper i dessa sammanhangen inom gemenskapen. Dessutom kan det tolkas som 

att förskolepersonalens identitetsutformning har utvecklats, eftersom de tillsammans 

har utvecklats och blivit till individer som har kunskap om arbete med modersmål.  

De har gått från att inte veta hur de ska göra till att genom att öva och prova olika sätt 

för att tillägna sig strategier. Även Daniella menar att idag har det blivit en vana och 

en rutin att arbeta med modersmål, just för att det inte finns något val. 

Jag har ju jobbat på den här förskolan länge och detta sättet och vi kanske känner 

oss bekväma med att vi har hittat ett sätt som vi har märkt fungerar. Vi har ju 

läroplanen att rätta oss efter och den är tydlig med att säga att det ska man och 

ingen kan säga att nej men det kan vi inte för vi kan inte arabiska till exempel. 



 

21 

 

 
() 

 

Så tycker inte jag att man kan säga, eller man får ju inte det, utan man får ju 

uppfinna sätt som gör att man kan stötta barnen ändå. (Daniella) 

Daniellas beskrivning tyder på att de har utvecklat strategier för hur arbetet ska gå till 

och att genom att de har arbetat med olika modersmål har de hittat ett arbetssätt som 

passar dem. Detta kan ses som att ett lärande har skett genom övning och deltagande 

i olika situationer där arbetet med modersmål blivit aktuellt. Daniella och hennes 

kollegor har utvecklat sitt arbetssätt genom meningsfulla situationer i den verksamhet 

där de ska använda kunskapen. Cecilia och Erica har inte arbetat inom förskolan lika 

länge som de andra tre informanterna har gjort. De menar att det kan vara en utmaning 

att komma in i hur arbetet med modersmål kan gå till, men de påpekar att samarbetet 

med kollegor skapar möjligheter till lärande.  

Det är ett svårt ämne, att få till. Men man får göra så gott man kan och lära av 

varandra som pedagoger. (Cecilia)  

Det Cecilia beskriver i det här citatet kan också framstå som att Cecilias 

identitetsutformning håller på att utvecklas. Lärandet sker genom att prova och öva 

och göra sitt bästa och genom att ingå i en praxisgemenskap med kollegor som har 

erfarenhet av arbetet med modersmål. Då får de möjlighet att lära sig hur det kan gå 

till och hur de kan tänka genom att vara i situationerna och på så sätt kan Cecilias 

identitet utvecklas om hur hon känner inför arbetet med modersmål i förskolan.  

Vårdnadshavare som tillgång 

En aspekt som framkommer i intervjuerna som en stor möjlighet och tillgång för 

förskolans arbete med olika modersmål är vårdnadshavarna. Informanterna beskriver 

att vårdnadshavarna exempelvis kan lära förskolepersonalen ord som de sedan kan 

använda tillsammans med barnen. Informanterna beskriver att detta samarbete bidrar 

till en positiv utveckling i relationen mellan förskola och hem.  

Vårdnadshavarna ses av informanterna som en viktig källa till kunskap och samarbete 

i arbetet med modersmål i förskolan. I Cecilias arbetslag har de bestämt att ta vara på 

barnens olika modersmål och få in dem i temat. Hon beskriver att de arbetar med två 

böcker, där de har frågat vårdnadshavare från alla olika språk som finns 

representerade i gruppen om vad de olika djuren och andra viktiga roller i böckerna 

heter på de olika språken.  

Vi fick väldigt bra respons och vårdnadshavarna tyckte det var roligt att vi 

frågade. Så det är starten och sedan ska vi sätta upp dom olika vid våra matbord 

så vi pedagoger kan gå och titta och använda tillsammans med barnen och lära 

tillsammans. (Cecilia)  

 Cecilia beskriver att vårdnadshavarna tyckte det var roligt att få lära personalen och 

att de sedan lär tillsammans med barnen. Det kan tolkas som att vårdnadshavarnas 

identitetsutformning stärks av att kunna lära personalen något som sedan kan 

användas tillsammans med barnen. Vårdnadshavarna är en del av förskolans 

praxisgemenskap och inom den kan de olika parterna lära av varandra. Citatet ovan 

är en beskrivning på hur vårdnadshavarna kan lära förskolepersonalen. Även Daniella 

arbetar på det här sättet och hon beskriver att det blir ett sätt att skapa samverkan med 

familjerna och att det skapar en förståelse och ömsesidighet.  
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Och så satt vi där och skrattade och då blir det ju dom som skrattar lite åt att vi 

låter helt knasigt när vi ska säga något på somaliska och då kan man liksom dela 

det med varandra och känslan av att inte kunna uttala rätt. (Daniella)  

I den här situationen lär sig både förskolepersonalen och vårdnadshavarna. 

Personalen får kunskap om modersmålet och vårdnadshavarna lär sig att de är viktiga 

och får uppleva att personalen också kan ha svårt med uttal och så vidare, vilket kan 

bidra till en ömsesidighet och trygghet dem emellan. Även Birgitta pratar om vikten 

av att vårdnadshavare och även barn med annat modersmål får känna att de är de 

språkkunniga.  

Att det faktiskt är väldigt roligt och man kan visa barn och vårdnadshavare på 

ett väldigt konkret sätt att jag kan lära mig något nytt och DU kan lära MIG 

någonting. Att man är positivt inställd till att språket berikar. (Birgitta)  

Här framgår också det som beskrivits ovan att alla i en praxisgemenskap kan lära av 

varandra och Birgitta beskriver tydligt att hon tycker att det är viktigt i mötet med 

både barn och vårdnadshavare med annat modersmål än svenska. Både barn, 

vårdnadshavare och förskolepersonal lär av varandra i den praxisgemenskap de 

befinner sig i.  

Stöttning av kommunen  

En aspekt som visat sig vara positiv enligt informanterna är att i en av de kommuner 

som informanterna arbetar i finns det en personalgrupp som besöker kommunens 

olika förskolor och stöttar förskolepersonalen i arbetet med modersmål.  

Birgitta och Erica beskriver att personalgruppen bidrar med tips som gör att 

förskolepersonalen kan arbeta mer effektivt. Personalgruppen åker runt på de olika 

förskolorna i kommunen och observerar och informerar om arbete med modersmål 

och sedan får förskolepersonalen stöttning i hur de kan arbeta framåt. 

Och få praktiska tips för det tar tid om man ska hitta och söka. Och det är ju 

också ett dilemma då ju att när hittar jag tiden att ta till mig allting och hitta 

material. Nu fick man lite länkar och sådant. Det finns redan någon som har 

tänkt och då kan man lättare jobba vidare med språken. (Birgitta) 

Den plats där lärandet sker när personalgruppen är ute på de olika förskolorna är 

naturlig för den förskolepersonal som arbetar där, eftersom det sker i deras 

verksamhet. Det kan tolkas som att lärandet sker genom att förskolepersonalen övar 
och provar i den naturliga miljön där kunnandet sedan ska användas praktiskt. Även 

Erica arbetar i den här kommunen och beskriver att stödet från den här 

personalgruppen har bidragit till att förskolan har tagit tag i att prioritera stöttningen 

av barns olika modersmål. I och med att personalgruppen kommer till deras 

verksamhet får förskolepersonalen möjlighet att skapa mening i den verksamhet där 

de ska använda den kunskap som erövras tillsammans med personalgruppen. 

Situationen kan tolkas som meningsfull eftersom förskolepersonalen är i sin naturliga 

situation, där de ska använda dessa erfarenheter.  

Meningsfulla sammanhang  

Informanterna beskriver att de vill få in barnens olika modersmål i meningsfulla 

sammanhang för barnen. Att få in modersmålen i temat eller projektet lyfts fram som 
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ett tydligt sätt att försöka skapa meningsfullhet för barnen och att visa att alla språk 

är viktiga.  

Informanterna ger uttryck för att det ofta handlar om att visa en nyfikenhet från deras 

sida och att visa en acceptans för olika språk och att det skapar möjligheter.  

Det är ju just det att vara nyfiken och uppmärksam på att det finns olika språk.. 

(Daniella)  

Jag kan ju inte lära någon arabiska eller dari, men däremot kan jag visa intresse 

för barnets modersmål. Jag menar idag har ett barn försökt lära mig att räkna på 

arabiska, när vi räknade maskarna som vi skapade. Vi räknade på svenska och 

sen räknade vi på arabiska. (Birgitta ) 

Birgitta fortsätter berätta om dagens arbete med barngruppens projekt. Då de räknade 

maskarna och det var tre barn som pratade arabiska som var med i den gruppen och 

då blev det så att de även räknade på arabiska. Genom att räkna tillsammans på 

barnens modersmål kan det tolkas som att de tillsammans i gruppen får uppleva en 

meningsfullhet där barnen kunde använda sina kunskaper i situationen som uppkom 

i deras arbete med projektet. Situationen blev naturlig och betydelsefull. Det här 

tolkas som att det sker ett lärande i en situation som är meningsfull för barnen som 

deltar i situationen och genom att få prova i det sammanhanget de befinner sig i. Även 

Daniella och Cecilia beskriver att de arbetar med att ta in modersmålen i temat för att 

kunna skapa sammanhang för barnen. 

Då var det någon i arbetslaget som kom med idén att nu gör vi det och får in det 

i vårt tema. (Cecilia) 

Man märker ändå att sen när man då kan säga misch till exempel som katt heter 

så glittrar det till i ögonen och plötsligt har man en annan relation. Och jag tror 

det har att göra med att det är tillåtet att använda andra språk än just svenska 

och att vi förstår varandra lite. Det tycker jag är häftigt. (Daniella)  

Cecilia och Daniella ger uttryck för att genom att få in modersmålen i temat 

uppkommer det tillfällen att använda orden i sammanhang som kan tolkas som 

meningsfulla och vardagliga i verksamheten. Daniella ger uttryck för att genom att få 

in orden i vardagliga situationer visar de att alla språk är viktiga och att barnen och 

förskolepersonalen får en annan kontakt med varandra. Bekräftande av barnens olika 

språk till en sådan viktig sak som temat kan tolkas som en identitetsutformning. Att 

barnens språk får plats i temat kan göra att individen känner sig viktig i den 

praxisgemenskap den befinner sig i. Ett tema i förskolan är ofta en viktig del av 

verksamheten och genom att visa att modersmålen får ingå i temat kan det bidra till 

meningsfullhet för barnen.  

        Modersmål i den pedagogiska miljön  
Den andra frågeställningen i den här studien handlar om hur den pedagogiska miljön 

ger utrymme olika modersmålen som finns i barngruppen bidrar till den språkliga 

mångfald som finns i barngruppen. Nedan beskrivs olika teman som framkommit och 

resultatet av observationerna redogörs. I analysen är fokus på vad som finns 

tillgängligt för barnen i miljön och hur informanterna samtalade om detta i 

intervjuerna.  
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Hur modersmål synliggörs i den pedagogiska miljön 

Det som framkom av observationerna var att det inte finns så mycket synligt i miljön 

om de olika modersmålen. Nedan finns en sammanställning av det som gick att 

koppla till olika modersmål i den pedagogiska miljön. De saker som nämns är synligt 

på ett ställe vardera.  

Förskola   Material som berör barngruppens olika 

modersmål  

Förskola 1  • Ord på arabiska, som hänger vid 

skrivbordet där förskollärarna har 

sina papper och dator  

• Böcker på arabiska  

Förskola 2  • Barngruppens olika flaggor  

• Hälsningsfraser på de olika 

modersmålen på väggen  

• Böcker på olika modersmål  

• Ordet “mask” på barngruppens 

olika modersmål (kopplat till 

projektarbetet)  

Förskola 3  • Böcker på olika språk  

• Ord kopplade till temat som ligger 

vid förskollärarnas hylla där de 

har “viktiga” saker  

Förskola 4  • Böcker på olika språk  

• Ord på väggen kopplade till temat 

på arabiska och ryska  

Förskola 5  • Hälsningsfraser på olika språk på 

väggen  

• Räkneramsa på olika modersmål  

Figur 2 Tillgängligt och synligt material kopplat till barngruppens olika modersmål i den 

pedagogiska miljön 

Under intervjuerna pratade informanterna om den pedagogiska miljön. Flera av dem 

sätter ord på att det är svårt att veta hur modersmålen ska synliggöras i miljön.  

Vi har kanske inte så mycket synligt i miljön för vi tycker det hjälper ju inte att 

sätta upp flaggor och så från olika länder, om man inte jobbar med det sen. 

(Cecilia)  

Det här citatet visar att informanterna ofta tycker att det är viktigt att det som finns i 
miljön används och inte bara synliggörs. Cecilia ger uttryck för att de arbetar mer med 

modersmål än vad som syns i miljön. Det kan det tolkas som att lärandet som sker 

inom modersmål inte syns, men att det ändå, enligt informanterna sker lärande inom 

de olika modersmålen. Alltså kan tolkas att det sker lärande även om det inte syns i 

miljön, vilket är vanligt i en praxisgemenskap, där lärandet inte alltid syns trots att 

det sker. Vilket Cecilia också berör.  

Sen kanske som sagt var inte allt syns som man gör och det kanske inte alltid är 

det viktiga tycker vi utan det kanske det är.. men det är ju så mycket det här med 

att man ska synliggöra saker och det kan ju vara ganska svårt kanske i det ämnet. 

(Cecilia)  



 

25 

 

 
() 

 

Här belyser Cecilia att det är ett svårt ämne att synliggöra i miljön och att det som 

syns i miljön inte är allt som görs. Det viktiga är att de olika modersmålen arbetas 

med. 

Språkande i miljön  

Gemensamt på alla förskolor som observerats är att miljöerna har konkret material 

med bilder och tecken som stöd. Informanterna i studien samtalar om vikten av en 

tydlighet i miljön i arbetet med flerspråkiga barn. De ger uttryck för att tecken som 

stöd och bildstöd är en bra grund i språkandet och viktigt för alla språk. Nedan finns 

en sammanställning av hur det gemensamma språkandet blev synligt i den 

pedagogiska miljön. De flesta sakerna av det som nämns syns flera gånger på olika 

ställen i miljön. Till exempel genomsyrar bilder och bildstöd nästan varje del av 

miljön.  

 

Förskola  Material som berör det gemensamma språkandet 

Förskola 1 • Bildstöd - dagen i bilder  

• Bilder i alla de olika miljöerna - till 

exempel penna och papper i 

målarhörnan  

• Aktivitetskort vid varje miljö som 

beskriver vad barnen kan göra där  

• Böcker  

Förskola 2  • Bildstöd  

• Bildstöd - dagen i bilder  

• Tecken som stöd (kort på väggarna i 

de olika delarna av miljön) Till 

exempel färgerna i ateljén  

• Böcker  

Förskola 3 • Bildstöd med “viktiga ord” i de olika 

miljöerna  

• Sagan i temat tillgänglig på väggen  

• Bildstöd vid matplatserna 

• Böcker   

Förskola 4  • Bilder vid borden  

• Bildstöd med ord utspridda över hela 

miljön  

• Temat – sagan utskriven på väggen  

• Böcker  

Förskola 5  • Tecken som stöd - bilder i de olika 

miljöerna  

• Bildstöd - dagen i bilder  

• Böcker  

• Bilder på olika miljöer på förskolan 

(såsom utomhus eller i ateljén)  

Figur 3 Det gemensamma språkandet i den pedagogiska miljön  

 

Flera av informanterna nämner att bilder och tecken som stöd används i miljön och 

under verksamheten för att skapa en trygghet och för att det ska vara tilgängligt för 

alla i barngruppen. Anna beskriver att tecken och bilder blir som en gemensam 

förståelse mellan barn med olika modersmål.  
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Tecken och bildstöd är vår grund det gäller ju alla språk, det binder samman 

barnen också, en som pratar svenska och en som pratar kurdiska dom har ju 

samma tecken och kan förstå varandra. (Anna)  

Detta förstärks av observationerna i den pedagogiska miljön på den förskola där Anna 

arbetar. Det är mycket bilder på väggarna som beskriver de olika miljöerna och det är 

även bilder med tecken som stöd som passar in i de olika miljöerna. Det här kan ses 

som att när individer tillhör samma praxisgemenskap bildas förståelse för att kunna 

lära sig tillsammans i gemenskapen.  Miljön i verksamheten där Anna arbetar bidrar 

till att barnen skapar sätt att förstå varandra i gemenskapen, även om de har olika 

modersmål.  

Informanterna menar att med en tydlig och konkret miljö, kan barnen utveckla 

språkandet, både på modersmålet och svenskan. De uttrycker att förskolans vardag 

blir tydligare och barnen kan tillägna sig det som händer och inte behöva fundera på 

vad som sägs eller att de inte förstår.  

Jag tänker att det kanske blir lättare att översätta i sitt huvud till sitt eget språk 

och kanske rabbla eller säga vad man varit med om jag nu visar en ramsa eller 

vad vi ska göra med figurer istället för att bara säga det och då kanske svenskan 

också blir mer utvecklad. (Daniella) 

Vi använder mycket tecken som stöd och bilder för att förstärka det vi gör eller 

ska göra. Vi har också samma struktur över dagen så att barnen inte ska behöva 

fundera över vad som ska hända utan fokusera på det innehållsliga. (Birgitta)  

Citaten ger uttryck för att tydlighet och konkreta material i miljön kan bidra till att 

barnen kan fokusera mer på innehållet under dagen. Det som de beskriver om sin 

miljön förstärks av observationerna i de miljöer de arbetar i. Deras miljöer präglas av 

bilder och tydligt material som är tillgängligt för barnen. Ur det situerade perspektivet 

kan bilderna och tecknen vara reifikationer. Alltså begrepp eller verktyg som används 

i en specifik praxisgemenskap och som förstås av de som är en del av den grupp som 

gemenskapen tillhör.  

Sammanfattande analys  
Sammanfattningsvis kan det tolkas som att informanterna är medvetna om flera av de 

utmaningar som de beskriver kan finnas i arbetet med att stötta varje barn i sin 

modersmålsutveckling. Den medvetenheten bidrar till att utmaningen inte får så stor 

del i arbetet, eller att den hanteras med hjälp av olika medel. Genom de olika strategier 

som används för att hantera de utmaningar som finns, tillägnar sig informanterna 

erfarenheter och lärande. Med utgångspunkt i Wengers (2009) och Säljös (2015) 

beskrivningar av det situerade perspektivet kan därför tolkas som att lärandet har skett 

genom att informanterna har behövt använda utmaningarna de har mött i arbetet till 
att omvandla sin inställning till, och kunskap om att arbeta med modersmål i 

förskolan.   

Informanterna beskriver att möjligheterna med att arbeta med modersmål har ökat i 

takt med att förskolorna har blivit mer vana med att alla språk ska få plats i 

verksamheten. Tack vare att de i förskolan behövt möta flera olika språk och på olika 

sätt hitta verktyg till att kunna stötta alla språken har de lärt sig i den verksamhet där 

de ska använda den här kunskapen. Inom situerat lärande är meningsfullhet viktigt för 

att lärande ska kunna ske genom det som individen upplever (Wenger 2009). 

Kunskapen om hur arbetet med olika modersmål kan gå till i förskolan kan tolkas som 
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meningsfull eftersom det i de berörda förskolorna finns många barn som har andra 

modersmål än svenska. Lärandet sker i naturliga sammanhang, där 

förskolepersonalen kan använda dessa kunskaper där de befinner sig. Meningsfullhet 

för barnen lyfts också fram som en viktig del, eftersom barnen också behöver få känna 

sig viktiga och att deras olika språk får utrymme i de sammanhang som i 
praxisgemenskapen på förskolan är viktiga. Temat och projektet är ett sådant 

tillfälle. En tillgång och möjlighet som också framkommer i resultatet är samarbete 

med vårdnadshavarna. Det beskrivs hur detta samarbete kan bidra till att modersmålet 

kan stöttas ytterligare och att även relationen mellan förskolan och vårdnadshavarna 

kan stödjas. Genom att vårdnadshavarna stöttar förskolepersonalen med till exempel 

att översätta ord som kan användas till temat blir vårdnadshavarna också delaktiga i 

praxisgemenskapen. Att de får känna sig delaktiga kan även tolkas som att situationen 

blir meningsfull för dem och att det sker en identitetsutformning där vårdnadshavarna 

utvecklar sin identitet då de får känna sig delaktiga och får lära sig att deras kunskaper 

är viktiga för praxisgemenskapen.  

Vad gäller den pedagogiska miljön i relation till barngruppens modersmål kan 

slutsatsen dras att det som anses vara viktigt inte är vad som syns, snarare vad som 

görs inom praxisgemenskapen. Vilket enligt Säljö (2015) är vanligt inom det 

situerade perspektivet på lärande, då lärande inte alltid syns, men individerna i 

praxisgemenskaperna ingår i ett socialt sammanhang och lärandet behöver därför inte 

skiljas från allt annat eller synliggöras. Det gemensamma språkandet är det som får 

fokus i miljön för att ge alla barn en tillgänglighet och ett sammanhang mellan de 

olika språken. Enligt informanterna lär sig barnen språk, trots att det inte syns i den 

pedagogiska miljön i den utsträckningen. Det gemensamma språket i miljön blir en 

del av praxisgemenskapen, en gemenskap där barn och vuxna använder olika sätt och 

begrepp för att förstå varandra och kunna lära sig. I och med tecken som stöd och 

bilder kan barnen och förskolepersonalen tillägna sig ett gemensamt språk som de i 

sin praxisgemenskap använder för att förstå varandra. Vidare beskrivs att de kan ta 

med sig dessa erfarenheter i utvecklingen av modersmålet.  
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8 Diskussion 

I det här avsnittet berörs aspekterna om likvärdighet, meningsfullhet och miljön 

utifrån vad som framkommit i analysen. Dessa sätts i relation till den tidigare 

forskning som finns inom modersmål i förskolan. Avslutningsvis sammanfattas 

studiens pedagogiska implikationer och vidare undersökning föreslås. 

 

Likvärdigheten mellan språken  
Informanterna reflekterar över att det påverkar likvärdigheten mellan olika 

modersmål om någon i personalen kan tala samma språk som vissa eller något av 

barnen. Informanterna beskriver i ett vidare perspektiv en medvetenhet om att det 

påverkar och beskriver hur de kan göra för att ändå ge alla barn samma 

förutsättningar. I relation till det analysen visar skriver Fredriksson och Lindgren 

Eneflo (2019) att det saknas en likvärdighet mellan olika modersmål, för att en del 

finns representerade i personalen och därför kan tas tillvara på ett annat sätt. Analysen 

visar att informanterna ser varje barn utifrån de förutsättningar de har och därigenom 

försöker skapa möjligheter till att stötta alla barns olika modersmål. Skans (2011) 

menar att de barn vars modersmål inte finns representerat hos någon i personalen, inte 

får samma möjligheter till språkande på sitt modersmål. Detta visar även analysen. 

Men personal som kan tala samma språk som något av barnen ses som en tillgång 

som kan skapa möjligheter för de barnen. Det är enligt resultatet upp till 

förskollärarna att skapa andra möjligheter för de barn som inte har den förmånen att 

ha en personal som talar deras modersmål. Ett sätt kan vara att ha ett nära samarbete 

med vårdnadshavarna för att tillsammans med dem hitta strategier till att stötta 

barnen. En aspekt som framkommer i resultatet är att samhällets syn på eller 

inställning till olika modersmål också har påverkan. De hjälpmedel som 

förskollärarna har för att stötta olika modersmål, som till exempel olika applikationer 

eller böcker, har visat sig innehålla olika mycket tillgång till olika modersmål. Detta 

visar att samhällets inställning påverkar förskolans möjligheter. Vilket informanterna 

beskriver inte ska få påverka barnen. Detta kan kopplas till det situerade perspektivet 

på lärande genom det som Säljö (2015) skriver om att lärande kan ske genom att pröva 

nya lösningar när det uppstår motgångar. Det som förskollärarna beskriver i resultatet 

kan tolkas som att deras medvetenhet i sig är ett lärande och att de vidare behöver 

hitta andra vägar för de modersmål som inte finns tillgängliga på samma sätt som 

andra gör.  

Meningsfullhet i mötet med modersmål  
Analysen visar att genom att koppla in barngruppens olika modersmål i förskolans 

tema-arbete eller projekt så fick barnen möjlighet att möta språket i situationer som 

är viktiga i förskolans verksamhet. Skaremyr (2019) skriver att barn behöver få 

möjlighet att möta sitt modersmål i meningsfulla sammanhang för att få ett innehåll i 

sitt lärande. Även Wenger (2009) beskriver vikten att meningsfulla situationer där 

barnen får möjlighet att lära, för att kunna ta till sig kunskap som kan användas i den 

aktuella situationen. I analysen framkommer det att förskolepersonalens reflekterande 

om modersmål har gjort att de hittat sätt att stötta barn i sitt modersmål i situationer 

som tros vara viktiga för barnet. Fredriksson och Lindgren Eneflo (2019) skriver om 

en osäkerhet som finns hos pedagoger i hur de ska skapa tillfällen där modersmålet 
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kan få utvecklas i meningsfulla sammanhang. Denna beskrivna osäkerhet uppfattas 

inte finnas hos informanterna i den här studien. I analysen framkommer det att de 

förskollärare som inte hade erfarenhet av arbetet med modersmål i förskolan, såg sina 

kollegor som viktiga förebilder.  

 

Modersmål i den pedagogiska miljön 
I resultatet till den här studien visade det sig att modersmålen inte hade särskilt stor 

plats i miljön och informanterna förklarade att deras arbete med modersmål inte syns 

i miljön i den utsträckningen som det faktiskt arbetades med. Men att det viktigaste 

inte var vad som syns, utan vad som görs. Fokus i miljöerna var istället på språkandet 
i stort och bilder och tecken som stöd fanns tillgängliga för barnen. Det fanns på vissa 

ställen böcker och vissa ord på olika modersmål i miljön, men som sagt mest fokus 

på det gemensamma i barngruppen, alltså bilder och tecken. Ljunggren (2016) 

beskriver sin artikel hur vårdnadshavarna sågs som en tillgång till den flerspråkiga 

miljön. Där vårdnadshavarna fick möjlighet att använda sitt modersmål till att 

exempelvis spela in förklaringar till begrepp om olika saker i miljön. På så sätt fick 

barnen tillgång till de olika modersmålen genom tekniska hjälpmedel, såsom lärplatta. 

Analysen visar att vårdnadshavarna på en del ställen fått hjälpa till att bidra med ord 

som sedan skulle synliggöras i miljön och kunna användas av barn och 

förskolepersonal. Vilket kan ses som en slags väg mot ett liknande arbete som det 

Ljunggren beskriver.  Ljunggren (2016) visar i sin studie att tillgången till flera språk 

för barnen gjorde att de fick förståelse för att det finns olika språk i barngruppen och 

att alla är viktiga. Även om barnen inte alltid förstod vad som sas i de inspelade 

klippen, skapade det en medvetenhet om olika språk, menar Ljunggren (2016). Detta 

tankesätt beskriver informanterna som viktigt, de menar att det är viktigt att göra 

barnen medvetna om olika språk och att alla är viktiga, av intervjuerna och 

observationerna att tolka får det dock inte plats i miljön.  

Pedagogiska implikationer 
I den här studien har förskolans arbete med barns olika modersmål undersökts och 

analyserats. Det är ett område som i dagens samhälle är aktuellt och omdiskuterat. 

Det som framkommer av den här studien är att förskollärare har breda kunskaper om 

möjligheter och utmaningar med arbetet med modersmål i förskolan. Arbetet får mer 

och mer plats i verksamheten, men när det gäller den pedagogiska miljön är fokus på 

det gemensamma språkandet i barngruppen. I praktiken kan studien bidra med 

kunskap om hur förskollärare samtalar om förskolans möjligheter och utmaningar 

med arbetet med modersmål, men att det fortfarande hamnar lite bakom det 

gemensamma språket i verksamheten och inte lyfts fram i miljön.  Vidare studier 

inom ämnet skulle kunna undersöka hur den pedagogiska miljön används för 

barngruppens olika språk och de möjligheter till språkande som finns tillgängliga i 

miljön tas tillvara på av barnen och hur de används av barn och förskolepersonal.  
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Bilaga A 

 

 

Intervjufrågor 
• Ålder? 

• Hur länge har du arbetat som förskollärare?  

• Hur länge har du varit på den förskolan du arbetar på idag?  

• Hur många barn med annat modersmål än svenska finns det din barngrupp? 

Hur många olika modersmål finns representerade i barngruppen?  

 

• Hur tänker du om modersmål, vad innebär det för dig?  

• Om du skulle beskriva hur du arbetar med barnens olika modersmål under 

en dag/vecka på förskolan, hur går det till? Ge exempel.  

• När under dagen gör du det? 

 

• Använder du några hjälpmedel för att stötta barnen i sitt modersmål? Om ja, 

vilka och på vilket sätt?  

• Vilka möjligheter ser du för modersmålsutveckling i förskolan?  

• Vilka svårigheter/utmaningar ser du?  

• Hur tänker du om likvärdigheten mellan de olika modersmålen? Vad gäller 

tid och möjlighet att få stöttning i dem?  

 

• Hur arbetar din kommun/enhet med modersmål i förskolan?  

• Finns möjlighet till modersmålsstöd/stöd till förskollärare osv. Utveckla.  

 

Följdfrågor: Varför? Hur menar du? Utveckla, ge exempel  
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Bilaga B 

Obsservationsschema  
 

Verktyg/artefakter kopplade till 

olika modersmål som används av 

förskollärare   

 

Verktyg/artefakter i miljön som är 

kopplade till olika modersmål som 

finns tillgängliga för barnen att 

använda  

 

Annat/övrigt/synbart som kan 

märkas på något sätt  
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Bilaga C 

 

Missiv till förskollärare  

Hej!  
 

Jag heter Julia och läser min sista termin på förskollärarprogrammet på 

Linnéuniversitetet i Kalmar.  Just nu skriver jag mitt examensarbete om 15 

högskolepoäng. Min studie handlar om förskolans arbete med att stötta barns 

olika modersmål. Studien syftar till att bidra med kunskap om hur förskolan 

arbetar med att stötta alla barn med annat modersmål än svenska i 

utvecklingen av sitt modersmål.  

 

Jag har tagit del av tidigare forskning och litteratur inom ämnet. Vidare i 

undersökningen har jag som avsikt att studera hur arbetet går till i praktiken 

genom intervjuer med förskollärare om deras erfarenheter och kunskaper 

inom ämnet. Jag har även för avsikt att observera den pedagogiska miljön 

och barngruppens olika modersmål synliggörs och finns tillgängliga i den. 

Jag kommer att spela in intervjuerna med förskollärarna men dessa 

inspelningar kommer att raderas när mitt arbete är godkänt. Observationerna 

av miljön innefattar inga observationer av personer.  

 

I mitt arbete kommer jag att ta hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer. Alla personuppgifter och förskolans namn och så vidare kommer 

att behandlas konfidentiellt under arbetet med studien och i uppsatsen. Det 

insamlade materialet kommer endast att användas enligt studiens syfte och 

alla deltagare kommer att få information om vad studien gäller, samt få 

skriva på en samtyckesblankett innan sitt deltagande. Deltagare i studien har 

rätt att närsomhelst rätt att dra tillbaka sitt samtycke utan att det medför 

några konsekvenser.  

 

Efter att uppsatsen blivit godkänd kommer den att publiceras i en databas 

som heter Diva. Där kan du sedan gå in och ta del av det slutgiltiga resultatet 

av arbetet.  

 

Om du har ytterligare frågor, tveka inte att höra av dig till mig eller min 

handledare. 

 

Tack på förhand!  

 

Med vänliga hälsningar,  

Julia Johnsson  
 

Ansvarig handledare: Ann-Katrin Perselli  
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Bilaga D 
 

Samtyckesblankett för att delta i Studie om modersmål i förskolan  
 

Syftet med den här uppsatsen är att synliggöra vilka strategier förskollärare 

använder i arbetet med att stötta barn med annat modersmål än svenska i 

utvecklingen av sitt modersmål. Jag har tagit del av forskning och litteratur om 

ämnet, men ser er kunskap och era erfarenheter som förskollärare väldigt värdefulla 

för uppsatsens syfte. Därför skulle jag vilja intervjua dig och få inblick i hur du 

arbetar och vad du har för tankar om stöttning av alla barns olika modersmål.   

 

Genom att skriva under den här samtyckesblanketten godkänner du att dina 

personuppgifter behandlas inom ramen för uppsatsen/studien som beskrivs ovan. Du 

kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke genom att kontakta någon av 

kontaktpersonerna nedan. Dina personuppgifter kommer därefter inte längre att 

bevaras eller behandlas vidare utan annan laglig grund.  

 

De personuppgifter som kommer samlas in från dig är ålder, antal verksamma år 

inom förskolan och vilken utbildning du har. Dina personuppgifter kommer 

behandlas mellan november 2019 till januari 2020 varefter de raderas.  

 

Du har alltid möjlighet att få information om vad som registrerats om dig eller ha 

synpunkter på behandlingen eller de uppgifter som samlats in genom att kontakta 

någon av kontaktpersonerna nedan eller lärosätets dataskyddsombud på 

dataskyddsombud@lnu.se. Klagomål som inte kan lösas med Linnéuniversitetet kan 

lämnas till Datainspektionen.  

 

……………………………… ………………………………  

Underskrift   Ort och datum 

 

………………………………  

Namnförtydligande 

 

Kontaktuppgifter: 

Julia Johnsson  

Handledarens namn: Ann-Katrin Perselli 
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