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Abstrakt 
Svensk titel:  Modersmål i förskolan - En kvalitativ studie om hur förskollärare 

upplever sitt arbete med att främja språkutvecklingen av modersmålet hos barn som 

talar annat modersmål än svenska  

 

English title: Mother tongue in preschool - A qualitative study on preschool teachers´ 

perception of their work to promote language development in children as speaks mother 

tongue other than Swedish 

 

Syftet med denna kvalitativa studien är att bidra med kunskap om hur förskollärare i 

förskolan upplever arbetet med att främja språkutvecklingen av modersmålet hos barn 

som talar annat modersmål än svenska. Empirin har samlats in genom enskilda 

semistrukturerade intervjuer med fyra förskollärare som arbetar på olika förskolor i en 

mindre kommun i södra Sverige. Resultatet visar att förskollärarna upplever att de 

arbetar för att skapa en miljö på förskolan där alla barns modersmål accepteras och där 

barnen ska kunna känna en trygghet i att använda sina språk oavsett varifrån de 

kommer. Förskollärarna uppger att de i inomhusmiljön på de olika förskolorna 

synliggör barnens olika modersmål genom att sätta upp flaggor, ord och alfabet på olika 

språk. Av resultatet framgår även att förskollärarna i arbetet med språkutvecklingen av 

olika modersmål använder sig av olika pedagogiska verktyg exempelvis bildstöd, 

digitala verktyg och böcker. Även andra resurser såsom vårdnadshavare och 

modersmålsstödjare används i detta arbete. Det framkommer dock att vissa språk får 

större uppmärksamhet än andra språk i förskolan. Förskollärarna upplever att det finns 

olika utmaningar i arbetet med att främja språkutvecklingen hos barn som talar annat 

modersmål än svenska. Förskollärarnas kunskaper och kompetens, tidsbrist, svårigheter 

att finna meningsfulla och lämpliga pedagogiska verktyg samt att förskollärarna inte 

kan utmana barnen vidare i deras språkutveckling eftersom förskollärarna själva inte 

kan barnens olika modersmål och därmed inte kan avgöra på vilken nivå i 

språkutvecklingen barnen befinner sig på, är exempel på utmaningar som förskollärarna 

upplever och som synliggörs i resultatet.  

 

 

Nyckelord 
Modersmål, språkutveckling, förskola, förskollärare 
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1 Inledning 
Ett språk, två språk eller flera språk. Minoritetsspråk, majoritetsspråk och modersmål. 

Debatten om språk finns ständigt närvarande i samhället och frågor om vilket språk som 

ska talas här i Sverige och vilka språk som anses vara viktiga, är exempel på frågor som 

debatteras. Milani (2007) menar att debatten om huruvida barn ska få 

modersmålsundervisning i skolan och om människor måste genomgå ett kunskapstest i 

svenska språket för att kunna bli svensk medborgare bidrar till exkludering av vissa 

människor i samhället. Han menar även att detta är ett exempel på en sorts dold 

diskriminering. Det finns ett samband mellan språk och makt förklarar Dahl (2013), och 

att kunna behärska ett lands majoritetsspråk kan ibland ge vissa fördelar. Att däremot 

uppvisa bristande språkkunskaper i ett visst språk kan innebära att en individ upplevs 

som mindre kompetent. Dessa aspekter av språkkunskap kan vara viktiga att reflektera 

kring.  

 

Det är genom språket vi människor kan förhandla om makt, synliggöra våra tankar, 

uttrycka våra åsikter och skapa relationer till andra. Språket är även sammankopplat 

med vår identitet. De flesta upplever att språket blir en begränsning när ett annat 

modersmål än sitt eget måste användas. Det kan då bli svårigheter att exempelvis visa 

sina kompetenser, uttrycka känslor och åsikter samt att synliggöra sin rätta identitet 

(Mikalides 2014). Utifrån egna erfarenheter från förskolan, är en uppfattning att olika 

modersmål får olika mycket uppmärksamhet och utrymme i förskolans verksamhet. Om 

det finns flera barn på en förskoleavdelning som har samma modersmål, dock annat än 

svenska, uppmärksammas detta språk i större omfattning än om det finns ett barn som är 

ensamt om att tala sitt modersmål. Detta riskerar att skapa en språkhierarki där olika 

språk får olika värde. En annan uppfattning är att barn som har annat modersmål än 

svenska inte får samma förutsättning att delta i konversationer och resonemang som 

barn som talar det svenska språket. En individs modersmål kan således uppfattas som en 

betydande faktor för vilka möjligheter som ges för utveckling, lärande och social 

acceptans. Därför anser vi att det viktigt och intressant att fokusera på förskolans 

verksamhet för att synliggöra vilka förutsättningar och möjligheter förskollärare skapar 

för att alla barn som talar annat modersmål än svenska ska få använda och utveckla sitt 

modersmål i förskolan. 

 

Flerspråkighet är något som alltid varit förekommande i världen. Dock har det med 

tiden blivit allt vanligare vilket medfört att det uppmärksammas på ett annat sätt och det 

innebär  nya utmaningar för samhället (Skolverket 2019a). Förskolan är en mötesplats 

där barn med olika språk möts. Det ställer krav på att personalen i förskolan har 

kunskaper om hur de kan arbeta med att främja alla barns utveckling av modersmål. Det 

är viktigt för barn som talar annat modersmål än svenska att får utveckla sitt eget 

modersmål, då detta har betydelse för inlärningen av det svenska språket (Skolverket 

2019b). Skolinspektionen (2017) menar även att det är viktigt att barn som talar annat 

modersmål än svenska får använda och utveckla sitt modersmål i förskolan, eftersom 

språket riskerar att förloras om det inte används. Personalen i förskolan upplever dock 

att de saknar kunskaper kring hur detta arbete kan genomföras. Brist på, 

kompetensutveckling, stöttning från rektorn, tid för reflektion och språkkunskaper på 

barnens olika modersmål, är aspekter som personalen menar begränsar deras 

möjligheter att utföra arbetet med att främja språkutvecklingen av modersmålet hos barn 

som talar annat modersmål än svenska. Orre (2014) skriver att om det på en 

förskoleavdelning finns ett eller flera barn med annat modersmål än svenska är 

personalen skyldig att arbeta med modersmålsutveckling dagligen. Även om det inte 

finns någon modersmålspedagog att tillgå eller om personalen på avdelningen enbart 
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talar svenska måste detta arbetet ske. Av Läroplan för förskolan (Skolverket 2018) 

framgår det att förskolan har ett värdegrundsuppdrag vilket bland annat innebär att alla 

barns lika värde ska synliggöras, alla barn ska respekteras för den individ de är och där 

all form av diskriminering ska motverkas. Det räcker dock inte att enbart 

uppmärksamma och respektera barns olika språk i förskolan, eftersom det även ingår i 

värdegrundsuppdraget att alla barn ska utvecklas och lära så långt som är möjligt utifrån 

barnets förutsättningar och erfarenheter. Förskolan måste skapa förutsättningar för att 

alla barn ska kunna utveckla sitt språk oavsett modersmål (ibid).  

 

Mot denna bakgrund kommer studien att fokusera på hur förskollärare upplever arbetet 

med att främja utvecklingen av modersmål hos alla barn som talar annat modersmål än 

svenska. Vilka möjligheter och utmaningar upplever förskollärare att det finns i detta 

arbete? Studien kan vara intressant för politiker, rektorer, personal i förskolan samt 

förskollärarstudenter då förskollärarnas tankar och upplevelser från förskolans 

verksamhet kan vara värdefulla och tankeväckande för det fortsatta arbetet med att 

utveckla förskolans verksamhet 

 

1.1 Begreppsdefinition  

Modersmål och språkutveckling är begrepp som är återkommande i denna studie. Nedan 

definieras begreppen utifrån litteratur samt beskrivs vad de avser i studien.  

 
1.1.1 Modersmål 

Modersmål är det språk som barnet lär sig först och som talas inom barnets familj. Om 

barnets vårdnadshavare talar olika språk i hemmet, anses barnet ha två modersmål 

(Svensson 2009). Fram till och med 1997 användes begreppet hemspråk, vilket senare 

ersatts med begreppet modersmål. Denna ändring gjordes eftersom begreppet hemspråk 

kunde uppfattas som missvisande då språket inte enbart talas i hemmet (Håkansson 

2003). När begreppet modersmål omnämns i denna studie avses ett annat modersmål än 

svenska.  

 
1.1.2 Språkutveckling  

Språkutveckling hos barn innebär att barnet tillägnar sig och utvecklar kunskaper i sitt 

språk. Inom språket finns olika delar såsom ordförråd, språkljud, grammatik samt 

språkanvändning och samtliga av dessa delar behöver främjas för att utveckla ett 

funktionellt språk (Westerlund 2009). När begreppet språkutveckling används i denna 

studie syftar det till barnets språkutveckling av språkets samtliga delar på barnets 

modersmål.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

3 

2 Syfte 
Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur förskollärare i förskolan upplever 

arbetet med att främja språkutvecklingen av modersmålet hos barn som talar annat 

modersmål än svenska.  

 

2.1 Frågeställning  

1. Hur upplever förskollärare att andra modersmål än svenska tas tillvara hos barn i 

förskolans verksamhet för att främja språkutvecklingen av modersmålet? 

 

2. Vilka möjligheter upplever förskollärare i förskolan att de har för att kunna 

främja språkutvecklingen av modersmålet hos barn som talar annat modersmål 

än svenska?  

 

3. Vilka utmaningar upplever förskollärare att det finns i arbetet med att främja 

språkutvecklingen av modersmålet i förskolan hos barn som talar annat 

modersmål än svenska? 
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3 Tidigare forskning  
I kapitlet nedan redovisas tidigare forskning som kan anses vara relevant i relation till 

denna studies syfte att bidra med kunskap om hur förskollärare i förskolan upplever 

arbetet med att främja språkutvecklingen av modersmålet hos barn som talar annat 

modersmål än svenska. Den tidigare forskning som presenteras här kan även bidra till 

en förförståelse för det valda forskningsområdet. Vår uppfattning är att det varit en 

svårighet att finna relevant forskning kring valt forskningsområde. Den forskning kring 

språkutveckling av modersmål, om annat än svenska, som vi funnit har fokuserat på hur 

andraspråksinlärningen sker i förskolan istället för språkutvecklingen av modersmålet. 

 

3.1 Förskollärares förhållningssätt till olika modersmål 

Skans (2011) har genom en fallstudie innehållande intervjuer och observationer, 

undersökt hur personal på förskolan vill arbeta med flerspråkighet och hur arbetet 

faktiskt sker utifrån ett interkulturellt perspektiv. Det är de didaktiska frågorna vad 

och  hur som fokuseras. Resultatet visar att personalen på förskolan är angelägna om att 

alla barn kommunicerar på något sätt oavsett språk. Personalen visar en öppenhet och 

vilja att lära sig ord på barnens olika modersmål och att de arbetar med flera olika språk 

skapar dels möjligheter för samhörighet i gruppen och dels bidrar det till att bekräfta 

barnets ursprung. Språkstöd, såsom bilder och konkret material, används i verksamheten 

på olika sätt främst i planerade storgruppsaktiviteter exempelvis samlingar och 

sagostunder. Språkstöd används dock inte lika frekvent i oplanerade aktiviteter och i 

smågrupper.  

Förskollärarnas roll att främja flerspråkiga barns ordförråd är diskuterad i en artikel av 

Svensson (2012). Forskaren har funnit att det är viktigt att förskolan har ett öppet 

förhållningssätt till olika modersmål och att personalen skapar en miljö som är 

språkutvecklande för alla barn där allas språk ses som en tillgång. Det är även viktigt att 

barn med annat modersmål än svenska utvecklar det svenska språket eftersom det kan 

ge bättre förutsättningar att klara kommande skolgång. Genom ökad medvetenhet hos 

förskollärare kan barnen ges större möjligheter att utveckla sina språk. Det finns dock 

en risk att barnen utvecklar ett ordförråd med begrepp som förknippas med förskolans 

kontext, vilket kan innebära att barnen får svårt att förstå det undervisningsspråk som 

senare används i skolan. Därför bör barn med annat modersmål än svenska få möjlighet 

att bygga upp ett ordförrådet där mer abstrakta och ej kontextbundna svenska ord och 

begrepp ingår.  

Ett annat och nyanserat sätt att se på språk lyfter García (2017) fram i sin forskning från 

USA. Hon menar att den synen på språk som innebär att varje språk ses som separata 

system är problemskapande. Det bidrar till orättvisor och uppdelningar av människor 

där vissa människor får fördelar för att de talar ett språk som anses har ett högre värde 

än något annat språk. För att förhindra denna uppdelning av språk i skolan förespråkar 

forskaren att skolor använder sig av translanguaging. Detta innebär att språk används på 

ett kreativt sätt som gör att normerna kring språk och dess uppdelning utmanas. Varje 

språk ska inte ses som separata system utan istället vara gränsöverskridande och ses 

som ett gemensamt språk. Att se barnets styrkor och kapacitet samt uppmuntra och 

bekräfta barnets alla språkliga kunskaper är grunden inom translanguaging. 
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3.2 Strategier för att stödja barns modersmål  

Ljunggren (2016) redogör för ett åtgärdsprojekt som genomförts i Malmö för att stärka 

den flerspråkiga miljön på stadens förskolor. Utgångspunkten var att alla barns 

modersmål skulle lyftas fram i det dagliga arbetet på förskolan och i projektet 

involverades vårdnadshavare och digitala verktyg, i detta fallet en talande penna, 

Penpal. Vårdnadshavarna spelade in ljudfiler innehållande meningar eller fraser på 

barnens olika modersmål och sedan spelades samma mening eller fras in på svenska. 

Sedan skannades dessa ljudfiler in på olika klistermärken som placerades ut på olika 

föremål på förskolan. Exempelvis fanns en tavla som visade olika djur och på varje djur 

placerades ett klistermärke. När barnen sedan höll den talande pennan mot något utav 

märken kunde barnen höra sina vårdnadshavare berätta fakta om till exempel elefanter 

på barnens olika modersmål. Det fanns även möjlighet att höra meningen eller frasen på 

svenska. I resultatet synliggörs att, barnen visar en nyfikenhet för den talande pennan, 

de hittar nya användningsområden för pennan samt att barnen lärde sig nya saker 

tillsammans. Av resultatet framkommer även att vårdnadshavarna involverades mera i 

förskolans verksamhet och de upplevde en ökad samhörighet och nya sätt för personal 

och barn att kommunicera uppstod genom projektet och barnens lärande vidgades.   

Genom observationer och intervjuer som verktyg för att synliggöra hur åtta anställda i 

från tre förskolor, Fredriksson och Lindgren Eneflo (2019) uppmärksammar barns olika 

modersmål och hur personalen talar kring detta arbete. Personal i förskolan har en 

betydande roll för vilka möjligheter barnen får att utveckla flerspråkig kompetens. Dock 

synliggörs det i resultatet att vissa språk tillägnas större uppmärksamhet än andra i 

förskolan. Av resultatet framgår även att personal i förskolan använder olika strategier 

för att stödja barns olika modersmål. Att använda digitala verktyg, ta tillvara på 

kulturella skillnader och att ta hjälp av personer som kan barnens olika modersmål är 

strategier som nämns. Att personalen lär sig ord på barnens olika modersmål och som 

sedan används på olika sätt i verksamheten är ett annat exempel på strategi som används 

i förskolan. Personalen uppger dock att läroplanens fria tolkningsutrymme skapar 

problem och osäkerhet på vad som är “rätt” och “fel” vilket får personalen att tvivla på 

sin egna kompetens och de arbetssätt de använder. I resultatet synliggörs även att det 

finns utmaningar i form av dilemman kring demokrati, likvärdighet i relation till olika 

språks värden och hur politiska beslut relateras till förskolans verksamhet. För att 

förskolepersonal ska kunna ta tillvara och integrera de modersmål som kan finnas i 

barngrupperna behöver personalen vidga sina kunskaper inom detta område. 

Kompetensutbildning är även nödvändig för att förskolepersonal ska kunna utmana 

barnen i deras språkutveckling av modersmålet så det inte enbart blir en upprepning av 

vad barnen kan.  

3.3 Modersmålets betydelse för identitet och lärande 

Utifrån etnografisk tradition har Kultti (2012) genomfört en studie som syftar till att 

synliggöra vilka villkor förskolan ger flerspråkiga barn i deras språkutveckling och för 

deltagande i olika aktiviteter. Resultatet visar att det svenska språket framträder som 

normspråk och att andra modersmål blir exkluderade och osynliga i förskolans arbete. I 

de flesta fallen är det en förutsättning att kunna tala det svenska språket för att språkligt 

kunna delta i förskolans aktiviteter. Andra modersmål än svenska bli legitima och 

uppmuntras först när det finns två eller flera barn på samma förskoleavdelning som har 

ett gemensamt modersmål. Ett liknande resultat har Palludan (2007) kommit fram till i 

en etnografisk studie, innehållande observationer och intervjuer, där hon undersökt hur 



  
 

6 

språk ger upphov till differentiering och segregation av barn i en mångkulturell förskola 

i Danmark. Av resultatet framgår det att danska är normspråk och att förskolepersonalen 

använder sig av två olika sätt att tala till barnen. Vilket sätt som används beror på vilket 

modersmål barnet har som ingår i sammanhanget. Det ena sättet innebär att barnet 

utmanas språkligt genom att delta i olika resonemang, argumentationer och barnen 

uppmanas att prata om upplevelser och känslor. Det andra sättet innebär att den vuxne 

styr samtalet som kan liknas vid en undervisningssituation innehållande ja och nej 

frågor där barnet inte får möjligheter att använda sitt språk i någon större omfattning. 

Barn med danska som modersmål ingick ofta i de resonerande samtalen, medan barn 

med annat modersmål oftas ingick i de undervisande samtalen. Detta leder till att barn 

som talar annat språk än normspråket blir underordnade, differentierade och inte 

erkända som goda samtalspartners.  

Torpsten (2017) har funnit att förskolepersonalens attityder till barnens olika språk och 

hur de sociala samspelen ser ut i förskolan har betydelse för både lärandet och 

identitetsutvecklingen. Genom att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet 

att utveckla både modersmålet och normspråket skapas det större möjligheter för dessa 

barn att interagera i sociala samspel på förskolan. Dessutom kan det innebära att deras 

kulturella identitet stärks. Det är viktigt att uppmärksamma att alla barn har olika 

erfarenheter av språk och olika nivåer av språkkunskaper. Trots detta finns det en 

tendens att barn med annat modersmål än svenska ses som en homogen grupp, de 

flerspråkiga barnen, vilket kan påverka barnens individuella lärande. För att barn ska få 

möjligheter att tillägna sig till exempel kunskaper om, och få förståelse för, människors 

olika livssituationer och värderingar kan exempelvis böcker användas. Det är då viktigt 

att alla barn får samma möjligheter att ta del av litteraturen. Detta innebär att det på 

förskolan bör finnas litteratur på alla de modersmål som finns representerade på 

förskolan och att litteraturen är anpassad efter barns olika kognitiva utvecklingsnivåer. 

Om sådan litteratur inte finns att tillgå på förskolan kan det lånas in från bibliotek.  

3.4 Sammanfattning 

Tidigare forskning synliggör olika perspektiv på förskolors och förskollärares arbete 

med att främja språkutvecklingen av modersmålet hos barn som talar annat modersmål 

än svenska. Det finns exempel på förskolor där barn som talar något annat språk än 

majoritetsspråket får begränsade möjligheter att delta i samtal och sociala sammanhang 

på förskolan. Det framkommer dock att det finns förskolor där förskollärare visar en 

öppenhet och en vilja att ta tillvara och uppmuntra alla barns språk oavsett modersmål. 

För att barnens språk inte enbart ska uppmärksammas och uppmuntras, utan även 

utvecklas, kan personalen behöva kompetensutveckling för att vidga sina kunskaper. 

Förskolepersonal använder olika strategier och verktyg i deras arbete med 

språkutveckling av modersmålet hos barn som talar ett annat modersmål än svenska och 

exempel på sådana pedagogiska verktyg är böcker, modersmålsstödjare, bildstöd och 

digitala verktyg. Tidigare forskning visar dessutom att det är viktigt att barn som talar 

annat modersmål än svenska även får utveckla det svenska språket eftersom det kan 

påverka barnens förutsättningar senare i skolan. I föreliggande text synliggörs att en 

uppdelning mellan olika språk görs och att människor kan ges för eller nackdelar 

beroende på vilket språk de talar. Det framkommer även att vissa språk får större 

utrymme än andra i förskolans verksamhet. För att undvika denna uppdelning kan 

translanguaging vara användbart. Detta innebär att alla språk och språkliga kompetenser 

uppmärksammas och tas tillvara. Inom translanguaging betraktas språken snarare som 

ett gemensamt språk än separata språksystem.  
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4 Teoretiska ramverk  
I detta kapitel beskrivs den teori och de teoretiska begrepp som analysen av det 

insamlade empiriska materialet baseras på i denna studie. Eftersom centrala grundtankar 

inom den sociokulturella teorin är att lärande och utveckling sker genom stöttning och 

utmaning i socialt samspel samt med hjälp av kulturella verktyg, där språket betraktas 

som det mest centrala för lärandet, anses denna teori och dess central begrepp vara 

relevanta att använda i föreliggande studie. Dessutom finns en uppfattning att den 

sociokulturella teorin ligger till grund för den svenska läroplan som arbetslagen i dagens 

förskolor arbetar utifrån, vilket är ett annat argument för att använda sociokulturella 

begrepp i kommande analys. Dessa begrepp används för att, utifrån förskollärares 

upplevelser, tolka och förklara hur de arbetar med att främja språkutvecklingen av 

modersmålet hos barn som talar annat modersmål än svenska samt för de resurser som 

används som hjälpmedel i detta arbete. De sociokulturella begrepp som valts att 

användas är mediering, den proximala utvecklingszonen samt stöttning (scaffolding) då 

dessa uppfattas som relevanta för denna studies analys.  

 

4.1 Sociokulturell teori  

Enligt Säljö (2014b) var Vygotskij den person som var grundare till den sociokulturella 

teorin och den blev resultatet av Vygotskijs intresse för hur människor lär och 

utvecklas. Det mest betydelsefulla för människans lärande är språket och ses som ett 

intellektuellt redskap, vilket både skapas och används i sociala samspel för att 

kommunicera och förstå andra och sin omvärld. Språket ska ses som ett övergripande 

uttrycksmedel som används för kommunikation och språket ska inte ses som avgränsade 

system som kan relateras enbart till en viss nation eller en viss folkgrupp. Språket ingår 

i olika komplexa system där språket kan kombineras med exempelvis bilder och 

symboler. För att barn ska kunna tillägna sig en språklig bredd är det viktigt att barn inte 

enbart möter ord och begrepp från det vardagliga språket. Det krävs även att barn får 

möjlighet att tillägna sig ord och begrepp som har en mer abstrakt karaktär samt mer 

vetenskapligt relaterade ord och begrepp. Dessa kunskaper ska barn få möjligheter att 

tillägna sig i skolan, ansåg Vygotskij. Det är dock inte enbart språket som är ett viktigt 

redskap i relation till människor utveckling och lärande utan även de fysiska redskapen, 

även kallade artefakter. Dessa artefakter skapas eller har skapat av människan som 

hjälpmedel för att underlätta i vardagen eller för att få förståelse för olika fenomen och 

för världen de lever i. Både språket och de fysiska artefakterna som skapas och används 

har en kulturell och historisk relation. Ett exempel är att det finns språk och fysiska 

artefakter som är specifika för ett visst yrke eller sammanhang. Säljö (2014a) menar att 

fysiska artefakter kan relateras till en viss historisk tid eftersom tillgång på material och 

människans ständiga utveckling är faktorer som påverkar framställningen av fysiska 

artefakter. Idag finns vissa fysiska artefakter, bland annat modern informationsteknik, 

som inte fanns förr i tiden. Denna teknik kan således relaterade till en viss historisk tid.  

För att lärande och utveckling ska ske, både kognitivt och socialt, menar Säljö (2014a) 

att det krävs att den lärande individen utmanas på en rimlig nivå. Inom sociokulturell 

teori används begreppet zonen för proximal utveckling vilket innebär att en individ, 

utifrån den kunskap denne besitter, utmanas vidare i sitt lärande och i sin utveckling för 

att nå en högre nivå av kunskap. Lärandet och utvecklingen är beroende av denna 

utmaning som dock måste utgå ifrån en relevant nivå då utmaningen annars riskerar att 

vara för enkel eller för svår vilket leder till att utveckling och lärande uteblir. Säljö 

(2014b) beskriver att en grundläggande tanke inom sociokulturell teori är att lärande 

sker i samspel med andra, i samspel med miljön samt med hjälp av kulturella artefakter. 
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Ett exempel på lärande i samspel, som även kan relateras till den proximala 

utvecklingszonen, är stöttning vilket innebär att en individ med större kompetens och 

kunskaper än en annan individ stöttar den lärande i en process. Stöttning kan ske med 

hjälp av lärare, någon annan vuxen eller annan elev eller barn. Inledningsvis kan 

stöttningen vara mer omfattande för att sedan successivt avta då den lärande uppnått en 

högre nivå i sitt lärande och sin utveckling. 

 

4.2 Mediering via språk och kuturella artefakter  

För att människor ska kunna lära och utvecklas, menar Säljö (2014a), att de är beroende 

av redskap som medierar tankar och handlingar. Mediering betyder förmedla och 

innebär att människan samspelar och interagerar med olika redskap för att skapa 

förståelse för omvärlden och för att förvärva nya erfarenheter. Detta är en 

grundläggande idé inom sociokulturell teori. Det viktigaste redskapet är det 

intellektuella, språket. Med hjälp av språket kan vi kommunicera och interagera med 

andra människor och det är ur ett socialt perspektiv språket har uppkommit, skapats och 

förhandlats. Språket är således en social konstruktion. De fysiska redskapen, även 

kallade artefakter, kan användas som hjälpmedel i hemmet eller på andra platser i 

samhället. Dessa fysiska artefakter har skapats och kan skapas för att exempelvis 

underlätta i vardagen eller bidra till att nya upptäckter görs inom vetenskapen. Exempel 

på fysiska artefakter är kikare, kompass, miniräknare samt bilar. Både det intellektuella 

redskapet och de fysiska artefakterna kan relateras till kulturella och historiska 

kontexter. Detta innebär att vad som är möjligt att skapa eller upptäcka är beroende av 

vilken kultur och i vilken historisk tid människan befinner sig i. Förr i tiden fanns vissa 

kulturella artefakter och språk som användes för mediering och i nutid finns det andra. 

Det finns dock artefakter som tillverkats för länge sedan som används än idag eftersom 

dessa varit mycket betydelsefulla och behjälpliga för människor runt om i världen. 

 

4.3 Den proximala utvecklingszonen  

Ett centralt begrepp inom den sociokulturella teorin är den proximala utvecklingszonen. 

Vygotskij ansåg att människan under hela sin livstid är i en ständig process av 

utveckling och lärande där närheten till ett nytt lärande alltid fanns inom räckhåll. Zonen 

för proximal utveckling kan beskrivas som den zon inom vilken det finns möjlighet för 

en individ att tillägna sig nya kunskaper, och nå en högre utvecklingsnivå, via 

vägledning av en annan individ med mer kunskaper och kompetens inom ett visst 

område. I skolmiljö kan det handla om en lärare som vägleder en elev till utökat lärande 

eller när en elev med mer kompetens hjälper en annan elev med mindre kompetens att 

nå längre i utveckling och lärande (Säljö 2014b). Det är dock av vikt att veta vad en 

individ befinner sig i sin utveckling och sitt lärande, vad den vet och kan, för att kunna 

utmana individen vidare inom en rimlig zon. Lärande sker således genom sociala 

samspel och sammanhang. Vad som är möjligt att lära är relaterat till biologiska, 

sociala, kulturella och historiska faktorer enligt den sociokulturella teorin (Säljö 2015). 

 

4.4 Stöttning (Scaffoldning) 

Stöttning är vägen till lärandet enligt Vygotskij. I vissa sammanhang används den 

engelska termen scaffolding istället för stöttning. Lärandet sker då en mer kunnig 

individ vägleder och stöttar en annan mindre kompetent individ framåt i dennes lärande. 

Stöttning kan ske genom exempelvis instruktioner, förklaringar eller via utmanande 

frågor. Stöttningen kan vara mer omfattande inledningsvis för att sedan successivt avta 

då den lärande gör framsteg i sitt lärande. Processen kan avslutas helt när den lärande 

nått upp till önskvärt resultat eller tillägnat sig den kunskap som var avsedd. En viktig 
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aspekt i lärandet som sker genom stöttning är att det bör finnas en relevant nivå på 

stöttningen. Den får inte vara alltför omfattande inte heller för undermålig, eftersom 

detta kan försvåra för den lärande (Säljö 2014b).  
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5 Metod  
I detta kapitel beskrivs de val som gjorts i studien för att få svar på forskningsfrågorna 

och uppnå studiens syfte. Först ges en motivering för val av metodansats och 

datainsamlingsverktyg därefter följer en redogörelse för urval av informanter. Vidare 

beskrivs genomförande, bearbetning och analys av empirisk data, etiska överväganden 

samt studiens trovärdighet och överförbarhet.  

 

5.1 Val av metodansats  

I denna studie används en kvalitativ metodansats eftersom studiens syfte är av sådan 

karaktär att djupgående information från informanterna krävs för att bli besvarat. 

Studien är även småskalig med bestämda tidsramar vilket påverkat valet av ansats. 

Denscombe (2018) förklarar att en studies syfte styr vilken metodansats som är lämplig 

att använda i forskning. Kvalitativ ansats kan vara fördelaktig vid mindre omfattande 

forskningsstudier där djupgående och detaljerad data från de deltagande informanterna 

efterfrågas. Denna studie har dessutom en fenomenografisk inriktning då fokus är 

inriktat på förskollärares upplevelser av arbetet med att främja språkutvecklingen av 

modersmålet hos barn som talar annat modersmål än svenska. Kihlström (2007) 

förklarar att människor kan ha olika uppfattningar och upplevelser av ett och samma 

fenomen som förekommer i vår omvärld. En fenomenografisk forskningsansats avser att 

synliggöra både likheter och skillnader i relation till hur människor beskriver sina tankar 

och upplevda erfarenheter av ett fenomen. För att kunna ta del av denna information kan 

empiriskt material samlas in på olika sätt bland annat genom observationer, intervjuer 

samt dokument. Intervju är dock det vanligast förekommande insamlingsverktyg som 

används inom fenomenografi.  

 

5.2 Datainsamlingsverktyg 

I föreliggande studie har intervjuer använts som datainsamlingsverktyg, då syftet med 

studien är att få förskollärarnas perspektiv på hur de upplever sitt arbete med att främja 

språkutvecklingen av modersmålet hos barn som talar annat modersmål än svenska. 

Intervjuerna som genomförts har varit semistrukturerade. Denscombe (2018) beskriver 

att semistrukturerade intervjuer innebär att forskaren utgår ifrån förutbestämda frågor 

som kan relateras till ett visst ämne eller område. Frågorna behöver inte följa en specifik 

ordning utan forskaren kan vara flexibel under intervjun. Den bakomliggande tanken är 

att informanten på ett mer djupgående sätt utvecklar sina svar och tankar (ibid). Valet 

att använda  semistrukturerade intervjuer i denna studie grundar sig på att det 

eftersträvades viss kontroll över intervjuerna för att få svar som kan relateras till 

studiens syfte. Samtidigt ansågs det vara relevant att erbjuda informanterna möjligheter 

att utveckla sina svar för att på detta sätt kunna bidra med en vidgad och mångfasetterad 

bild av deras upplevelser kring arbetet med främjandet av språkutvecklingen av 

modersmålet hos barn som talar annat modersmål än svenska. 

 

5.3 Urval 

I föreliggande studie har ett subjektivt urval tillämpats, då förskolorna där 

förskollärarna arbetar, valts ut utifrån förkunskap om dessa relevans i relation till 

studiens syfte.  Enligt Denscombe (2018) innebär subjektivt urval att forskaren väljer ut 

informanter som möjligtvis besitter den kunskap som är betydelsefull för 

forskningsstudien. Urval kan även baseras på forskarens förkunskaper om till exempel 

vilka arbetsplatser och företag som kan vara lämpliga för en viss studie. För att få svar 

på forskningsfrågorna och uppnå syftet med denna studie har informanterna  som 
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medverkat i studien valts ut utifrån vissa urvalskriterier. Det ena kriteriet har varit att 

informanterna ska vara utbildade förskollärare, då de har ett mer övergripande ansvar 

vad gäller pedagogik, didaktik och undervisning i förskolan än annan personal i 

arbetslaget. En uppfattning är således att förskollärare rimligtvis kan bidra med den 

specifika kunskap som studien efterfrågar. Det andra urvalskriteriet har varit att 

förskollärarna ska arbeta på en förskoleavdelning där det finns barn som talar ett annat 

modersmål än svenska. Förskollärarna som ingår i studien arbetar på olika förskolor i en 

mindre kommun i södra Sverige. Förskolläraren har valts ut från olika förskolor i syfte 

att möjliggöra en mångfacetterad bild av förskollärares upplevelser av arbetet med att 

främja språkutvecklingen av modersmålet hos barn som talar annat modersmål än 

svenska. Ett antagande är att förskollärare från samma förskola rimligtvis skulle uppge 

snarlika svar och därmed begränsa ett breddat perspektiv på det undersökta området. På 

grund av studiens tidsram begränsades antalet intervjuer till fyra stycken.  

I tabell 1 presenteras de fyra förskollärarna som intervjuats. I enlighet med 

Vetenskapsrådets (2017) krav på anonymisering har förskollärare i denna studie 

tilldelats fiktiva namn för att de ska förbli anonyma. Även förskollärarnas ålder, antal år 

som anställd förskollärare samt vilket modersmål förskollärarna talar synliggörs i 

tabellen. Denna information kan anses relevant eftersom den kan ge en förförståelse för 

vilka erfarenheter och kunskaper informanterna möjligtvis har inom det 

forskningsområde som studien berör.  

 
Tabell 1 – Bakgrundsfakta gällande studiens förskollärare 

 

Fiktiva namn på 

förskollärarna  

Förskollärarnas ålder Antal år som anställd 

förskollärare  

Förskollärarnas 

modersmål 

Lisa 27 år  2 år Svenska 

Eva 33 år 6 år  Svenska  

Mia  38 år 16 år Svenska  

Pia 56 år 34 år  Svenska 

 

 

5.4 Genomförande  

Inledningsvis författades ett brev (se bilaga A) som sedan skickades ut via mail till 

rektorerna på respektive förskola, där det efterfrågades förskollärare som frivilligt ville 

delta i intervjuer till denna studie. Mail användes med avsikten att förkorta svarstiden. I 

brevet fanns information om studiens syfte, att förskollärarna skulle bli intervjuade och 

att ljudupptagning kommer användas under intervjuerna. När rektorerna gett sitt 

godkännande fick vi kontaktuppgifter till de berörda informanterna så tid och 

platsbokning skedde direkt med de medverkande förskollärarna. 

Inför genomförandet av intervjuerna designades en intervjuguide (se bilaga B) där 

frågor utifrån studiens forskningsfrågor samt vald teori och teoretiska begrepp skapades. 

Frågorna var av öppen karaktär, vilket gav förskollärarna möjligheter att ge ett mer 

utvecklat svar än vid användning av slutna frågor. Även följdfrågor ställdes för att 

informanterna skulle få möjlighet att klargöra svar som vi uppfattat som abstrakta och 

oklara. Följdfrågor användes även för att få olika perspektiv kring vissa frågor eller för 

att få ett mer djupgående resonemang. Kihlström (2007) förklarar att intervjufrågorna 

ska utgå från en studies frågeställningar, informanternas erfarenheter och ställas så att 

det inte enbart går att svara ja eller nej. Detta eftersom intervjufrågorna i en kvalitativ 

metodansats är beroende av informationsrika svar från relevanta informanter (ibid).  
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Samtliga intervjuer genomfördes enskilt, det vill säga en intervjuare och en informant 

vid varje tillfälle. Efter ett övervägande valdes detta sätt med hänsyn till att två 

deltagande intervjuare skulle kunna orsaka en situation där informanten möjligtvis kan 

uppleva en känsla av underlägsenhet. Intervjuerna som genomfördes i denna studie 

pågick mellan 20 till 40 minuter och för att samla in det empiriska materialet samt 

säkerställa att all information dokumenterats under samtliga intervjuer användes 

ljudinspelning via mobiltelefon. Ljudinspelningarna var behjälpliga för att i efterhand 

kunna bearbeta materialet samt att kunna granska det tillsammans. Denscombe (2018) 

beskriver att det mänskliga minnet är relativt opålitligt i relation till att minnas och 

registrera samtal som sker under intervjuer. Ett verktyg som kan användas för att 

dokumentera det som sägs i en intervju är ljudupptagning i form av inspelning via en 

mobiltelefon. Ljudupptagningen ger en permanent dokumentation som även kan 

kontrolleras av andra forskare som inte medverkade under intervjun (ibid).  

5.5 Bearbetning och analys av empirisk data  

När empirisk data i form av ljudinspelade intervjuer samlats in transkriberades allt 

material. Transkriberingen gjordes i syfte att underlätta granskningen av empirin. 

Bearbetning av materialet skedde därefter grundligt genom repetitiv och noggrann 

läsning av transkriptionerna både individuellt och gemensamt. Sedan gjordes en 

innehållsanalys, som enligt Denscombe (2018) innebär en systematisk granskning av 

texten där del för del väljs ut, granskas och tematiseras. Dessa teman kan utgöra eller 

bilda kategorier som sedan kan relateras till en studies frågeställningar. Genom 

innehållsanalysen i föreliggande studie granskades de svar som förskollärarna gett på 

intervjufrågorna. Därefter placerades de olika svaren in under tre olika kategorier med 

utgångspunkt från studiens tre frågeställningar. Lämpliga citat från informanterna 

valdes ut för att sedan användas som grund för resonemang eller för att styrka resultatet. 

Vidare analyserades resultatet utifrån varje kategori i relation till tidigare forskning och 

valda teoretiska begrepp. I syfte att synliggöra likheter och skillnader mellan studiens 

resultat och tidigare forskning jämfördes dessa resultat. De tre valda teoretiska 

begreppen mediering, den proximala utvecklingszonen och stöttning användes för att 

tolka och förklara, utifrån förskollärare upplevelser, hur de arbetar med att främja 

språkutvecklingen av modersmålet hos barn som talar annat modersmål än svenska.  

 

5.6 Etiska överväganden  

Av Vetenskapsrådet (2011) framgår det att inom forskning finns vissa principer som 

forskaren bör beakta för att skydda berörda personer i forskningsstudien. Dessa 

principer nämns som fyra huvudkrav, vilka är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att forskaren ska 

informera de medverkande om studiens syfte. Därefter ska forskaren förmedla 

deltagarnas villkor och upplysa om att det är frivilligt att delta. Detta ingår i 

samtyckeskravet. För att uppnå konfidentialitetskravet måste forskaren skydda insamlat 

material och personuppgifter så att inga obehöriga får tillgång till dessa uppgifter. 

Forskaren måste även uppge hur det insamlade materialet ska användas och i vilka 

sammanhang, detta för att säkerställa nyttjandekravet. I denna studie har intervjuer 

genomförts för att få kunskap om hur förskollärare upplever arbetet med att främja 

språkutvecklingen av modersmålet hos barn som talar annat modersmål än svenska. 

Eftersom intervju har valts som datainsamlingsverktyg måste samtliga fyra huvudkrav 

beaktats. Genom det brev som skickats ut till de olika förskolorna har de berörda 

personerna kunnat ta del av information som berör alla de fyra huvudkraven. Inför varje 
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intervju repeterades  även informanternas villkor muntligt. I studien har informanterna 

tilldelats fiktiva namn och det insamlade materialet har skyddats från obehöriga och 

bearbetats enbart i skyddad miljö. På detta sätt har det säkerställts att studien uppfyller 

de forskningsetiska principerna. Eftersom inga personuppgifter som kan relateras till 

informanterna i denna studie dokumenterats och sparats har GDPR, The General Data 

Protection Regulation lagen, inte behövts tillämpas.  

 

5.7 Trovärdighet och överförbarhet 

Inom kvalitativ forskning talas det om trovärdighet (Denscombe 2018), vilket innebär 

att forskaren studerar enbart det som är avsett. Något som påverkar trovärdigheten är 

hur relevanta intervjufrågor som ställs, om de varit av öppen karaktär och följts upp 

med följdfrågor samt om forskaren försäkrat sig om att svaren är korrekt uppfattade. I 

föreliggande studie har en intervjuguide med öppna frågor och följdfrågor arbetats fram 

med utgångspunkt från studiens syfte och frågeställningar. Genom att till största delen 

hålla sig till dessa frågor under intervjuerna, med undantag för några få spontana ja- och 

nej-frågor, kan detta bidra till studiens trovärdighet. Dock gjordes ingen återkoppling 

för att försäkra att svaren uppfattats korrekt, vilket möjligtvis kan påverka 

trovärdigheten. Denscombe (2018) menar även att urvalet av medverkande informanter 

i en studie samt att citat från det empiriska materialet används i studien är något som är 

relevant och som kan förstärka trovärdigheten. I denna studien kan urvalet anses som 

relevant eftersom det enbart är utbildade förskollärare med erfarenheter av att arbeta 

med språkutveckling av modersmål hos barn som talar annat modersmål än svenska 

som medverkat i studien. Dessutom har citat tagits tillvara och lyfts in i texten för att 

förstärka resultatet. Dessa två aspekter kan rimligtvis stärka studiens trovärdighet.  

 

När en studie är genomförd kan det diskuteras i vilken utsträckning den är överförbar 

och rimlig att gälla i andra fall eller sammanhang. Inom kvalitativ forskning som ofta 

ses som småskaliga projekt med ett mindre antal medverkande informanter kan det vara 

svårt att avgöra överförbarheten (Denscombe 2018). Denna studie kan möjligtvis anses 

vara överförbar eftersom oavsett vad resultat visar finns det en rimlighet att resultatet 

kan vara igenkännbart på vissa förskolor runt om i Sverige och möjligen även i andra 

länder där det är relevant att förskollärare arbetar med språkutveckling av modersmål 

hos barn som talar annat modersmål än ett lands majoritetsspråk i förskolan.  
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6 Resultat och analys 
I detta kapitel kommer resultat och analys av empirin att presenteras i förhållande till 

studiens syfte och frågeställningar. Tre rubriker kommer dela in studiens framställda 

resultat: Att ta tillvara på barns olika modersmål i förskolan, Möjligheter för 

språkutveckling av modersmål i förskolan och Utmaningar att främja 

modersmålsutveckling i förskolan. Under varje rubrik delas resultatet ytterligare in med 

två tillhörande underrubriker för att kunna tydliggöra vad som framställs.Varje avsnitt 

avslutas med en analys utifrån studiens valda teoretiska ramverk samt tidigare 

forskning.  

 

6.1 Att ta tillvara på barns olika modersmål i förskolan 

Avsnittet avser att redogöra för studiens första frågeställning som berör förskollärares 

upplevelser om hur de i förskolan tar tillvara på barnens olika modersmål hos de barn 

som talar annat modersmål än svenska. Två underrubriker kommer dela in avsnittet 

resultat: Trygghet och acceptans - att förstå varandra och Att synliggöra olika 

modersmål i förskolans miljö. Sist i avsnittet kommer en analys av det sammanställda 

resultatet att presenteras.  

 
6.1.1 Trygghet och acceptans  

Samtliga förskollärare menar att det är viktigt att det på förskolan skapas en trygg miljö 

där barnen uppmuntras att använda deras olika modersmål. Enligt Lisa kan en trygghet 

byggas upp hos barnen om personalen visar intresse för alla de olika språk som talas av 

barnen i barngruppen. Hon förtydligar att det kan handla om att visa nyfikenhet för att 

lära sig ord på barnens språk, att synliggöra varandras språk och lära tillsammans. Lisa 

menar att alla språk ska ses som en tillgång i verksamheten och att detta kan skapa en 

positivitet kring alla språk på förskolan. Eva förklarar att det ska vara en rättighet att 

alla barn ska få tala sitt modersmål i förskolan. Mia för ett liknande resonemang om 

barns rättigheter när hon nämner barns lika värde i förhållande till förskolans 

värdegrund, att alla ska bli accepterade. Alla barnen ska få möjligheter att använda sitt 

modersmål säger Mia och tillägger att det handlar om självkänsla och tillhörighet: 

Självkänslan byggs och stärks då dom får veta att dom har en tillhörighet och att 

den är accepterad, att alla får vara den man är oavsett var man kommer ifrån och 

oavsett vilket språk man talar. Alla ska känna sig lika mycket värda. (Mia) 

Mia berättar även att det finns barn som känner sig skygga och utanför eftersom de 

talar ett annat språk än svenska. Dessa barnen ska inte tvingas till att tala sitt 

modersmål i till exempel samlingar utan då bör personalen hitta andra strategier 

för att föra in barnens olika språk i verksamheten. Exempel som Mia nämner är att 

ta hjälp av någon som kan barnets språk som kan närvara vid olika samlingar eller 

att personalen själva lär sig sånger och att räkna på olika språk. Tryggheten är 

något som Lisa och hennes kollegor arbetat med stegvis för att alla barn ska känna 

att de vågar tala sitt modersmål och Lisa uttrycker att flerspråkighet ökar 

tryggheten: 

Sedan vi började jobba mer med flerspråkighet och barnens olika modersmål så 

märker vi att barnen känner sig tryggare i modersmålet för de kan till exempel 

komma fram till oss när vi är ute och fråga, vet du vad detta heter på mitt språk? 

(Lisa) 
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Eva och Pia lyfter en annan aspekt av trygghet, den mellan barn och barn eller 

mellan barn och vuxen som talar samma modersmål. Pia förklarar att det finns 

några barn på avdelningen som talar samma modersmål, dock annat än svenska, 

som får möjlighet att berätta berättelser på deras modersmål och att det då närvarar 

en vuxen som tolkar det barnen säger för övriga barngruppen. De barn som ges 

möjlighet till detta är de barn som talar samma modersmål som tolken. Pia 

upplever att barnen känner sig tryggare av att det finns tillgång till en person som 

talar samma modersmål som barnen. Eva har upplevt något liknande och hon 

relaterar till den trygghet som uppstår när barn med samma modersmål söker sig 

till varandra i leken. Hon tillägger att det är självklart att de ska få använda 

modersmålet när de leker med varandra eftersom det sker mycket språkutveckling 

i just leken, vilket gynnar dessa barns modersmålsutveckling.   

 

Eva och Lisa ger exempel på hur de arbetar för att alla barn oavsett språk ska 

kunna känna en gemenskap. De nämner även att de arbetar med att barn och vuxna 

ska få möjlighet att skapa förståelse för varandra. Eva förklarar att de visat film på 

annat språk  i barngruppen för att barnen ska kunna utveckla en förståelse för hur 

det kan vara att inte förstå språket som talas. Eva berättar följande om filmen:  

 
Vi satte igång en film på smartboarden från UR, typ Pingu, med arabiskt tal.., när 

våra barn kom på att dom faktiskt inte pratade svenska utan arabiska så kunde vi 

prata om att det faktiskt är så för dom barnen som inte pratar svenska hela tiden, att 

belysa det tycker jag är viktigt. (Eva)  

 

Lisa förklarar att hon ser positivt på att arbeta med olika modersmål på förskolan och att 

det ska ses som en tillgång i verksamheten. Genom att använda olika språk på förskolan 

får alla barn möjligheter att lära sig ord och fraser på många olika språk och barnen få ta 

del av andra kulturer och Lisa upplever att barnen blir stolta när de får dela med sig av 

sina språk till andra barn och vuxna. Lisa berättar även att hon och hennes kollegor 

arbetar mycket för att ge alla barn samma förutsättningar att kunna delta i alla aktiviteter 

på förskolan. När de arbetar med projekt som till exempel handlar om olika djur lär sig 

personalen i arbetslaget vad de olika djuren heter på barnens olika modersmål. Sedan 

benämns dessa orden genomgående på både svenska och de andra språken som talas i 

barngruppen.  

 
6.1.2 Att synliggöra olika modersmål i förskolans miljö 

Förskollärarna ger olika beskrivningar av hur barnens olika modersmål synliggörs 

i  förskolans verksamhet. Gemensamt för de fyra förskolorna är att det finns ord på 

olika språk uppsatta någonstans i lokalerna. Mia berättar att personalen i arbetslaget där 

hon arbetar har placerat ordet välkommen på alla barns modersmål på en dörr för att 

föräldrar och barn ska känna sig välkomna till förskolan oavsett vilket språk de talar. 

Det finns även en skrivhörna på hennes förskola där det finns alfabet uppsatt på olika 

språk. Mia menar dock att område med att synliggöra barnens olika modersmål i miljön 

är något som hon och hennes kollegor kan bli mycket bättre på. Förskolläraren Pia 

beskriver att de har bilder på olika böcker uppsatta och på varje bild finns en QR-kod 

vilket visar att boken är inläst på ett annat språk än svenska. Pia nämner även att det 

finns olika ord till exempel hej, hejdå och god jul uppsatt på väggen och dessa ord är 

skrivna på flera olika språk. Om det finns information som alla vårdnadshavare behöver 

ta del av sätts denna information upp i hallen och är översatt till olika språk. Pia 

uttrycker följande om denna information: 
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Om vi har någon viktig information till föräldrarna så sätter vi upp den i hallen och 

vi får den även översatta till arabiska så att det står på både svenska och arabiska, 

det är på detta sättet som vi förmedlar vår information till föräldrarna för tillfället. 

(Pia) 

Förskolläraren Lisa förklarar att de har ord på många olika språk uppsatta vid 

matborden och det även finns mycket dokumentationer uppsatta på olika modersmål, 

både på avdelningar för yngre barn och avdelningarna för de äldre barnen. Lisas 

uppfattning är att det går att utläsa av deras miljö på förskolan vilka olika språk som 

finns och talas på varje avdelning. Även Mia förklarar att de använder dokumentationer 

i verksamheten och hon uttrycker att dessa används som inspirationskälla till att barnen 

med olika språk samtalar tillsammans om bilderna och att det sker möten av olika språk. 

Mia förklarar att personalen försöker vara närvarande för att stötta och förklara, dels 

med kroppsspråk och dels med verbalt språk, vad barnen försöker säga till varandra. 

Eva ger några olika exempel på hur det ser ut i miljön på den förskolan där hon arbetar. 

Där har de flaggor från olika länder uppsatta samt bokstäver från olika språk vilket ger 

barnen möjligheter att upptäcka skillnader mellan olika bokstäver menar Eva. Under 

förra året arbetade Eva, hennes kollegor och barnen med ett världstema där de både 

pratade och lyssnade på olika språk. Flaggor från olika länder tillverkades och 

placerades ut på en gren. Temat avslutades med en buffé med mat från olika delar av 

världen. Förra året hade de även bilder med ordet hej placerade vid mattan där barnen 

brukar sitta vid samlingar. Dessa ord finns dock inte där längre och Eva upplever att 

arbetet med olika ord blivit lite sämre under detta året.  

6.1.3 Analys av att ta tillvara på barns olika modersmål i förskolan  

Säljö (2014a) förklarar att människor tillägnar sig kunskaper och skapar förståelse för 

deras omvärld genom att samspela och interagera med olika verktyg. Detta kallas 

mediering. Det viktigaste medierande verktyget är språket eftersom det är genom 

språket vi kan kommunicera, samspela, lära och utvecklas. Utifrån resultatet framgår det 

att språket har en  betydande roll för utveckling och lärande. Samtliga förskollärare 

uttrycker att det är viktigt att barnen använder alla sina språk och att språket används för 

att kommunicera och förstå varandra. I undervisningen används olika språk för att 

barnen ska kunna tillägna sig kunskaper och förståelser.  

Genom förskollärarnas beskrivningar kring hur de upplever arbetet med att ta tillvara 

och integrera barns olika modersmål i förskolan synliggörs det i resultatet att alla 

förskollärare anser att trygghet och acceptans är viktigt för att barn ska få möjlighet till 

språkutveckling av sitt modersmål på förskolan. Lisa berättar att personalen kan visa 

intresse och nyfikenhet för barns olika språk och att de vill lära sig olika ord på barnens 

modersmål för att trygghet och acceptans ska öka hos barnen i verksamheten. Även 

Skans (2011) förklarar att personalens öppenhet till att vilja lära sig ord på barnens 

modersmål kan öka samhörigheten i gruppen. Lisa upplever att olika språk är en 

tillgång i förskolan och att barnen få chans att ta del av olika kulturer, vilket även 

Torpsten (2017) förklarar genom att barns kulturella identitet stärks i språkutvecklingen 

av sitt modersmål. Mias resonemang kring alla barns lika värde och acceptans gentemot 

alla språk som barnen talar på förskolan kan ses som ett närmande till det García (2017) 

nämner som translanguaging. Detta innebär att olika språk integreras och ses som ett 

gemensamt språk vilket förhindrar hierarkier kring både människor och olika språks 

värde. Däremot synliggörs ett motsatt perspektiv genom Pias beskrivning när hon 

berättar att barn som talar samma modersmål som tolken som finns att tillgå på 

förskolan får möjlighet att berätta berättelser för övriga barn som tolken sedan 
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översätter visar att det endast är vissa barn som får denna möjlighet. Detta kan liknas 

vid vad Palludan (2007) har funnit och hon menar att språk bidrar till segregation av 

barn i förskolan genom att vissa barn inbjuds att delta i mer språkligt utmanande 

resonemang och vissa barn tenderar att delta i mer slutna och fåordiga samtal. Det är 

barnets modersmål som avgör vilka möjligheter till kommunikation det har och att 

kunna tala normspråket ger barn fördelar. Utifrån den beskrivning som Pia ger kan det 

tolkas som att det bildas en segregation inom den gruppen av barn som har annat 

modersmål än svenska där vissa av dessa modersmål gynnas mer än andra.   

Av resultatet framgår det att samtliga förskollärare arbetar med att synliggöra barnens 

olika modersmål i miljön på förskolan. Detta gör de genom att placera olika ord och 

fraser på olika språk på varierande platser på avdelningarna som ett sätt att stödja 

språkutvecklingen hos barn som talar annat modersmål än svenska. Enligt Fredriksson 

och Lindgren Eneflo (2019) är detta en strategi som är användbar på förskolan för att 

stötta olika modersmål. Förskollärarna Pia och Mia beskriver att de har satt upp ord som 

till exempel hej, hejdå och välkommen på olika språk på deras avdelningar. Detta kan 

relateras till Svensson (2012) som förklarar att förskolor bör ha en språkstimulerande 

miljö som främjar språkutvecklingen av olika modersmål. Det finns dock en risk menar 

Svensson (2012) att ord och begrepp är av enklare karaktär och de ofta är relaterade 

enbart till förskolekontexten. Orden som Pia och Mia hänvisar till kan tolkas som 

enklare ord som snarare kan uppfattas som en upprepning av ord som barnen redan har 

kunskap om än en utmaning i barnens språkutveckling av modersmålet.  För att barn ska 

kunna delta och tillägna sig kunskaper från den undervisning som sker behöver barn 

som talar annat modersmål än svenska utveckla både modersmålet och det svenska 

språket menar Svensson (2012). Detta kan ses i relation till hur Mia och hennes kollegor 

arbetar på deras förskola genom att vara närvarande där barnen är för att de ska kunna 

förklara och översätta till svenska så att barnen kan förstå varandra. Även Lisas 

beskrivning av deras arbetssätt att ord och begrepp som är relevanta för det projekt som 

barnen arbetar med på förskolan översätts till olika språk för att ge förutsättningar att 

alla barn ska kunna delta i undervisningen kan ses i relation till vad Svensson (2012) 

menar. Resultatet visar att barnen ges möjligheter för att kunna delta i förskolans 

aktiviteter vilket är motsatsen till vad Kultti (2012) fått fram i sin studie som visat att 

det är en förutsättning att kunna tala det svenska språket för att språkligt kunna delta i 

förskolans aktiviteter.  

6.2 Möjligheter för språkutveckling av modersmål i förskolan  

I detta avsnittet beskrivs de möjligheter som förskollärarna upplever att de har i 

förskolan för att främja språkutvecklingen av modersmålet hos barn som talar annat 

modersmål än svenska. Här besvaras studiens andra frågeställning. Resultatet har delats 

in i två underrubriker: Pedagogiska verktyg som möjliggör språkutveckling av 

modersmål i förskolan och Resurser som främjar språkutveckling av modersmål i 

förskolan. I avsnittets sista del kommer en analys att presenteras utifrån det 

sammanställda resultatet. 

 
6.2.1 Pedagogiska verktyg som möjliggör språkutveckling av modersmål i 
förskolan 

Samtliga förskollärare beskriver att de använder Ipad med inlästa sagor på olika språk. 

Lisa och Pia använder applikationen Ugglo på sina förskolor och Eva berättar att hennes 

arbetslag använder applikationen Polyglutt som är inlästa böcker på olika språk. Mia 

nämner att de på hennes förskola använder Ipaden för sagoläsning men att de tyvärr inte 
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har tillgång till inlästa sagor på alla de olika modersmålen som finns i barngruppen. Eva 

förklarar att de även använder Ipads till att översätta olika ord till andra språk med hjälp 

av Google Translate.  I de olika verksamheterna används även andra digitala verktyg. 

Evas arbetslag använder Smartboard i undervisningen, Lisas arbetslag använder 

Netboard och Pia nämner att de använder projektor för att främja språkutvecklingen av 

modersmålet hos barn som talar ett annat modersmål än svenska. Eva upplever att de 

digitala verktygen inte kan sköta arbetet åt dem utan att personalen på förskolan måste 

vara närvarande, uppmärksamma och samtala om vad barnen gör samt ställa frågor och 

visa nyfikenhet. 

Mia och Pia berättar att de använder barnlitteratur som ett sätt att främja 

språkutveckling av  modersmålet hos barn som talar annat modersmål än svenska. Mia 

beskriver att de går till biblioteket och att barnen då får möjlighet att låna litteratur som 

de tar med till förskolan. Det finns barnlitteratur på andra språk än svenska, dock är 

utbudet av denna litteratur ganska begränsat menar Mia. Förskollärarna använder även 

andra pedagogiska verktyg i verksamheterna. Eva, Pia och Lisa berättar att de använder 

bildstöd som en del i arbetet med språkutvecklingen av olika modersmål. Mia och Lisa 

tar även upp att de arbetar med tecken som stöd i förskolan. Lisa beskriver att bildstöd 

och tecken som stöd kan vara till hjälp i kommunikationen. Bilder och tecken kan 

användas för att visa vad någon vill eller känner när det finns svårigheter att förstå 

varandras modersmål. Lisa beskriver här hur bilder och tecken kan skapa en brygga 

mellan olika språk: 

Vi arbetar ju väldigt mycket med både bilder och TAKK så är det något som blir fel 

i kommunikationen så kan ju barnen själva hämta bilder för att visa vad dom menar 

och vill [...] ibland säger dom ju det på sitt modersmål sen visar dom tecken och då 

vet vi ju vad dom menar även om dom säger det på arabiska. Dom kan ju mycket 

tecken så det blir oftast en brygga mellan språken. (Lisa) 

 

Pia anser att det är viktigt att använda olika uttrycksformer i arbetet med att främja 

språkutvecklingen hos barn som talar annat modersmål än svenska. Pia nämner 

rörelser och sång. Även Mia nämner att de använder sångpåsar som en del i deras 

arbete.  

 
6.2.2 Resurser som främjar språkutveckling av modersmål i förskolan  

Två förskollärare uppger att de har tillgång och hjälp av modersmålsstödjare på deras 

förskolor. Pia förklarar att det finns en modersmålsstödjare på deras förskola fyra dagar 

i veckan och denna personen har dock inte en fast placering utan hon finns tillgänglig 

för samtliga avdelningar. Vid tre tillfällen i veckan delas barnen in i smågrupper vid 

sagoläsning och då har Pia och hennes arbetslag hjälp av modersmålsstödjaren som 

läser för en av grupperna. Pia nämner även att modersmålsstödjaren finns till hjälp för 

att översätta vad barnen säger till varandra, översätta för personalen vad barnen vill säga 

samt tolka i kommunikationen mellan personal och vårdnadshavare. Även på Mias 

förskola finns det en modersmålsstödjare som arbetslaget upplever som en tillgång i 

deras verksamhet. Mia berättar att modersmålsstödjaren hjälper till med översättning 

vid språksamtalen som personalen har med barnens vårdnadshavare. Detta för att 

undvika missförstånd. Mia uttrycker även att hon ser positivt på att 

modersmålsstödjaren kan närvara vid barnens lek för att översätta mellan olika språk 

och förklara regler så att alla barnen förstår:  
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Det är positivt att hon finns där som stöd och hjälp. Hon kan till exempel hjälpa de 

barn som har svårt att hänga med i leken genom att berätta vad som händer, hon kan 

översätta både på svenska och till arabiska så att barnen förstår varandra. Kanske 

man inte förstår reglerna i leken och då har vi henne till hjälp som kan berätta och 

översätta. (Mia)  

Mia berättar att modersmålsstödjaren är arabisktalande och finns i verksamheten för att 

stötta barn med arabiska som modersmål. På avdelningen finns ett barn med kurdiska 

som modersmål och detta barnet kan inte erbjudas samma hjälp och stöttning som 

arabisktalande barn. Mia förklarar att barnet som har kurdiska som modersmål talar bra 

svenska och hänvisar till att personalen har mycket hjälp från barnets vårdnadshavare i 

detta fallet. Eva, Mia och Lisa uppger alla att de använder barnens vårdnadshavare som 

hjälp och resurs i arbete på förskolan. Eva upplever en variation i vilken omfattning 

vårdnadshavare vill vara delaktiga eller behjälpliga i verksamheten. Det som 

vårdnadshavare kan hjälpa till med är att översätta ord, visa bilder från barnens olika 

hemländer och hjälpa till med sånger menar Eva. Lisa för ett liknande resonemang att 

vårdnadshavare kan hjälpa till med att översätta ord. Hon nämner även att det varit en 

pappa på besök på förskolan som läste en bok för några barn som har arabiska som 

modersmål. Mia förklarar att vårdnadshavare till barn på hennes förskoleavdelning har 

kopierat texter på barnens modersmål från böcker som finns i barnens hem. Mia nämner 

även att hon fått hjälp att ta fram olika alfabet på olika språk. För att få en förståelse för 

vilken nivå barnet ligger i sin språkutveckling på modersmålet uppger Mia att de varje 

höst har språksamtal med alla vårdnadshavare som har barn med annat modersmål än 

svenska. Vårdnadshavarna delger personalen information om barnets språkutveckling, 

vilka erfarenheter barnet har och om eventuella svårigheter finns. Vidare resoneras om 

hur förskolan kan arbeta för att främja barnets språkutveckling av modersmålet. Mia 

förklarar att språksamtalet utgör ett underlag som förskolepersonalen sedan arbetar 

utifrån för att nå de uppsatta målen som finns. På Pias förskola involveras inte barnens 

vårdnadshavare i själva verksamheten på förskolan. Däremot förklarar Pia att 

arbetslaget uppmuntrar vårdnadshavarna att använda modersmålet i hemmet samt att 

läsa barnlitteratur för barnen hemma på deras modersmål eftersom det gynnar 

språkutvecklingen både på modersmålet och det svenska språket: 

Vi uppmuntrar dom gärna att prata modersmålet hemma och att det är bra att läsa 

mycket för barnen eftersom det är så förståelse för nya ord skapas [...] och så pratar 

vi med föräldrarna om att det är viktigt att prata sitt modersmål hemma så att 

barnen får det stärkt.. för att sen kunna ta till sig och lära sig nästa språk. (Pia) 

Ett annat sätt att främja språkutvecklingen av modersmålet hos barn som talar annat 

modersmål än svenska är att använda barnen som resurs i förskolans verksamhet menar 

Lisa. Utifrån de kunskaper Lisa och hennes kollegor har om barnens olika språkliga 

nivåer och utveckling av ordförråd hos barn som talar annat modersmål än svenska, kan 

de skapa kombinationer där barn som har olika språkliga nivåer får möjlighet att 

samspela och utmana varandra språkligt. Detta sätt används även för barn som har 

svenska som modersmål, förklarar Lisa. Vidare anser Lisa att hon och hennes arbetslag 

ser möjligheter framför begränsningar i arbetet med att främja utvecklingen av barns 

olika modersmål. De har möjligheter att dela in barnen i mindre grupper, vilket de även 

gör, och Lisa upplever att detta bidragit till att kvalitén ökat på deras arbete med att 

främja språkutvecklingen hos barn som talar annat modersmål än svenska. 
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6.2.3 Analys av möjligheter för modersmålsutveckling i förskolan 

Samtliga förskollärare berättar att de använder sig av digitala verktyg för att främja 

språkutvecklingen hos barn som talar annat modersmål än svenska i förskolan. Även 

Fredriksson och Lindgren Eneflo (2019) skriver i deras resultat att personal i förskolan 

använder sig av digitala verktyg som strategi för att stödja barn med olika modersmål. 

Denna studiens resultat visar att det på samtliga förskolor finns Ipads där barnen har 

möjligheter att lyssna på inlästa sagor på deras olika modersmål. Dock nämner Mia att 

de har ett barn på deras avdelning som har kurdiska som modersmål och att detta barnet 

inte har möjlighet att lyssna på sitt modersmål då det kurdiska språket inte förekommer 

i det inlästa materialet verksamheten använder sig av. Torpsten (2017) förklarar att det 

bör finnas en medvetenhet kring barns olika erfarenheter av språk och att barn som talar 

annat modersmål än svenska ses som en homogen grupp. För att barnen ska kunna 

tillägna sig kunskaper är det viktigt att alla barn har samma förutsättningar att ta till sig 

av materialet. En tolkning är att det barnet som har kurdiska som modersmål som Mia 

berättar om inte får samma förutsättningar att ta till sig av materialet som andra barn 

med annat modersmål. 

Det är inte enbart genom språket som människan medierar kunskaper utan detta sker 

även via fysiska redskap, även kallade artefakter. Dessa artefakter är skapade för att 

underlätta i vardagen och samhället samt för att hjälpa oss att förstå hur saker fungerar 

(Säljö 2014a). Av resultatet framgår att samtliga förskollärare använder sig av olika 

fysiska medierande artefakter för att främja språkutvecklingen av modersmålet hos barn 

som talar annat modersmål än svenska. Exempel på fysiska artefakter som 

förskollärarna använder på förskolan är barnlitteratur, Smartboard och Netboard. Ett 

annat verktyg som synliggörs i resultatet och som används av tre förskollärare är 

bildstöd. Enligt Säljö (2014b) sker lärande genom stöttning där en mer kunnig individ 

stöttar en mindre kompetent individ i en nedåtgående process där stöttningen är mer 

påtaglig inledningsvis för att senare avta helt. De bildstöd som förskollärarna använder 

sig av kan tolkas som en form av stöttning där barnen till en början tar hjälp av olika 

bildstöd för att sedan kunna uttrycka sig verbalt. Detta kan då tolkas som något liknande 

som den stöttning Säljö (2014b) beskriver. Även Skans (2011) har funnit att 

förskollärare använder sig av bildstöd som strategi för att stötta olika modersmål, då 

främst i planerade aktiviteter där många barn är involverade.  

I sitt arbete med att främja språkutvecklingen av modersmålet hos barn som talar annat 

modersmål än svenska visar resultatet att tre förskollärare använder barnens 

vårdnadshavare som resurser och stöd. Dock upplever Eva att det finns ett varierat 

intresse från vårdnadshavarna att involveras i förskolans arbete i relation till barns 

modersmålsutveckling. Ljunggren (2016) beskriver hur ett digitalt verktyg, en så kallad 

Penpal, kan användas i det dagliga arbetet med att främja språkutvecklingen av 

modersmålet hos barn som talar annat modersmål än svenska och involvera deras 

vårdnadshavare i förskolans verksamhet. Av vårt resultat framgår det att förskollärarna 

inte använder sig av digitala verktyg för att göra vårdnadshavarna delaktiga i arbetet 

kring barnens språkutveckling av modersmålet. Däremot uppger förskollärarna att de 

använder barnens vårdnadshavare för att få hjälp med att översätta ord och fraser, 

sånger och litteraturläsning. Lisa uppger även att barnen kan användas som resurser för 

varandra då två eller flera barn som talar samma modersmål, som dock befinner sig på 

olika språkliga nivåer, kan samspela för att främja varandras språkutveckling av 

modersmålet. Vidare förklarar Lisa att utifrån de kunskaper som finns om varje enskilt 

barns språkutvecklingsnivå, gällande ordförråd på modersmålet, sammansätter 

arbetslaget olika gruppkonstellationer av barn som talar samma modersmål. Avsikten 
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med detta är att barnen med ett mer utvecklat ordförråd hjälper ett eller flera andra barn 

med ett mindre utvecklat ordförråd att nå längre i språkutvecklingen av modersmålet. 

Säljö (2014b) beskriver att stöttning kan ske mellan barn som har olika nivåer av 

språklig kompetens. Det är dock viktigt att denna stöttning sker på en rimlig nivå för 

den lärande då en alltför hög eller låg nivå av stöttning kan leda till att utvecklingen 

uteblir. Det förskolläraren Lisa redogör för ovan kan tolkas som ett exempel på hur 

utmaning och stöttning inom den proximala utvecklingszonen kan komma till uttryck i 

förskolans verksamhet. Detta eftersom det kan uppfattas som att Lisa och hennes 

arbetslag skapar möjligheter där barn, på en rimlig nivå, stöttar varandra för att nå en 

högre nivå i språkutvecklingen av modersmålet.  

 

6.3 Utmaningar att främja modersmålsutveckling i förskolan  

Resultatet som presenteras i detta avsnitt utgår från studiens tredje frågeställning som 

handlar om vilka utmaningar förskollärarna upplever i arbetet med språkutvecklingen av 

modersmålet hos barn som talar annat modersmål än svenska. De två underrubrikerna 

som delats in utifrån resultatet är: Förskollärares kunskaper och erfarenheter av 

modersmålsutveckling och Utmaningar med att utmana barnen vidare i sin 

modersmålsutveckling. En analys utifrån det sammanställda resultatet kommer 

presenteras i avsnittets sista del.  

 
6.3.1 Förskollärares kunskaper och erfarenheter av modersmålsutveckling  

Samtliga förskollärare förklarar att de tillägnar sig kunskaper och erfarenheter genom 

arbetet på förskolan. Lisa menar att de inte fått någon kompetensutveckling inom detta 

område tidigare, dock kommer förskolorna i kommunen under januari månad att 

erbjudas en heldag med föreläsningar om flerspråkighet i förskolan, vilket hon anser är 

positivt. Denna föreläsning nämner även Mia och Pia. Lisa uppger att deras nuvarande 

strategi är att med barnens hjälp testa sig fram vad som fungerar i verksamheten 

gällande språkutvecklingen för barn som talar annat modersmål än svenska. Pia och Mia 

uppger att de har arbetat inom förskola i många år och de anser att deras erfarenheter de 

tillägnat sig under åren som passerat är en tillgång på deras nuvarande arbetsplatser. 

Mia beskriver att hon lär sig genom barnen, forskning, litteratur och hon menar att det 

är viktigt att förvalta denna kunskap i verksamheten. Mia uttrycker följande om hur 

erfarenheter och kunskaper kan tillägnas: 

Man bygger på sina kunskaper själv. Man bygger på erfarenheter hela tiden och 

varje dag. Idag var det ett barn som berättade för mig vad mjölk och bröd hette på 

kurdiska och de orden försöker man sedan integrera i vardagen.. så man lär ju sig 

hela tiden. Även genom forskning, egenvald litteratur, ett eget intresse och 

engagemang och föreläsningar. (Mia)  

Även Pia nämner litteratur som en källa till kunskaper och hon söker stöd och råd 

från Skolverkets material. Genom kollegor på den egna förskolan och kollegor 

från andra förskolor som arbetar med barn som talar annat modersmål än svenska 

kan kunskaper som gynnar detta arbete utbytas menar Pia. Resonemanget som Pia 

för ovan kan ses i relation till det sociokulturella begreppet mediering då hon tar 

hjälp av både fysiska kulturella artefakter samt språket för att tillägna sig 

kunskaper som hon sedan kan använda i arbetet med att främja språkutvecklingen 

av modersmålet hos barn som talar annat modersmål än svenska. Eva beskriver att 

det på hennes förskoleavdelning finns fem olika modersmål förutom svenska 

representerade. Det finns fyra stycken arabisktalande barn och fyra barn som 

representerar fyra andra modersmål. Hon berättar vidare att hon anser att de 
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arabisktalande barnen blir åsidosatta och att hon därför vill utveckla sina 

kunskaper i det arabiska språket så att hon ska kunna stötta dessa barnen på ett 

bättre sätt än vad hon upplever att hon kan nu. Eva förklarar att det finns 

kvällskurser att gå och att förskolan står för kostnaden. Dock upplever Eva att hon 

inte kan delta vid dessa kvällskurser eftersom hon inte har möjligheter att frigöra 

tid från sin egna fritid. 

6.3.2 Utmaningar med att utmana barnen vidare i sin modersmålsutveckling  

Förskollärarna Eva och Mia upplever att en utmaning är att få tiden att räcka till. Eva 

uppger att det varit neddragning på personal och att det är svårt att räcka till och hinna 

med allt som ska göras. Hon menar dock att det finns mål i läroplanen som kan relateras 

till barns olika  modersmål och språkutveckling så det är deras skyldighet att arbeta med 

det i förskolan. Mia resonerar på ett liknande sätt att tiden är en utmaning. Mia menar 

att det är mycket som ska hinnas med och reflekteras över på deras reflektionstid. Så för 

att detta område ska lyftas för reflektion måste arbetslaget bestämma på förhand när det 

ska diskuteras och hur mycket tid som ska avsättas. Tre av förskollärarna uttrycker även 

att det är en utmaning eller problem att de själva inte kan barnens modersmål. Lisa 

uttrycker att de tar hjälp av barnens vårdnadshavare. Dock lära sig personalen endast 

några enstaka ord som dessutom möjligtvis uttalas felaktigt:  

Vi kan inte språken och så är det ju, men visst, vi kan ju ta hjälp av föräldrarna och 

sådär men på något sätt är det ju bara enstaka ord som vi lär oss och jag är ju inte 

säker på om jag säger dom rätt. Men vi kan ju hela tiden vara en stöttning och 

finnas där för barnen och visa att det är positivt att använda sitt modersmål. (Lisa) 

 

Mia anser att hon och hennes kollegor har god hjälp av både vårdnadshavare och 

modersmålsstödjare där de tillsammans kan föra en dialog om var barnet befinner sig i 

sin språkutveckling och vad förskolan kan göra för att barnet ska fortsätta att utveckla 

sitt modersmål. Pia upplever att det är en svårighet att inte kunna barnens olika språk 

och att hon önskat att få tillgång till tolk i större utsträckning än vad de har nu. Hon 

berättar vidare att de på förskolan ibland får använda sig av tolk via telefon eftersom 

den ekonomiska situationen påverkar om en tolk kan närvara på platsen eller inte. Pia 

nämner även att det är en utmaning att arbeta med språkutveckling av andra modersmål 

än svenska i den omfattning hon och hennes kollegor önskar eftersom förutsättningar 

inte alltid finns. Att hitta pedagogiska verktyg som är språkutvecklande och 

meningsfulla för barnen är ytterligare ett exempel på vad Pia upplever som en utmaning. 

Även om både Mia och Pia uttrycker att det finns utmaningar i arbetet med att utmana 

barnen så de når längre i sin språkutveckling på modersmålet anser de två förskollärarna 

att det är viktigt att arbetet utgår ifrån barnens intresse och att de därifrån kan hitta 

utmaningar för barnen. 

 
6.3.3 Analys av utmaningar för språkutveckling av modersmål i förskolan  

Att hitta strategier för att utmana barnen vidare i sin språkutveckling av modersmålet 

upplever de flesta förskollärarna som en utmaning enligt resultatet. Tre av 

förskollärarna nämner att när de själva inte kan tala barnens olika modersmål blir det en 

svårighet att främja språkutvecklingen av modersmålet hos barn som talar annat 

modersmål än svenska. Detta innebär att personalen i detta fallet inte kan stötta barnen i 

enlighet med den sociokulturella teorins tanke kring hur stöttning sker. Enligt Säljö 

(2014b) krävs det att den person som ska ge stöttning måste befinna sig på en högre 

kunskapsnivå inom det relevanta ämnet än den personen som får stöttningen. När de tre 



  
 

23 

förskollärarna nämner att de inte har kunskaper i barnens olika modersmål innebär detta 

troligtvis att barnen själva har högre kunskapsnivå i deras modersmål än vad 

förskollärarna har. Fredriksson och Lindgren Eneflo (2019) menar att för att 

förskolepersonalen ska kunna ta tillvara på barnens språkliga kompetenser och utmana 

barnen för att nå längre i språkutveckling av modersmålet är det nödvändigt att 

personalen har de kunskaper och kompetenser som krävs för detta arbete. Säljö (2014b) 

förklarar att ett centralt begrepp inom den sociokulturella teorin är den proximala 

utvecklingszonen vilket är den zon där den lärande bör utmanas för att kunna nå ett 

utvecklat lärande. Utgångspunkten är vad en individ har för kunskaper och kunnande 

och därifrån utmanas, inom en rimlig nivå, av en mer kunnig person för att den lärande 

ska kunna nå längre i sin utveckling. Säljö (2015) menar att det är viktigt att veta vad en 

individ kan för att kunna utmanas inom den proximala utvecklingszonen. Mia och 

hennes kollegors strategi kan relateras till utmaning enligt den proximala 

utvecklingszonen då Mia uttrycker att de tar hjälp av både vårdnadshavare och 

modersmålsstödjare för att få information var barnen befinner sig i språkutvecklingen 

av modersmålet och vad personalen på förskolan kan göra för att utmana barnen vidare. 

Fredriksson och Lindgren Eneflo (2019) förklarar att en strategi som förskollärare 

använder för att främja modersmålsutveckling är att ta hjälp av personer som kan 

barnens olika modersmål. Av denna studies resultat framgår det att samtliga 

förskollärare inte har tillgång till tolk. Pia uppger att de under vissa delar av veckan har 

tillgång till tolk dock anser hon att det inte täcker det behovet av tolk som de har på 

hennes förskoleavdelning. Pia anser att detta bidrar till att det blir en utmaning för 

personalen att kunna utmana barnen i deras språkutveckling av modersmålet i den 

omfattning de önskar. 

Enligt Fredriksson och Lindgren Eneflo (2019) förekommer det dilemman kring 

demokrati och olika språks värden i förskolans arbete med att främja språkutvecklingen 

av modersmålet hos barn som talar annat modersmål än svenska. Förskolepersonalen 

har en avgörande roll för vilka möjligheter barnen på förskolan har att utveckla sina 

språkliga kompetenser och det framkommer att olika språk uppmärksammas på ett 

varierat sätt där vissa språk tillägnas större uppmärksamhet än andra. Detta kan relateras 

till Evas beskrivning av att det finns fem olika modersmål på hennes avdelning och hon 

vill fördjupa sina kunskaper i det arabiska språket för att kunna stötta de arabisktalande 

barnen i större utsträckning än vad hon kan nu. Det framgår inte hur hon stöttar de andra 

barnen som har annat modersmål än arabiska. Detta kan tolkas som en prioritering av ett 

visst modersmål vilket senare skulle kunna leda till att detta modersmål gynnas i Evas 

barngrupp.  
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7 Diskussion  
I detta avsnitt sker en resultatdiskussion  utifrån tidigare forskning. Därefter sker en 

metoddiskussion utifrån de val som gjorts i studien. Pedagogiska implikationer och 

förslag på vidare forskning kommer även synliggöras nedan. 

 

7.1 Resultatdiskussion  

Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur förskollärare i förskolan upplever 

arbetet med att främja språkutvecklingen av modersmålet hos barn som talar annat 

modersmål än svenska. För att konkretisera studiens syfte har tre frågeställningar 

skapats: Hur upplever förskollärare att andra modersmål än svenska tas tillvara hos barn 

i förskolans verksamheten för att främja språkutvecklingen? Vilka möjligheter upplever 

förskollärare i förskolan att de har för att kunna främja språkutvecklingen av 

modersmålet hos barn som talar annat modersmål än svenska? Vilka utmaningar 

upplever förskollärare att det finns i arbetet med att främja språkutvecklingen hos barn 

som talar annat modersmål än svenska?  

Av resultatet utifrån den första frågeställningen framgår att förskolan vill skapa en 

grund för barnens språkutveckling av modersmålet genom att erbjuda en miljö där alla 

barn känner sig trygga att använda sitt modersmål och där alla språk accepteras. 

Förskollärarna anser att de har ett öppet och nyfiket förhållningssätt gentemot barnens 

olika modersmål eftersom de har en vilja att lära sig ord och fraser på alla de språk som 

talas i barngruppen. I inomhusmiljön på de olika förskolorna har förskollärarna placerat 

flaggor, ord, alfabet och dokumentationer på olika språk för att barnen ska känna sig 

välkomna och som en del ut av gruppen samt för att barnen ska kunna relatera till sitt 

ursprung. Vi upplever att de ord som finns placerade i förskolemiljön är av enklare 

karaktär. Därmed är vår tolkning att dessa ordens funktion snarare kan relateras till en 

värdegrundsaspekt, då i form av acceptans och respekt, än en funktion att främja 

språkutvecklingen av olika modersmål. Som tidigare nämnts i studiens inledning har 

förskolan ett dubbelt uppdrag i relation till barns modersmålsutveckling i förskolan. Av 

Läroplan för förskolan (Skolverket 2018) framgår det att förskolans verksamhet ska 

utgå från en gemensam värdegrund där alla barn ska respekteras. Förskolan ska även 

främja alla barns modersmålsutveckling så barnen kan nå så långt som möjligt i sitt 

lärande. Utifrån de beskrivningar som förskollärarna ger kan det tolkas som en svårighet 

att tillgodose förskolans dubbla uppdrag.  

Resultatet i relation till den andra frågeställningen visar att förskolorna använder olika 

pedagogiska verktyg och andra resurser i förskolan för att främja språkutvecklingen av 

modersmålet hos barn som talar annat modersmål än svenska. Exempel som nämns i 

resultatet är bildstöd, barnlitteratur och olika digitala verktyg. Ipads är de digitala 

verktyg som används i störst omfattning och i syfte att få sagor upplästa på olika språk. 

Förskollärarna uppger dock att barnlitteraturen och inlästa sagor i olika applikationer 

inte finns att tillgå på samtliga modersmål som talas i barngruppen. Andra resurser som 

förskollärarna uppger att de använder i arbetet med språkutveckling av modersmål är att 

barn som talar samma modersmål stöttar varandra, barnens vårdnadshavare samt 

modersmålsstödjare. Det framkommer dock att tillgången till modersmålsstödjare 

varierar mellan de olika förskolorna och att modersmålsstödjare enbart finns som stöd 

för vissa av barnens modersmål. Kan användningen av modersmålsstödjare bidra till att 

vissa barns modersmål gynnas mer än andras då samma möjligheter till stöd inte kan 

ges till alla barn? Även variationer i vilken omfattning vårdnadshavare involveras och 

medverkar i förskolornas arbete med att främja språkutvecklingen av barns olika 



  
 

25 

modersmål i förskolan framkommer. Resultatet antyder att barn vars vårdnadshavare 

har egna möjligheter att engagera sig i sitt barns modersmålsutveckling i förskolan och 

som dessutom får möjligheter av personalen att involveras i arbetet med 

modersmålsutveckling i förskolan, får bättre förutsättningar för språkutveckling av 

modersmålet än barn som inte har samma möjligheter. Utifrån de pedagogiska verktyg 

och andra resurser som förskollärarna uppger att de använder i förskolans verksamhet 

samt hur de används, är en slutsats att de bidrar till segregation av språk i förskolan. 

Barnlitteratur, inlästa sagor i applikationer och modersmålsstödjare finns inte 

tillgängligt för alla barn. En förskollärare uppger att barn som talar samma modersmål 

kan stötta varandra i deras språkutveckling. Detta förutsätter att det finns minst två barn 

på samma förskoleavdelning som talar samma modersmål för att det ska vara möjligt. 

Kultti (2012) har funnit något liknande och hon menar att andra modersmål än svenska 

blir uppmärksammade och accepterade först när det finns två eller flera barn som talar 

samma modersmål i förskolan. Utifrån dessa fynd kan det vara intressant att reflektera 

kring vilka möjligheter de barn får som är ensamma om att tala sitt modersmål på 

förskolan. Resultatet i denna studie visar att barnens olika modersmål får olika stort 

utrymme och uppmärksamhet i förskolans verksamhet. Vissa modersmål gynnas mer än 

andra vilket kan ge fördelar för en del barn i deras språkutveckling av modersmålet. 

Detta är något som även Fredriksson och Lindgren Eneflo (2019) funnit i sin studie. 

Resultatet från tredje frågeställningen visar att det finns utmaningar i förskolans 

verksamhet som är relaterade till arbetet med att utmana och utveckla modersmålet hos 

barn som talar annat modersmål än svenska. Det finns en medvetenhet kring 

läroplansmålet som gäller förskolans arbete med barns olika modersmål. Tidsbristen är 

en utmaning och det antyds att reflektioner kring hur barn med annat modersmål kan 

stöttas i förskolan ibland prioriteras bort. Även avsaknaden av ekonomiska resurser 

bidrar till utmaningar för förskollärarna och de uppger att detta påverkar deras 

möjligheter att arbete med barns modersmålsutveckling i förskolan. Det framgår även 

av föreliggande studies resultat att tre förskollärare upplever att deras egna bristande 

kunskaper i barnens olika modersmål är en utmaning i arbetet med att stödja och 

utveckla barns modersmålsutveckling i förskolan. Förskollärarna uppger dock att de 

söker information från bland annat litteratur och Skolverkets hemsida för att på egen 

hand fördjupa sina kunskaper kring hur de kan stimulera och utmana barnen vidare i 

utvecklingen av modersmålen. Fredriksson och Lindgren Eneflo (2019) förklarar att det 

är viktigt att förskollärare besitter den kunskap som krävs för att kunna integrera barns 

olika modersmål i aktiviteter och förskolans verksamhet. Författarna menar även att 

kompetensutveckling för förskolepersonal är nödvändig för att barn som talar annat 

modersmål än svenska ska kunna utmanas och utvecklas i deras modersmål. Annars 

föreligger en risk för att det enbart blir en upprepning av barnens språkliga kunskaper i 

modersmålet. En förskollärare i föreliggande studie nämner att hon inte erhållit någon 

kompetensutveckling inom området, dock kommer alla förskolepersonal i den berörda 

kommunen att erbjudas detta i form av föreläsning under januari 2020. Denna 

kompetensutvecklingsdag nämns av ytterligare två förskollärare som ingår i denna 

studie.  

7.2 Metoddiskussion  

I föreliggande studie har en kvalitativ metodansats valts då den ansågs vara lämplig i 

två avseenden. Dels i relation till studiens syftet att bidra med kunskap om hur 

förskollärare upplever arbetet med att främja språkutvecklingen av modersmålet hos 

barn som talar annat modersmål än svenska och dels till den begränsade tidsram som 

omfattat studien. Att anta en kvantitativ metod i denna studie hade inneburit att en 
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annan syftesformulering samt andra frågeställningar hade varit nödvändiga att använda. 

En uppfattning var att processen för datainsamling via till exempel enkäter hade varit 

alltför tidskrävande. Denscombe (2018) förklarar att det finns två olika metoder som 

kan användas inom forskning. Dessa är kvantitativ och kvalitativ metod. En studies 

syfte är avgörande för vilken metod som är lämplig att använda. Det kan dock ibland 

vara nödvändigt att kombinera båda dessa metoder i en studie för att uppnå syftet. Den 

kvantitativa metoden används ofta i samband med storskaliga forskningsprojekt där 

siffror och olika variabler fokuseras och inhämtning av material kan ske genom 

exempelvis enkäter och storskaliga frågeformulär. Den kvalitativa metoden används 

däremot vanligtvis vid mindre omfattande forskningsprojekt där det efterfrågas mer 

djupgående information från människor som är relevanta för studien. Inom denna metod 

är observation samt intervju lämpliga datainsamlingsverktyg. Observation används när 

avsikten är att inhämta empiriskt material från verkliga händelser som kan upplevas 

visuellt. Om avsikten däremot är att inhämta djupgående information om personers 

åsikter, upplevelser och tankar är intervju ett relevant forskningsverktyg.   

 

Att använda observation som forskningsverktyg valdes i detta fall bort eftersom det 

uppfattades som inte relevant för denna studies frågeställningar och syfte, då 

förskollärares upplevelser är i fokus. För att ta del av förskollärarnas upplevelser kring 

arbetet med språkutvecklingen av modersmålet hos barn som talar annat modersmål än 

svenska, användes istället semistrukturerade intervjuer som verktyg för att samla in 

empiriskt material. Detta eftersom det ansågs vara ett fördelaktigt verktyg att använda i 

relation till studiens syfte. Inledningsvis diskuterades det om vi båda skulle närvara när 

intervjuerna genomfördes. Dock togs beslutet att genomföra två intervjuer var på grund 

av det dels skulle varit alltför tidskrävande att transportera sig och delta vid alla 

intervjuer och dels för att undvika att informanten skulle känna sig underlägsen om två 

intervjuare fanns närvarande under intervjun. Inför intervjuerna skrevs ett antal 

intervjufrågor och tänkbara följdfrågor som utgick från studiens frågeställningar. Under 

intervjuerna ställdes även spontana frågor som uppstod i stunden, vilket upplevdes som 

en svårighet då det fanns en benägenhet att dessa blev ja- och nej-frågor. Kihlström 

(2007) menar att det krävs mycket övning för kunna ställa korrekta frågor som inte är 

ledande och påverkade av intervjuaren och som inte enbart kan besvaras med ja eller 

nej. Under samtliga intervjuer skedde ljudupptagning, vilket kan uppfattas som både en 

för- och nackdel. Kihlström (2007) förklarar att ljudupptagning från intervjuer kan vara 

fördelaktigt på flera sätt. Det blir både en permanent och noggrann dokumentation av 

vad informanterna svarar på frågorna som ställs och det ger även möjlighet för 

intervjuaren själv att uppmärksamma hur denne uttrycker sig. Detta kan vara till hjälp 

vid kommande intervjuer. Eidevald (2017) framhåller dock att det bör finnas en 

medvetenhet hos den som använder teknisk utrustning för inspelning vid exempelvis 

intervjuer, eftersom tekniken påverkar situationen. Det kan innebära att informanten 

känner sig nervös eller obekväm av att intervjun spelas in även om informanten på 

förhand fått veta att detta kommer att ske. Detta kan därför uppfattas som en nackdel vid 

intervjuer. Vi upplevde att två av informanterna blev påverkad av att ljudinspelning 

skedde under intervjuerna, då de uttryckte att de behövde tala högt och tydligt för att i 

efterhand kunna höra vad som sagts. De två andra informanterna som intervjuades 

uppvisade ingen påverkan av ljudinspelningen och närvaron av den tekniska 

utrustningen.  

 

Kihlström (2007) tar även upp forskarens roll i kvalitativa intervjuer och hon menar att 

forskaren har en integrerad objektiv och subjektiv roll. Detta eftersom forskaren själv 

skapar frågorna på förhand och utifrån en viss inriktning. Det finns dock inga givna svar 
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utan det är informanternas erfarenheter som styr svaren. Forskarens egna värderingar 

och intressen ska inte få påverka en studies resultat. En annan aspekt som vi reflekterat 

kring är huruvida eventuella omedvetna signaler via vårt kroppsspråk och gester kan ha 

påverkat informanterna eller hur tonfall och betoningar används när frågorna ställts och 

hur detta inverkat på situationen. Det kan dock vara en svårighet att bedöma i vilken 

omfattning detta möjligtvis påverkat de olika situationerna.  

 

Utifrån föreliggande studies samlade resultat är uppfattningen att det empiriska material 

som samlats in med hjälp av intervjuer med fyra förskollärare varit tillräckligt för syftet. 

Intervjufrågorna kan anses som relevanta då de bidragit till att få svar på studiens 

frågeställningar vilket resulterat i att studiens syfte uppnåtts. Möjligtvis hade fler 

deltagande informanter i studien kunnat ge ett vidare perspektiv på det undersökta 

området och därmed   även kunnat påverka studiens resultat. Dock anses detta inte med 

säkerhet kunna fastställas genom enbart antaganden. Gällande studiens valda teori och 

teoretiska begrepp anses dessa varit relevanta i analysarbetet då lärandet genom språk, 

fysiska artefakter samt genom stöttning och utmaning är centralt inom sociokulturell 

teori. Dessa begrepp har varit användbara och behjälpliga i framställandet av 

intervjufrågorna samt i analysarbetet, genom att utifrån förskollärarnas upplevelser, 

kunna tolka och förklara hur förskollärare arbetar med att främja språkutvecklingen av 

modersmål hos barn som talar annat modersmål än svenska. 

 

7.3 Pedagogiska implikationer  

Vår studie avser att bidra med kunskap hur förskollärare i förskolan upplever arbetet 

med språkutveckling av barns modersmål hos barn som talar annat modersmål än 

svenska. Detta kan anses vara relevant att synliggöra för förskollärare och rektorer som 

arbetar med och ansvarar för kvalitétsutveckling av förskolans verksamhet.  

Förskollärarna i studien upplever att det är viktigt att skapa en trygg miljö där alla barn 

ska uppmuntras att använda alla sina språk och där alla språk är accepterade. För att 

främja språkutvecklingen av modersmålet hos barn som talar annat modersmål än 

svenska ser förskollärarna olika pedagogiska verktyg och andra resurser som 

möjligheter och hjälpmedel att genomföra detta arbete. Dock upplever förskollärarna en 

del utmaningar i arbetet med att utmana barnen för en vidare språkutveckling av 

modersmålen. Exempel på utmaningar som nämns är att när förskollärarna inte själva 

har kunskaper i de olika språk som talas i barngruppen kan förskollärarna inte avgöra på 

vilken nivå i språkutvecklingen av modersmålet barnen befinner sig på vilket innebär att 

förskollärarna inte kan utmana barnen i deras språkutveckling av modersmålet. En 

annan utmaning som nämns är avsaknad av kompetensutveckling för 

förskolepersonalen. Detta är utmaningar som både Fredriksson och Lindgren Eneflo 

(2019) samt Skolinspektionen (2017) synliggör och diskuterar. Förskollärare har en 

betydande roll för vilka möjligheter barnen på förskolan får att utveckla sina språk, 

menar Svensson (2012) och Torpsten (2017). Det kan därför anses som viktigt att 

förskollärare söker stöd hos respektive rektorer för att få stöd och vägledning i hur 

arbetslagen på förskolan kan arbeta för att ge alla barn samma möjligheter att både 

använda sina språk samt utmanas vidare i sin språkutveckling för att nå ett vidgat 

lärande.   

7.4 Förslag på vidare forskning  

Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur förskollärare i förskolan upplever 

arbetet med att främja språkutvecklingen av modersmålet hos barn som talar annat 



  
 

28 

modersmål än svenska. I resultatet synliggörs att förskollärarna använder olika 

strategier och resurser för att främja språkutvecklingen av barnens olika modersmål i 

förskolan. Det framgår dock av resultatet att vissa modersmål får större uppmärksamhet 

och gynnas mer än andra i förskolan. Detta orsakas bland annat genom att 

modersmålsstödjare endast kan erbjudas för vissa modersmål samt att material såsom 

böcker och sagor inlästa i applikationer inte finns att tillgå på alla de olika modersmål 

som talas i barngrupperna. Utifrån detta kan det ses som intressant att forska vidare 

kring vilka konsekvenser detta kan få när enbart vissa språk gynnas i förskolan. Ett 

alternativ kunde även vara att synliggöra hur förskollärare upplever denna uppdelning 

av barns olika modersmål i relation till förskolans värdegrundsuppdrag.    
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Bilagor 

Bilaga A – Missivbrev  

Hej! 

Vi heter Marie Aronsson och Myhanna Magnusson och är två studenter från 

Linnéuniversitetet i Växjö. Vi går sista terminen på förskollärarprogrammet och vi ska 

nu skriva vårt examensarbete. 

Syftet med vår studie är att genom intervjuer med förskollärare bidra med kunskaper om 

hur förskollärare i förskolan upplever arbetet med att främja språkutveckling av 

modersmålet hos barn som talar annat modersmål än svenska. Vi söker förskolor som är 

lämpliga för vår studie och vi tror att förskollärare på Er förskola skulle kunna hjälpa 

oss att bidra med värdefull kunskap. Vi skulle därför vara tacksamma om vi fick komma 

till Er förskola och intervjua en förskollärare. Intervjun tar mellan 30 – 45 minuter och 

intervjun kommer att spelas in för att samtalet ska kunna bearbetas senare i vårt 

examensarbete. Under hela processen följs principer om anonymitet och konfidentialitet 

enligt Vetenskapsrådet. Detta innebär att det är frivilligt för intervjupersonen att svara 

på våra frågor och i studien kommer förskolan och förskolläraren vara anonyma. 

Materialet kommer att skyddas från obehöriga och enbart användas till denna studien.  

Väljer Ni att delta i vår studie önskar vi att genomföra intervjun under vecka 48. Vi 

emotser Ert svar så snart som möjligt om Ni vill delta eller ej. Har Ni några frågor får 

Ni gärna kontakta oss. 

Med vänliga hälsningar Marie & Myhanna  

Marie Aronsson: mxxxxxx@student.lnu.se eller 0701 xxx xxx 

Myhanna Magnusson: mxxxxxx@student.lnu.se eller 0734 xxx xxx 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  
 

II 

 
Bilaga B – Intervjuguide  

Vad tänker du på när du hör ordet flerspråkighet i förskolan? 

Vilka erfarenheter har du sedan tidigare att arbeta med barn som har annat modersmål 

än svenska? Hur anser du att detta har varit en tillgång på din nuvarande arbetsplats? 

Vilka olika modersmål finns det på er förskola? 

Frågeställning 1 

Vad anser du är viktigt i arbetet med att främja barns språkutveckling med annat 

modersmål än svenska i förskolan? 

Hur skapar du/ni möjligheter för att barn med annat modersmål än svenska ska kunna 

utveckla sitt modersmål här på förskolan?  

• Hur ofta skapas dessa möjligheter? 

• Hur planera ni för detta?  

Hur uppmuntrar ni barnen att använda sitt modersmål i förskolan? 

Hur synliggör ni i förskolemiljön att ni arbetar med olika modersmål? 

I vilka sammanhang har barnen möjligheter att använda sitt modersmål? 

• Upplever du att det finns situationer där det finns större möjligheter för barnen 

att använda sitt modersmål? Kan du beskriva vilka? 

Frågeställning 2 

Har ni tillgång till modersmålsstödjare på er förskola? Om ja, hur ofta? Om nej, vilken 

anledning finns det till detta? 

• På vilket sätt påverkar det ert arbete?  

Vilka pedagogiska verktyg använder ni er av för att stödja utvecklingen av olika 

modersmål? 

• Hur används dessa?  

• Hur anser du att dessa påverkar barnens möjligheter att utveckla sitt modersmål? 

Kan du beskriva om ni ta tillvara barnens vårdnadshavare som resurser i arbetet med att 

stödja barnens utvecklingen av modersmålet i er verksamhet?  

 Frågeställning 3 

Vilka utmaningar upplever du att det finns i arbetet med att främja språkutvecklingen av 

modersmålet hos barn som har annat modersmål än svenska? 

Vilka utmaningar upplever du att det finns i arbetet med att följa upp och utvärderar er 

verksamhet i relation till att främja utvecklingen av barnens olika modersmål? 



  
 

III 

Hur tänker du kring arbetet med att utmana barnen så de kan nå längre i sin 

språkutveckling på modersmålet? 

Anser du att du har fått tillräckligt med kunskaper för att ge barnen förutsättningar att 

utveckla sitt modersmål i förskolan? Om ja, varifrån har du fått denna kunskap? Om 

nej, hur skulle du kunna få dessa kunskaper? 

Är det något ytterligare du vill tillägga som inte lyfts tidigare?  

Bakgrundsfrågor 

Hur många år har du arbetat som förskollärare? 

Hur länge har du arbetat på denna förskolan?  

I vilken åldersgrupp är barnen du arbetar med nu?  
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