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Sammandrag 
Syftet med vår studie är att synliggöra förskollärares uppfattningar kring arbetet om 
utveckling av modersmål hos de barn som har annat modersmål än svenska i förskolan 
och de pedagogiska verktyg som används i arbetet med dessa barns 
modersmålsutveckling. Vi vill synliggöra syftet med frågor som hur förskolläraren ser på 
arbetet kring att utveckla modersmål hos barn som har ett annat modersmål än svenska. 
Vilka utmaningar förskolläraren anser att det finns kring utvecklingen av ett annat 
modersmål än svenska och hur förskollärare resonerar kring de pedagogiska verktyg som 
finns tillgängliga i arbetet med att utveckla barns modersmål hos barn som har ett annat 
modersmål än svenska i förskolan. Studien arbetar utifrån fenomenografi som är en 
kvalitativ metod och bygger på att synliggöra hur människor uppfattar och förstår ett visst 
fenomen. Vi har tagit ett sociokulturellt perspektiv kring lärande utifrån vissa begrepp 
kopplade till perspektivet för att tolka och kategorisera. Slutsatsen från studien visade på 
flera olika saker som framkom i intervjuerna med förskollärarna. Dels lyfts de barn som 
är ensamma om sitt modersmål riskerar att falla utanför vad gäller modersmålsutveckling, 
då personaltätheten är begränsad och fördelningen av barn per vuxen är större och därmed 
fokuserar på större grupper av andra modersmål. Förskollärarna lyfter även 
kunskapsbrister inom olika arbetssätt kring modersmålsutveckling när språkkunskapen 
saknas och bristen på relevanta pedagogiska verktyg för olika modersmål. Det var en 
majoritet av förskollärarna som efterfrågade mera kompetensutveckling kring arbete med 
barn som har ett annat modersmål än svenska. 

 

Nyckelord 
Modersmål, Pedagogiska verktyg, Förskola, Kompetensutveckling 
 
 

Tack 
Vi vill rikta ett tack till er förskollärare som tackade ja till att vara med och bidra med er 
kunskap till vår studie. Vi vill även rikta ett tack till våra klasskamrater, handledare och 
examinator för era konstruktiva synpunkter och förslag. Vi hoppas att vår studie har 
bidragit med intressanta inblickar kring det ämne vi lyft och att det kan bidra till 
intressanta diskussioner för er som läser denna studie.  
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1. Inledning 
Flerspråkiga barn är idag en naturlig del av förskolans verksamhet. Skolinspektionen 
(2017) skriver att cirka 20 procent av barnen i förskolans verksamhet har ett annat 
modersmål än svenska. Vikten av en medveten undervisning i både svenska och barnens 
olika modersmål är därför stor så att alla barn får chansen att få ett välutvecklat språk, 
vilket är en viktig del för att lyckas i livet. 
  
I Läroplan för förskolan (Skolverket, 2018:13) står det skrivet att ”förskolan ska ge varje 
barn möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett 
annat modersmål än svenska”. Trots detta så finns det inga tydliga riktlinjer för hur arbetet 
med modersmål i förskolan ska gå till. I sin studie lyfter Skolinspektionen (2017) fram att 
det saknas kunskap om hur man ska arbeta för att stödja alla barns modersmål och att cirka 
67 procent av de förskolor som granskades i studien saknade ett medvetet arbetssätt för 
att kunna stödja alla barnen i deras modersmål. Detta menar de beror på dels att det saknas 
kunskap om modersmål och hur förskollärare kan arbeta med det i förskolan samt att det 
inte finns några tydliga strategier för hur förskolan ska arbeta med modersmål. 
  
Att inte få ta del av modersmålsstöd i skola och förskola kan skapa en osäkerhet hos barn 
och en känsla av att förskola och hem inte är i samma kontext (Yazici, Ilter och Glover, 
2010). Att däremot få stöttning i sitt modersmål i ung ålder kan bygga ett bra 
självförtroende och skapa en stark individ som tror på sig själv och som känner sig som 
en del av det samhälle individen lever i samt lyckas i skolan och därigenom får ett bra liv. 
“En fungerande skolgång minskar riskerna för framtida ohälsa, missbruk, 
självskadehandlingar, kriminalitet och problem med självförsörjning.” (UNICEF Sverige, 
2019). Det är en rättvisefråga att ge alla barnen en likvärdig chans till en bra utbildning 
och förskolan ska enligt Läroplan för förskolan (Skolverket, 2018) lägga grunden för det 
livslånga lärandet. Därför kommer denna studie fokusera på hur förskollärare uppfattar 
barns språkinlärning i de fall då de har annat modersmål än svenska samt vilka utmaningar 
som finns i arbetet med att utveckla alla barns modersmål.   
 
Vi har under vår utbildning på Linnéuniversitetet märkt att modersmål är ett ämne som 
det saknas kunskap kring i förskolan. Genom att vi gör denna studien, hoppas vi kunna 
belysa de utmaningar som förskollärare ställs inför varje dag och vad förskollärare saknar 
för att kunna utveckla både sig själva och barn som har ett annat modersmål än svenska. 
Vi står även inför barnkonventionen som trätt i kraft i år och vi är förväntansfulla för vad 
den kan medföra för barnens rättigheter i samhället. Då vi snart ska ut i arbetslivet själva 
och där med största sannolikhet kommer möta barn med annat modersmål än svenska blev 
detta valet av ämne för studien. 
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2. Syfte och Frågeställningar 
Under denna del kommer vi att beskriva vårt syfte och frågeställningar som berör 
utveckling kring modersmål hos de barn som inte har svenska som modersmål i förskolan.   
 

2.1 Syfte  
Studiens syfte är att synliggöra förskollärares uppfattningar om arbetet kring utveckling 
av modersmål hos de barn som har annat modersmål än svenska i förskolan och de 
pedagogiska verktyg som används i verksamheten.  
  
 
2.2 Frågeställningar 

1. Hur beskriver förskollärare arbetet med att utveckla modersmål hos barn som har 
annat modersmål än svenska i förskolan?  

2. Vilka utmaningar anser förskollärare att det finns i arbetet med att utveckla 
modersmålet hos barn som har annat modersmål än svenska i förskolan? 

3. Hur diskuterar förskollärare kring de pedagogiska verktyg som kan användas i 
arbetet med att utveckla modersmålet hos barn med annat modersmål än svenska 
i förskolan? 
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3.  Tidigare forskning och Teoretiskt perspektiv  

Här presenteras tidigare forskning och litteratur om modersmål utifrån rubrikerna 
“fördelar med ett rikt modersmål”,  ”utmaningar med att ge barn med annat modersmål 
än svenska stöd i deras modersmål” samt “möjligheter med att ge barn med annat 
modersmål än svenska stöd i deras modersmål”. Även sociokulturella teorin med några 
centrala begrepp kommer att förklaras utifrån rubrikerna ”den proximala 
utvecklingszonen” samt ”Stöttning (Scaffolding)”. Detta eftersom det är med 
utgångspunkt i den sociokulturella teorin som perspektiv som resultatet kommer att tolkas.   

3.1 Fördelar med ett rikt modersmål  

Yazici, Ilter och Glover (2010) gjorde en studie om flerspråkiga barn med turkiska som 
modersmål men där familjerna numera bodde i Tyskland, Österrike eller Norge. 30 barn i 
varje land valdes ut och undersöktes i deras modersmålskompetens. I studien lyfts det 
fram att barn som har ett annat modersmål än majoritetsspråket i de länder de bor i behöver 
vara duktiga på sitt modersmål. Detta ger barnen större möjligheter till en bra skolgång 
och  även större möjligheter till att ha ett rikt språk både på sitt modersmål men även på 
andraspråket. Forskarna lyfter även fram att barnen kan ha problem att uttrycka både sina 
tankar och sina känslor om de har ett fattigt modersmål. Det kan leda till att barnet får 
dåligt självförtroende och känner att förskola och hem inte är i samma kontext utan att det 
istället blir en känsla av obalans. Därmed får barnet svårt att skapa sig en egen identitet 
då barnet själv har svårt att hitta vem hen är (ibid.). 

Wedin (2017) skriver också om att det är viktigt att barn får stimulans på sitt modersmål, 
detta dels för att inte hamna efter i skolan när de senare börjar i skolan men även för att 
barnen ska hitta sin egen identitet.  

Sandvik och Spurkland (2015) belyser att ett starkt modersmål inte bara handlar om 
andraspråksutvecklingen. Det kan även vara viktigt för att barnet ska kunna kommunicera 
med sina släktingar samt att det ger barnet en möjlighet att kommunicera på ett 
åldersadekvat sätt även om barnet ännu inte nått en åldersadekvat nivå på andraspråket. 
Författarna menar även att det är positivt om den språkliga mångfalden som finns på 
förskolan lyfts fram genom till exempel böcker och sånger från hemmen. Detta kan få 
barnen att förstå att språket är ett fenomen där bil bara är ett ord som någon slumpmässigt 
valt att kalla bilar för på svenska medan det är det slumpmässigt valda ordet sayara som 
betyder bil på arabiska (ibid.).  
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3.2 Utmaningar med att ge barn med annat modersmål än svenska stöd 
i deras modersmål 

Fredriksson och Lindgren Eneflo (2019) har genomfört en studie som bygger på samtal 
med tre olika arbetslag bestående av två barnskötare och sex förskollärare totalt. I studien 
lyfter de fram att det finns en viss osäkerhet bland förskolepersonalen som visar på 
svårigheter i att stimulera barnen på svenska men även på deras modersmål. Deras studie 
visar också att det finns en känsla hos personalen i förskolan av att det kan vara svårt att 
prata med barnen på deras modersmål, då det kan vara svårt med uttalet och det är viktigt 
att barnen lär sig uttalet rätt.   

Yazıcı, Ilter och Glover (2010) menar även att det finns vårdnadshavare som inte vet om 
fördelarna med ett starkt modersmål. De menar att det finns en grupp som vill anpassa sig 
till sitt nya hemland och den gruppen pratar därför landets majoritetsspråk även hemma. 
Detta kan leda till att om barnen inte får stöd i sitt modersmål i förskolan så stimuleras 
inte modersmålet alls.  

En annan utmaning kan vara att se hur utvecklade barnens språk är, något som är svårt att 
bedöma på andraspråket då barn oftast har större språkkunskaper på sitt modersmål 
(Sandvik och Spurkland, 2015). Där kan barnens vårdnadshavare vara till stöd genom att 
de får hjälpa förskolläraren att synliggöra hur stora barnets språkkunskaper på 
modersmålet är och därmed ge förskolläraren kunskaper om barnet. Detta så att 
förskolläraren kan stötta barnets språkutveckling på bästa sätt. 

En annan utmaning som Fredriksson och Lindgren Eneflo (2019) lyfter fram är att de 
barnen som är ensamma om sitt modersmål riskerar att inte få stöd i förskolan. Finns det 
flera olika språk i verksamheten är det risk att fokus läggs på de språk som talas av många 
barn, medan de språken som bara talas av ett eller två barn riskerar att hamna i skymundan. 

Sandvik och Spurkland (2015) lyfter även fram att det är viktigt att veta att det kan finnas 
kulturella skillnader som avgör vilken typ av språklig kunskap barnen har. I många 
kulturer ses det som en självklarhet att läsa en godnattsaga för barnen vilket gör att barnen 
får kunskaper om böcker och bokstäver. I andra kulturer läggs istället fokus på berättandet 
och då bör de barnen som har den kulturen få chansen att utveckla sitt andraspråk via 
berättande, eftersom det är där styrkan på förstaspråket finns underlättar det 
språkinlärandet av andraspråket. Här krävs det att förskolläraren har koll på de 
individuella förutsättningarna hos varje barn för att kunna stimulera barnens 
språkutveckling på bästa sätt (ibid.).  
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3.3 Möjligheter med att ge barn med annat modersmål än svenska stöd i  
deras modersmål 

Fredriksson och Lindgren Eneflo (2019) lyfter fram att förskollärare ofta ser 
flerspråkighet som något positivt och som en tillgång. De tar upp flera exempel på 
strategier som förskollärare kan använda sig av för att främja barns flerspråkighet som till 
exempel att använda sig av så kallade tvillingböcker, där det står på två språk eller att ta 
med musik på olika språk till förskolan. Ett annat exempel som forskarna lyfter upp är att 
personalen på förskolan kan låta barnen lära dem enkla ord på sitt modersmål som till 
exempel att räkna till tre eller säga hej, detta ger barnen en känsla av att deras modersmål 
är viktigt (ibid). 

Cummins (2017) lyfter fram att mor- och farföräldrar kan ses som en resurs i förskolan 
och kan bjudas in och läsa tvillingböcker för barnen. Förskolläraren läser först en sida på 
andraspråket och sen läser mor eller farföräldern på modersmålet. Cummins som är en av 
världens ledande språkforskare betonar i sin forskning vikten av att som förskollärare visa 
intresse för barnens modersmål. Även om förskolläraren inte kan språket är det viktigt att 
lära sig några ord och stötta barnet i sitt modersmålslärande, och på så sätt visa barnet att 
modersmålet är viktigt.  

Skans (2011) lyfter i sin fallstudie, som bestod av observationer och intervjuer, att 
vårdnadshavarna är viktiga för barnens lärande. En bra relation mellan förskollärare och 
vårdnadshavare leder också ofta till att relationen mellan barn och förskollärare blir bättre 
och tryggare. En bra relation mellan förskollärare och vårdnadshavare kan även öka 
förskollärarens insyn i barnets kunskaper och intressen (ibid.). 

Palla och Vallberg Roth (2018) genomförde en studie där 243 förskollärare och rektorer 
fick svara på ett frågeformulär, majoriteten av de som deltog i studien var förskollärare. 
Resultatet av deras studie visar att det finns flera goda exempel på hur språkliga förmågor 
hos personal tas tillvara i verksamheten. Ett sådant exempel är att barn stöttas på både sitt 
modersmål och det svenska språket i de fall som barnen har ett annat modersmål än 
svenska. Även personal som inte har de språkliga kompetenserna kan visa intresse för 
barnens modersmål. Det kan ske genom att barnen själva ses som en tillgång och att 
barnen får möjlighet att känna sig duktiga på sitt modersmål, genom att lära resten av 
barngruppen och personalen ord på sitt modersmål (ibid.). 

Ljunggren (2015) genomförde en studie där hon observerade hur en avdelning med 16 
stycken 1-3 åringar arbetade med modersmål. Detta gjorde hon med hjälp av intervjuer 
med förskollärarna på avdelningen, observationer på avdelningen, inspelningar på hur de 
arbetar med modersmål samt vårdnadshavarnas och förskollärarnas utvärderingar av 
hennes forskning. I studiens resultat framkommer att digitala verktyg kan vara en viktig 
pusselbit i modersmålsinlärningen i förskolan. De digitala verktygen kan vara till exempel 
penpal som kan läsa upp texter på andra språk än majoritetsspråket samt datorer och 
surfplattor där man kan spela upp filmer och ljudklipp på barnens modersmål. Detta 
skapar förutsättningar för förskollärare att stödja barnen på deras modersmål även om 
språkkunskapen inte finns i verksamheten. Studien visar även att samverkan med 
vårdnadshavarna bör anses som en viktig del av i barnens modesmålsutveckling. 
Vårdnadshavarna kan spela in filmer eller ljudklipp på modersmålet hemma som 
förskollärarna sedan kan använda sig av i undervisningen.  
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Fördelen med att använda sig av vårdnadshavarna blir inte bara att barnen blir glada av 
att höra sina vårdnadshavares röster på förskolan, utan även att vårdnadshavarna får en 
större inblick av vad som händer på förskolan och att de känner sig inkluderade (ibid.). 

En annan sak som vårdnadshavarna kan göra är att läsa böcker på barnens modersmål 
hemma. Det finns förskolor som har ett bibliotek där det finns böcker på många olika 
modersmål och där förskollärarna uppmuntrar vårdnadshavare att låna hem böcker och 
läsa för barnen hemma på deras modersmål (Skans, 2011).  

 

3.4 Sammanfattning av tidigare forskning 
Sammanfattningsvis så visar den tidigare forskningen på att det finns stora möjligheter för 
förskollärare att arbeta med modersmål hos de barnen med annat modersmål än 
majoritetsspråket i landet men det finns även en hel del utmaningar.  
 
Vikten av att ha ett starkt modersmål lyfts också fram av flertalet forskare (Wedin, 2017; 
Yazici, Ilter och Glover, 2010). De pekar på att ett rikt modersmål kan vara en grund till 
en trygg individ som får en egen identitet och hittar sin plats i vardagen.  Däremot kan det 
finnas utmaningar för förskollärare som inte kan barnens modersmål att stödja dem i deras 
modersmålsutveckling. Här pekar Sandvik och Spurkland (2015) på vikten av att oavsett 
hur mycket eller lite man kan tala på barnens modersmål är det viktigt att i alla fall visa 
intresse.   
 
Vårdnadshavare och andra släktingar som står barnet nära kan även vara en bra hjälp till 
förskollärarna om de blir involverade i verksamheten (Cummins 2017; Ljunggren 2015; 
Skans 2011). Att involvera vårdnadshavarna kan ske exempelvis genom att spela in 
videoklipp eller röstklipp hemma som förskollärarna kan använda sig av i undervisningen 
på förskolan (Ljunggren, 2015). Ljudklippen kan spelas upp med hjälp av till exempel en 
surfplatta eller en dator.  Då blir barnen glada av att få höra bekanta röster från hemmiljön 
även på förskolan och förskollärarna är säkra på att det som sägs verkligen är på barnets 
modersmål och med rätt dialekt.  
 
I tidigare forskning har forskning som är relevant för studien lyfts. Den tar upp både om 
hur förskollärare beskriver arbetet med barn med annat modersmål än svenska samt de 
utmaningar som förskollärarna berättar om i relation till att stödja 
modersmålsutvecklingen hos de barn med annat modersmål än svenska. Den tar även upp 
användbara pedagogiska verktyg som kan användas i arbetet med att utveckla 
modersmålet hos de barn med annat modersmål än svenska.  
 
All tidigare forskning som använts i denna studien visar liknande resultat och det har 
funnits en svårighet att hitta tidigare forskning som visar andra perspektiv. Detta gör att 
det har funnits en viss svårighet att belysa andra perspektiv i studien samt att 
problematisera vissa uppfattningar.  
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3.5 Sociokulturell teori 
Denna studie använder sig av den sociokulturella lärandeteorin och de viktiga 
sociokulturella begreppen den proximala utvecklingszonen och stöttning (scaffolding). Vi 
kommer fortsättningsvis bara benämna detta begrepp stöttning då det är den svenska 
översättningen på scaffolding. Nedan kommer den sociokulturella teorin med 
utgångspunkt på Vygotskijs perspektiv att beskrivas, för att motivera varför vi använder 
oss av det i denna studie.  

Lev Vygotskij var en rysk forskare inom sociokulturell teori som arbetade efter personens 
individuella utveckling. Gjems (2011) beskriver den sociokulturella teorin som en process 
som sker mellan två individer och menar hur kunskap erfars tillsammans med andra kring 
en aktivitet. Säljö (2017) skriver hur Vygotskij ansåg att det är i skolan som barn har bäst 
möjligheter att möta och lära sig olika kunskaper som de inte möter i större utsträckning 
utanför skolans värld. Skillnaden kring begrepp som vardagliga och vetenskapliga var 
Vygotskij intresserad av och han betonar vikten av hur barn behöver både vardagliga 
begrepp, som är de språkliga redskap som vi lär oss i vid dagligt samspel samt 
vetenskapliga begrepp som är mer abstrakt och har ursprung från vetenskapliga begrepp. 
Det sociokulturella perspektivet vilar även på de sociala samspel som människor skapar 
vid utveckling och lärande och är en social teori som menar att genom olika aktiviteter 
med andra människor kan vi skapa förståelse kring hur vi gemensamt kan ta tillvara på 
olika kunskaper av varandra. Säljö menar att kommunikation och interaktion kan bli 
nycklar för lärande och utveckling. 

Det är de olika förmågor som vi ständigt utvecklar som ses som kulturella till sin natur, 
exempelvis hur vi ställs inför och löser olika problem, lär oss att läsa, räkna och så vidare. 
Säljö (2017) beskriver Vygotskijs syn kring språk som ett gränsöverskridande 
kommunikativt verktyg likt ett teckensystem där vi kan uttrycka oss med varandra och 
förstå varandras världar.  

Han beskriver även hur människan har utvecklat olika teckensystem som punktskrift för 
blinda och teckenspråk för hörselskadade där det talade och skrivna språket inte kan mötas 
på samma sätt.  

Språket ses därför som ett dynamiskt teckensystem som utvecklas konstant och samverkar 
med andra uttrycksformer inom det sociokulturella perspektivet och avgränsas inte till 
enstaka språk som är nationellt vedertagna (ibid.). 

Då denna studie ämnar undersöka förskollärares uppfattning om arbetet kring utveckling 
av modersmål hos de barn som har annat modersmål än svenska i förskolan så är den 
sociokulturella teorin vald eftersom den handlar mycket om språket samt 
språkinlärningen. Säljö (2017) beskriver att Vygotskij såg språket som ett av de viktigaste 
kommunikationsredskapen som används i samband med lärande.  
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3.6 Den Proximala utvecklingszonen 

Vygotskij (2001) beskriver hur den proximala utvecklingszonens inlärning sker genom att 
barnet med stöd av imitation, anses det vara källan till barnets utveckling av inlärning och 
det kognitiva. Om barnet som är i behov av stöd samarbetar kan hen upphöjas till en högre 
kunskapsnivå och röra sig från det barnet kan, till det barnet inte kan via imitation som 
anses vara en central del i utvecklingspsykologin. Imitationen utgör grunden i den 
proximala utvecklingszonen menar Vygotskij. Den språkinlärning och inlärning som sker 
i skolan omfattas av imitation enligt Vygotskij. Detta då barnen inte lär sig något som de 
kan på egen hand utan snarare det de inte kan. Med stöd av läraren kan barnen få möjlighet 
att lära sig något det inte kan, då det huvudsakliga i inlärning är att få lära sig något nytt. 
Detta hävdar Vygotskij att den proximala utvecklingszonen kan möta den enskilde 
individen utifrån dess lika behov av stöttning för att kunna vidareutvecklas (ibid.). 

Säljö (2017) gör en koppling mellan synen på undervisningen och den proximala 
utvecklingszonen. Hans syn bygger kring hur människan ständigt utvecklas och 
approprierar olika kunskaper i olika situationer. Han menar även hur vi inte enbart är låsta 
kring denna typ av utveckling i de unga åren som människan utvecklas, utan syftar snarare 
hur människan ständigt utvecklas under hela sitt liv som ett naturligt tillstånd. Säljös 
tolkning av Vygotskijs proximala utvecklingszon är just denne att människan befinner sig 
i ständigt pågående processer, likt hur ett barn som nyligen lärt sig ett begrepp alternativt 
en färdighet, så är barnet inom räckhåll för att lära sig något nytt. Exempelvis barn som 
nyligen lärt sig att kravla är snart inom räckhåll för att kunna börja stå och gå på benen på 
egen hand, eller barn som lärt sig addera ensiffriga tal kan snart appropriera tvåsiffriga tal 
utifrån approprieringens principer. 

Säljö (2017) menar även hur den proximala utvecklingszonen är en känslig zon vid barns 
inlärning när det kommer till att kunna instruera och förklara för barnen. Här ligger ett 
stort ansvar för berörda parter exempelvis förskollärare att kunna stötta och leda barn via 
kulturella redskap. I exemplet ovan kring ensiffriga och tvåsiffriga tal krävs ett begrepp 
som gör det möjligt att kunna brygga dels talen för sig själv, men även tillsammans för att 
skapa nya tal som kan utveckla barnets förståelse kring hur begreppet addera fungerar. I 
detta fall är det kulturella redskapet begreppet addera för att kunna lösa uppgiften.  

Säljö poängterar hur den mera kunnige är den som leder och stöttar den som ska lära sig 
och blir till en beroendefråga och hur viktigt det är att den person som lär ut är aktiv och 
försöker leda på ett stimulerande vis via relevanta frågor och följdfrågor, som en del av 
att kunna stötta den lärande framåt (ibid.). 
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3.7 Stöttning (Scaffolding) 

Wedin (2017) lyfter nya begrepp som forskats fram inom proximala utvecklingszonen. 
Enligt Wedin har begreppet Stöttning (scaffolding) visat sig vara ett viktigt begrepp, i 
relation till att stötta barn och utmana dem i exempelvis deras språkutveckling. Forskaren 
lyfter hur barns språkliga inflöde (input) spelar en viktig roll i språkutvecklingen och hur 
vi inte får utmana barnet på alltför hög nivå då det sällan leder till intag av kunskap, utan 
bör möta strax över barnets nivå. Detta för att stimulera intaget (intake) på ett sätt så att 
språket inte ligger på en nivå som snarare stjälper än hjälper i barnets utveckling. Det kan 
leda till understimulering och minskat intag av kunskap från barnet.  

Hon beskriver hur läraren kan utmana barn i deras språkutveckling genom att låta barnet 
producera språk genom pressat utflöde. Via stimuli av pressat utflöde prövar barnet ord 
och uttryck som ligger på en nivå som ska kunna möta nuvarande behärskningsnivå 
(ibid.). Hon menar att barn behöver utmanas i sin vardag och skapa språk i flera olika 
sammanhang, för att kunna utvecklas kring sin språkutveckling. Hon betonar exempel 
kring andraspråksforskning som visat på hur barn utvecklar språk i miljöer som upplevs 
vardagliga och naturliga. Detta sker i miljöer där barn möter andra människor och som 
kan berika barnens språkliga utveckling. 

En annan forskare som lyfter begreppet stöttning är Säljö (2017) som ger sin tolkning likt 
att det är den lärande som är i behov av stöd från en person som är mer kunnig. Som 
kunnig kan personen ställa frågor kopplade till problemet som leder den lärande på rätt 
väg och hur den kunnige bygger en ställning som stöd för den lärande att ta sig vidare till 
lösningen. Han menar hur det i kontext kan visa sig att en förskollärare i början ger mycket 
stöd för ett barn, för att succesivt minska på stödet för barnet allt eftersom det utvecklar 
en förståelse kring ett problem och kan koppla samman det i det specifika sammanhang. 
När barnet kan se helheten behövs inte längre stödet då det kan klara det på egen hand. 
Säljö menar att via stöttning inom den proximala utvecklingszonens ramar kan barnet 
appropiera olika kunskaper som hen inte haft tidigare via en förskollärare, närstående eller 
en vän. Avslutningsvis lyfter forskaren vikten som den kunnige behöver tänka på vid 
stöttning till en annan individ, nämligen i vilken utsträckning stöttningen bör ges. En 
förskollärare behöver i sitt uppdrag veta vilken utvecklingszon det enskilda barnet 
befinner sig på för att kunna initiera stöttning som inte innebär att förskolläraren gör allt. 
Forskaren menar att den som lär sig kan inte förlita sig helt på att förskolläraren ska leda 
och utföra arbetet, då den måste själv ställas inför och ta sig vidare för att kunna utveckla 
sin förståelse kring det specifika problemet (ibid.). 
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4.  Metod 
Då denna studien strävar efter att undersöka förskollärares arbetssätt kring modersmål i 
förskolan, används kvalitativ metod. Allwood och Eriksson (2017) lyfter hur kvalitativa 
ansatser kan synliggöra olika likheter och skillnader utifrån vilka forskningsfrågor som 
ligger till grund. Detta så att forskarna ska kunna gå in på djupet i intervjuerna och ställa 
följdfrågor för att skapa sig en så stor förståelse som möjligt om förskollärares arbetssätt.  
 
4.1  Fenomenografi 

En av de metoder studien har använt är fenomenografi. Det är en metod som utgår från att 
synliggöra hur människor uppfattar och förstår ett visst fenomen. Med stöd av 
fenomenografi kan forskare studera skillnader mellan människors syn och hur de tänker 
kring ett specifikt ämne, för att vidareutveckla och eventuellt bredda ämnet (Allwood och 
Eriksson, 2017). Anledningen till vårt val av denna metod är att studien avser att samla in 
djupare data kring forskningssyftet. Då förskollärare ges, som är vår undersökningsgrupp, 
möjlighet att presentera sina tankar och svar kring ett antal intervjufrågor som berör vårt 
ämne. Intervjuaren kan sedan utifrån respondentens svar, ställa följdfrågor för att få mera 
fördjupade svar av respondenten. 

Enligt Marton och Booth (2000) ses inte fenomenografi som en metod eller en teori kring 
erfarande, trots att det går att koppla teoretiska element ur den. De lyfter hur det går att 
tolka ”ett sätt att erfara någonting” likt exemplet att synliggöra någonting och skildra det 
i ett sammanhang. Det menas i hur sammanhängande mönster av delar och aspekter som 
synliggjorts, kan bli objekt för ett specifikt syfte som någon vill lyfta fram. Marton och 
Booth menar att det fenomenografiska perspektivet bottnar kring ett intresse där 
människor undersöker ett fenomen i världen och hur människors olika sätt att se på saker 
och ting kan skilja sig åt när de beskriver sina tankar. Även hur det kan stimulera och 
utveckla inom exempelvis en pedagogisk kontext (ibid.). 

Genom att vi intervjuar flera förskollärare får de möjlighet att kunna ge sin syn på våra 
frågor kring arbetet med modersmål i förskolan. Studien får dessutom en variation av svar 
som vi sedan i efterhand när vi analyserar den data vi samlat in, kan analysera och isolera 
de sekvenser som vi anser är mest relevanta för vår studie. 

4.2 Datainsamling 
Datainsamlingen skedde genom semi-strukturerade intervjuer som innebär att frågorna är 
förutbestämda på förhand, men samtidigt så kan intervjuaren ställa följdfrågor och 
informanten ges möjlighet att utveckla intressanta resonemang (Denscombe, 2018). För 
att undvika att respondenterna upplever intervjuerna som utfrågning och hårt styrd blev 
valet semi-strukturerad intervjumetod.  Detta då respondenterna skulle få känna sig så 
avslappnade som möjligt och ges tillfällen under intervjun att utveckla sina resonemang. 
Forskarna hade strukturerat ett visst antal intervjufrågor och eventuella följdfrågor som 
var relevanta för denna studie för att kunna föra intervjuer inom ämnet. En semi-
strukturerad intervjumetod kan vara till fördel för denna studie, då den ämnar att 
undersöka förskollärares uppfattning om arbetet kring utveckling av modersmål hos de 
barn som har annat modersmål än svenska i förskolan. 
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Därför kan en intervjuform som semi-strukturerad som tillåter följdfrågor i de fall 
respondenterna inte är tillräckligt tydliga, vara en bra metod för denna studie. Intervjuerna 
spelades även in för att underlätta bearbetningen av datan samt för att undvika att någon 
information misstolkas vid transkribering. 
 
Studiens utformning av intervjufrågor gjordes efter de grundläggande frågeställningar på 
3 frågor som finns i avsnitt 2 i studien. Därefter konkretiserades några frågor till varje 
frågeställning, totalt 10 intervjufrågor med följdfrågor som kunde ställas vid behov och 6 
avslutande demografiska frågor som alla finns under avsnitt 8, (se bilaga B). 
Frågeställning samt intervjufrågorna är baserade på syftet för studien som finns i avsnitt 
2 och den teori som studien använder. Genom denna strategi försöker studien att skapa en 
helhet kring studiens syfte, frågeställningar och teori som ska kunna återspeglas genom 
nämnda delar. 
 
 
4.3 Urval 
Urvalet som har gjorts är ett strategiskt urval. Med detta menas det att forskarna har valt 
ut intervjupersoner efter deras kunskap så att det ska vara relevant för studien 
(Denscombe, 2018). I urvalskriterierna har valts att enbart legitimerade förskollärare ska 
intervjuas samt att förskollärarna ska vara verksamma på en förskola där det finns barn 
med annat modersmål än svenska. Urvalet har även skett enligt bekvämlighetsprincipen.  
 
Bryman (2018) skriver att bekvämlighetsprincipen innebär att intervjupersonerna som 
väljs ut så att de är enkla att intervjua för forskarna. Detta är en fördel att göra i denna 
studie då den har begränsat med tid och det krävs därför att intervjuerna är enkla att göra. 
Området där intervjuerna kommer göras är i södra delen av Sverige och intervjuerna 
kommer att ske på förskolor där det finns barn med annat modersmål än svenska. De flesta 
förskollärare som har tillfrågats har koppling till oss sen tidigare, en förskollärare blev 
även rekommenderad via en av de tillfrågade förskollärarna som arbetar på samma 
förskola. När en informant rekommenderar ytterligare potentiella informanter kallas det 
för snöbollsurval och menas att det görs en specifik urvalsprocess via en informant till en 
annan som får vara med i studien, då den uppfyller vissa kriterier som efterfrågats 
(Denscombe 2018). Kontakt togs via mail och i samband vid förfrågan om intervju gavs 
ett missiv ut som finns under avsnitt 8, (se bilaga A). Vi har valt att inte skriva ut 
förskollärarnas ålder eller antalet barn som de har på varje enskild förskola, då vi inte 
anser att det är relevant i denna studien. Syftet är att synliggöra förskollärares uppfattning 
om utveckling av barns med annat modersmål än svenska i förskolan, inte hur gamla 
förskollärarna som berörs av denna studien är eller antalet barn i varje enskild 
förskollärares avdelning. Det som dock kan vara relevant är antal verksamma år varje 
enskild förskollärare har för att synliggöra deras kunskaper och arbetssätt, som kan ha 
skiftats genom deras yrkesverksamma liv som förskollärare. Även barnens ålder och antal 
olika modersmål på avdelningarna kan vara relevant för att synliggöra förskollärarnas 
olika strategier i verksamheten, när de arbetar kring utveckling av barn med annat 
modersmål än svenska 
 
I studien intervjuades fem förskollärare, alla arbetar på kommunala förskolor i södra 
Sverige och har erfarenhet av att arbeta med barn med annat modersmål än svenska. 
Nedan kommer de att presenteras för att ge en liten inblick i deras erfarenheter och 
förutsättningar: 
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Lina har yrkeserfarenhet med barn med annat modersmål än svenska i 11 år och varit 
yrkesverksam förskollärare lika länge. På hennes avdelning går barn som är 5 år gamla 
och det talas 8 olika modersmål, 3 av dessa talas av personalen. 

Hanna har arbetat med barn med annat modersmål än svenska i knappt 1 år och varit 
yrkesverksam förskollärare lika länge. På hennes avdelning är barnen 1-3 år gamla och 
det talas 6 olika modersmål, 3 av dessa talas av personalen.  

Josefin har 11 års erfarenhet av förskolläraryrket och har arbetat med barn med annat 
modersmål än svenska under 7 av åren hon varit yrkesverksam. Barnen på hennes 
avdelning är 1-2 år gamla och har 6 olika modersmål men bara 1 av dessa talas av 
personalen.  

Gunilla har varit verksam som förskollärare i 30 år och har arbetat med barn med annat 
modersmål under hela den tiden. Hon arbetar just nu på en avdelning med bara treåringar 
och barnen har 6 olika modersmål, men inget av dem talas av personalen.  

Anders har arbetat som förskollärare i knappt 1 år och jobbat med barn med annat 
modersmål än svenska lika länge. Han arbetar på en avdelning där det finns tre olika 
modersmål och 1 av dem pratas av personalen. Barnen på hans avdelning är 3-5 år 
gamla. 
 
4.4 Genomförande  
I studiens början skickades missivet ut i en kommun till rektorerna på förskolorna som 
har en stor mångfald bland barnen, då det var svårt att få svar fick urvalet sedan breddas 
från en kommun till två kommuner och en del av förskollärarna som tillfrågades att delta 
i intervjuer var tidigare bekanta för forskarna.  

En av de förskollärare som tillfrågades om intervju efterfrågade om att få se de frågor som 
skulle ställa på intervjun i förväg. Forskarna för denna studie valde att avböja denna 
förfrågan då tanken bakom intervjuerna var att få fram förskollärarnas spontana tankar. 
Genom att avböja denna förfrågan förhindras förskolläraren från att fundera, diskutera 
med kollegor eller tänka igenom det svar denne skulle ge på intervjun menar forskarna.   

Varje intervju genomfördes med båda forskarna närvarande för att se till så att forskarna 
hade samma bild av intervjun och för att få en djupare bild av kroppsspråk. Varje intervju 
delades även upp så att forskarna ställde hälften av frågorna var. Detta så att förskollärarna 
inte skulle känna att en av forskarna endast satt med i rummet och studerade dem utan att 
det skulle bli så likt ett samtal som möjligt. Enligt Denscombe (2018) är det viktigt att 
som forskare ställa relevanta följdfrågor om det är något som behöver förklaras eller 
förtydligas. Eftersom båda forskarna närvarade vid alla intervjuerna blev det enklare att 
ställa relevanta följdfrågor då forskarna har olika erfarenheter och det som ansågs 
självklart för den ena forskaren inte var självklart för den andra vilket ledde till relevanta 
följdfrågor och viktig information som inte hade framkommit om enbart en forskare 
deltagit vid intervjuerna.  

I början av alla intervjuer presenterade forskarna sig själva och studiens syfte så att alla 
förskollärare visste vad för typ av intervju de ställde upp på. Även de fyra huvudkraven 
från Vetenskapsrådet (2011) gicks igenom så att förskollärarna som inte hade kunskap om 
dem fick koll på sina rättigheter under intervjun och vad materialet används till. 
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4.5 Bearbetning av data 
När samtliga intervjuer hade genomförts analyserades datan med hjälp av en 
fenomenografisk analysmodell, som lyfts av Dahlgren och Johansson (2019). 
Analysmodellen som de beskriver innebär att när intervjuerna är genomförda och 
transkriberade, studeras datan flera gånger och anteckningar förs. Därefter börjar själva 
analysen med att ta ut citat från intervjuerna samt likheter och skillnader som är relevanta 
för forskningen. Det menar även Denscombe (2018),  när det är den faktiska informationen 
som ska användas i studien och inga underliggande innebörder som ska tolkas räcker det 
att transkribera valda delar av ljudinspelningen.I nästa steg som Dahlgren och Johansson 
(2019) beskriver kategoriseras datan och ställs mot varandra för att syna relationerna. 
Därefter lyfts kärnan kring kategoriernas likheter och så utvecklas de olika relationer som 
finns i kategorierna. När de olika resultaten inom kategorierna har skrivits ut, kan de olika 
kategorierna även namnges. Då synliggörs dels vad varje kategori berör, men även 
eventuella skillnader. Slutligen kan analysens olika grupper granskas ytterligare om vissa 
grupper berör samma ämne och kan gå under samma kategori. 

För att skapa reliabilitet för arbetet menar Kihlström (2007) att det krävs att studien kan 
förstås av andra forskare och att det är tydligt beskrivet kring citaten som citerats från 
intervjuerna samt analysens olika delar. De personer som tagit del av undersökningen ska 
kunna förstå och diskutera kring de resultat som analyserats fram. Kihlström lyfter även 
att reliabiliteten höjs om en annan person kan undersöka på samma sätt och att dess 
resultat överensstämmer med denna studies resultat.  

4.6 Etiska överväganden 
Under arbetes gång har vi gjort överväganden kring de etiska aspekterna för att säkerställa 
kriterier som syftar till att säkerställa undersökningsdeltagarnas integritet. Vi har utgått 
från Vetenskapsrådet (2011) och kommer att erbjuda de som har deltagit i studien att få ta 
del av det publicerade materialet. Av ekonomiska skäl, men även av miljöskäl, har vi valt 
att bifoga en länk till en digital version via ett email till dem som är intresserade. Vid 
forskningsarbete måste all forskning ta ställning kring de etiska principerna som utgör 
fyra begrepp som sekretess, tystnadsplikt, anonymitet och integritet som berörs av 
Vetenskapsrådet (2017). Vi ska sträva efter att upprätthålla dessa principer, därmed 
behöver vi i samband med studiens start diskutera med deltagarna kring vad vi har för 
syfte med vår studie och hur forskningsdata kan komma till att användas. Deltagarna 
kommer informeras vid informationstillfället om deras rätt till att kunna avsluta sin 
medverkan i studien och att det kan ske när som helst under studiens gång. För att 
deltagarnas anonymitet och integritet ska säkerställas kommer vi att radera det material 
som inte behövs längre och som kan kopplas till deras identiteter efteråt, då vår forskning 
har enbart fokuserat på deras tankar och svar. Den data som används i studien och 
eventuellt kan avslöja deltagarnas identitet kommer även att fingeras, detta omfattar alla 
namn och städer som nämns i citaten. När det gäller sekretess och tystnadsplikt, utgår vi 
ifrån vårt syfte som är ett examensarbete på universitetsnivå. Det innebär att det kan 
förekomma diskussioner med handledare och andra studenter som skriver inom samma 
forskningsområde. Vi strävar dock efter att enbart delge information som vi anser är 
relevant kring eventuella frågor och utelämna övrig information för att deltagarna ska få 
så stor anonymitet som möjligt.  
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5.  Resultat och analys 
 
Under resultatkapitlet kommer de uppfattningar som förskollärarna har om att utveckla 
modersmålet hos barn med annat modersmål än svenska att kategoriseras för att visa på 
likheter och olikheter. Detta kommer att presenteras, med hjälp av citat, i tre olika 
underrubriker som är kopplade till studiens frågeställningar och i slutet av varje 
underrubrik kommer en analys av det resultat som presenterats. För att skapa tydlighet 
och struktur för läsaren har detta tillvägagångssätt valts och under varje underrubrik 
kommer ytterligare underrubriker att presenteras utefter hur resultatet har kategoriserats. 
 
5.1 Förskollärares uppfattningar om att utveckla modersmålet hos barn 
med annat modersmål än svenska 
 
I denna kategori kommer förskollärarnas uppfattningar om att utveckla modersmålet hos 
barn med annat modersmål än svenska att presenteras. Detta kommer att ske genom 
underrubrikerna ”Förskollärares syn på modersmål i verksamheten”, ”Förskollärarnas syn 
på vårdnadshavarnas roll i modersmålsutvecklingen hos barn med annat modersmål än 
svenska” samt "Hur modersmålet stöttas i planerade respektive spontana situationer”. Till 
sist kommer även en analys av det resultat som presenterats.  
 
5.1.1 Förskollärarnas syn på modersmål i verksamheten 
Förskollärarna lyfter under alla intervjuer upp modersmålet som något viktigt. De är alla 
överens om att det är något som bör arbetas med i förskolan och att det i dagsläget läggs 
för lite fokus på modersmål i förskolan. Däremot skiljer sig förskollärarnas syn sig åt kring 
huruvida barnens modersmålsutveckling är något som vara ett fokus i förskolan under 
hela barnens förskoletid eller om det är som Gunilla uttrycker att modersmålet endast är 
ett steg på vägen mot att kunna svenskan. 

Modersmålet måste man ha för att kunna svenskan men sen måste vi ändå ge svenskan i det 
andra läget. Det är en balansgång med modersmål i förskolan, men det måste alltid vara 
svenskan som är viktigast när de börjat utveckla den. (Gunilla)  

De andra förskollärarna däremot lyfter fram att modersmålet är något viktigt som 
förskolan bör fokusera på för att bli mer inkludera. Hanna visar på detta i sin syn på att 
förskolan måste fokusera på alla barnens språk. Hon är även den enda som lyfter upp det 
faktum att barnen växer upp i en globaliserad värld där det blir allt viktigare att kunna 
flera språk och där språkkunskaper kan öppna flera möjligheter för barnen under deras 
uppväxt.  

Det är inte bara svenskan som vi ska fokusera på, man måste ju fokusera på alla språk som vi 
har här, för att om man ser till världen globalt så är ju, världen består ju inte bara av Sverige, 
utan det består ju av flera länder. Så jag tycker att man borde vara mer inkluderande i arbetet 
(Hanna). 
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Två av de intervjuade förskollärarna tar upp vikten av att som förskollärare lära sig 
barnens modersmål, de menar att det kan vara till hjälp att kunna använda enkla ord som 
till exempel kom, hej eller sluta på andra språk så att barnen förstår vad förskollärarna 
menar även när svenskan inte är så utvecklad. En av dessa förskollärare jobbar med många 
barn som är nyanlända och bara varit i Sverige i några veckor så för henne är det verkligen 
viktigt att kunna de viktigaste orden på barnens språk för att barnen ska ha en aning om 
vad som förväntas av dem på förskolan och vad som händer under dagen. 

En annan sak som de lyfter upp är att modersmålet ofta är något som är starkt kopplat till 
ens identitet. Detta kan skapa en förtroendeingivande relation när förskollärarna 
anstränger sig för att lära sig deras modersmål och på så vis kan det vara enklare för 
förskollärarna att skapa en förtroendeingivande relation med barnen. Hanna som har ett 
annat modersmål ger ett eget exempel på hur hon upplevt det. ”Om nån börjar prata mitt 
modersmål med mig om jag vet att den personen inte kommer ifrån det landet som jag 
kommer ifrån, ja blir ju jätteglad…” (Hanna). 

Intervjuerna har genomgående visat att förskollärarna har mycket vilja att jobba med 
modersmålet. Några av dem har startat projekt som inte gått att slutföra för att annat 
kommit i vägen och de uttrycker en känsla av att det finns så mycket som förskolan ska 
uppnå att det är svårt att hinna med allt och då får modersmålet tyvärr ofta bortprioriteras. 
Läroplanen har många olika mål och därför måste förskollärarna prioritera då de inte 
känner att de har tid att jobba med alla mål på förskolan. 

Förskollärarna lyfter även upp att de tycker att det är svårt med att stödja barn med annat 
modersmål än svenska och att de hade önskat mer kompetensutveckling som fokuserade 
på modersmål, men även att det borde finnas mer personal som har ett annat modersmål 
än svenska. 

Jag behöver en person med bra kompetens som jobbar med oss. Precis som vi har ateljerista 
och pedagogista kanske man kan ha en modersmålslärare som går runt i olika barngrupper 
och jobbar med olika barn utifrån vilka behov som finns. (Josefin) 
 

5.1.2 Förskollärarnas syn på vårdnadshavarnas roll i modersmålsutvecklingen hos 
barn med annat modersmål än svenska 
Förskollärarna lyfter upp att vårdnadshavarna kan vara en stor tillgång i arbetet med 
barnens modersmål. Detta då vårdnadshavarna kan barnens modersmål och därför är en 
samverkan med hemmet är viktig för att kunna stötta barnen i deras 
modersmålsutveckling. Josefin berättar om hur de gör: ”Vi tar mycket hjälp av 
föräldrarna, vi behöver mycket stöd av dem. De är jätteviktiga för oss, framförallt med 
små uttrycksord”. 

Fyra av de intervjuade förskollärarna försöker involvera vårdnadshavarna så mycket som 
möjligt. Det har olika strategier för att göra detta, till exempel  drop-in fika som Gunillas 
förskola försöker ha minst två gånger om året. Där får vårdnadshavarna möjligheten att 
läsa en tvillingbok för sitt barn på barnets modersmål och förskollärarna som sedan läser 
på svenska. Både Anders och Gunilla påpekar även vikten av ett nära samarbete med 
hemmet och belyser hur de använder vårdnadshavarna.  De menar att vårdnadshavarna är 
de som känner barnen bäst och via dem kan förskollärarna få mycket kunskap om barnen. 
Vårdnadshavarna kan berätta om barnens språkkunskaper men även om barnens intressen. 
Genom ett nära samarbete med hemmet kan förskolans verksamhet på så sätt anpassas för 
att möta det individuella barnet på rätt nivå och på rätt sätt. 
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Ett annat sätt som vårdnadshavarna kan göras delaktiga är via blogg. Detta ger 
vårdnadshavarna chansen att benämna det som hänt barnet under dagen på modersmålet 
också så att förskola och hem blir i samma kontext. 

Just att vi har bloggen gör ju att vi kan skicka bilder hem till föräldrarna för där blir ju en 
naturlig där föräldrarna kan sätta ord på deras hemspråk vad de gjort på dagen. Det är ju en 
återkoppling som de inte kan få här. Så det är ju positivt med den här då. (Gunilla)  

Lina däremot använder sig inte av vårdnadshavarna i någon större utsträckning och lyfter 
fram ett perspektiv på saken som ingen av de andra förskollärarna nämnde. Hon har gjort 
erfarenheter av att på förskolan hon arbetar kan de inte ta hjälp av vårdnadshavarna i 
undervisningen. Det enda de gör på hennes förskola är att fråga vårdnadshavare om hjälp 
med språket i hallen ibland, de får aldrig hjälpa till att översätta texter eller följa med in i 
verksamheten. Detta eftersom det finns för mycket underliggande konflikter mellan 
vårdnadshavare och andra släktingar som riskeras att tas med in på förskolan.  

De har märkt att saker som har hänt de familjerna i deras hemländer kan påverka och att 
det ofta är stora släkter som har konflikter, även om konflikten är mellan två människor 
är hela släkten inblandad. Detta gör att barnen riskerar att bli dåligt behandlade av andra 
barns vårdnadshavare om de tas in i verksamheten. Dessutom har de kompetent personal 
på en närliggande skola som kan översätta de flesta modersmål som finns på Linas 
avdelning. Detta gör att de inte ser behovet av det.  

Vårdnadshavare använder vi faktiskt inte så jättemycket för att erfarenheten är att det ligger 
rätt mycket kulturellt och många har rätt stora familjer här så att det kan vara att man 
särskiljer. Så behöver vi översätta använder vi skolans personal istället för att få det så korrekt 
som möjligt. Det kan ju vara att det är lite oense mellan vissa landsmän och sånt och det vill 
vi ju inte ha här. Så att det är en erfarenhet vi har. (Lina) 
 

5.1.3 Hur modersmålet stöttas i planerade respektive spontana situationer 
När det kommer till de planerade situationerna finns det lite olika sätt som förskollärarna 
arbetar på. För Lina så är modersmålen något som alltid genomsyrar den planerade 
undervisningen och på hennes avdelning har arbetslaget en genomarbetad strategi för att 
möta alla barnen på deras nivå.   

Så är det korta koncisa meningar som förklarar och gärna material och sådant. Och sen har vi 
ju Shaida som tolkar på arabiskan då. Sen har man ju engelskan med som fördel, det är många 
barn som kan engelska idag med som ett mellanspråk så då kan man köra lite engelska med 
för att förtydliga något eller så. Så att visst man planerar väldigt mycket efter språknivåerna. 
Och delar oss lite så efter planerade aktiviteter, både att då de som är väldigt långt i 
språkutveckling behöver ju inte få det enkla språket och då kanske man har en annan 
utmaning/undervisning för dem. Så att man faktiskt delar barngrupperna lite så att alla, även 
de som är duktiga ska få sitt och de med lågt ska ju få sitt stöd. (Lina) 
  

Josefin lägger ingen vikt vid modersmål när hon planerar. Däremot verkar det som att hon 
under intervjun får en tankeställare. ”Jag lägger faktiskt ingen vikt vid modersmålet när 
jag planerar, men det kanske jag borde göra” (Josefin). Även Gunilla, Anders och Hanna 
berättar att de inte planerar efter modersmål så ofta. De fokuserar istället på andra saker 
som matte, språkutveckling i svenskan eller sociala färdigheter när de planerar och tar 
oftast inte hänsyn till modersmål då all undervisning sker på svenska. 
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I de spontana situationerna, som till exempel matsituationer eller ute på gården, har alla 
intervjuade förskollärare en idé om hur de ska arbeta med barnens modersmål.  Josefin 
berättar om att hon tycker det är viktigt att kunna hjälpa barnen med att få enkla 
kommandon som kom eller stanna på sitt modersmål också om de inte förstår när 
förskollärarna säger det på svenska. 

Idag hade jag en flicka som stod i backen och då sa jag kom så ska vi gå tillbaka och efter ett 
tag så sa jag kaleh och då kom hon helt plötsligt. Så då kunde jag ju hjälpa henne där, men 
jag hade aldrig kunnat det utan föräldrarna eller våra pedagoger med annat språk. Men vi 
försöker lära oss små ord som kan hjälpa dem. (Josefin) 
 

5.1.4 Analys 
Utifrån förskollärarnas beskrivningar om hur de utvecklar modersmålet hos barn med 
annat modersmål än svenska går det att se en vilja av att jobba med modersmålet. Däremot 
så saknas det i många fall kunskap hos förskollärarna om exakt hur de ska göra. En sak 
som förskollärarna nämner i sina intervjuer är att de är intresserade av barnens modersmål 
och att de försöker lära sig några ord och fraser.  

Detta kan ses i förhållande till Fredriksson och Lindgren Eneflo (2019) som nämner att 
det är viktigt att som förskollärare se modersmålet som en tillgång och intressera sig för 
barnens modersmål även när man inte kan språket. Även Cummins (2017) nämner att det 
är viktigt att om förskolläraren inte kan språket så är det viktigt att lära sig några fraser 
för att visa att modersmålet är något viktigt som barnet bör vara stolt över att kunna. 

En annan sak som en förskollärare nämner att de har gjort är att de har läst så kallade 
tvillingböcker där vårdnadshavarna först får läsa en saga för barnet på barnets modersmål 
och förskolläraren sen läser samma saga på svenska. Detta är något som Cummins (2017) 
nämner som ett bra exempel på verktyg som kan användas för att stimulera barnens 
modersmål i förskolan i de fall barnet har ett annat modersmål än svenska. Fredriksson 
och Lindgren Eneflo (2019) skriver också om detta och menar att tvillingböcker kan vara 
ett bra hjälpmedel för flerspråkiga barns språkutveckling. 

Förskollärarna betonar även vikten av att involvera vårdnadshavarna i förskolans 
verksamhet för att kunna stödja barnens modersmål på ett så bra sätt som möjligt. 
Vårdnadshavarna är experterna på sina barn och vet vad barnen har för intressen och 
erfarenheter, därför är en dialog med dem viktig. Skans (2011) tar upp detta i sin forskning 
där han betonar vikten som en bra relation mellan pedagoger och barn kan ha på relationen 
mellan barnet och pedagogen. 

En förskollärare som däremot inte använder sig så mycket av vårdnadshavarna är Lina. 
Hon har egen erfarenhet av att det inte alltid går att använda vårdnadshavare, när det kan 
finnas underliggande problem som förskolan inte vet om. Att ta in vårdnadshavarna i 
verksamheten kan då för Lina och hennes kollegor göra så att de konflikter som finns 
mellan vissa vårdnadshavare kommer in i förskolans verksamhet. Lina berättar att detta 
är en erfarenhet de har gjort i personalgruppen de elva år hon arbetat på förskolan. Detta 
kan kopplas till vad Skans (2011) skriver om att förskollärare behöver ha en bra relation 
till vårdnadshavarna för att enklare kunna bygga en bra relation med barnen. Om Lina och 
hennes kollegor skulle ta med personliga konflikter in i förskolan och riskera att vissa 
vårdnadshavare känner att de tar någons parti i konflikten kan det göra att barnen också 
får en sämre relation till personalen på förskolan. Detta kan göra att förskollärarna får 
sämre förutsättningar att stötta barnen i deras språkutveckling och lärande. 
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Förskollärarnas inställning till att använda svenska som det första alternativet när de vill 
att barnen ska förstå något men att de i det andra läget använder sig av modersmålet om 
barnet inte förstått, kan kopplas till den sociokulturella teorin. Vygotskij (2001) skriver 
om den proximala utvecklingszonen som i detta fallet används genom att barnen lär sig 
något de inte kan, detta sker genom att förskollärarna lär dem ett uttryck på svenska som 
de inte kan som sedan kan kopplas till modersmålet och ett uttryck som de redan kan. 

5.2  Utmaningar med att utveckla modersmålet hos barn med annat 
modersmål än svenska 
Förskollärarna i intervjuerna ser många möjligheter med att utveckla modersmålet hos 
barn med annat modersmål än svenska i förskolan. Däremot finns det även en hel del 
utmaningar som de kan identifiera, vilka kommer beskrivas här nedan. Dessa kommer att 
beskrivas med hjälp av underrubrikerna ”Barn som är ensamma om sitt modersmål på 
avdelningen” samt ” Mer modersmålstalande personal i förskolorna”. Till sist kommer 
även en analys av det resultat som presenterats.  
 
5.2.1  Barn som är ensamma om sitt modersmål på avdelningen 
Två av förskollärarna nämner att de tycker att det är enklare att stötta de barnen som har 
samma modersmål i verksamheten och är överens om att de barn som är ensamma med 
sitt modersmål lätt glöms bort. 

Arabiska och somaliska finns det ju hur mycket som helst inom digitala verktyg. Tigrinska 
och de här mindre språken finns väldigt lite, så det skulle man ju önska mer. Och som sagt, ja 
sen är det ju det där asså jag känner det här att ha människor också här. För jag kommer aldrig 
lära mig tigrinska, asså det kommer jag ju inte, det vet jag ju liksom. (Lina) 
 

Även Gunilla lyfter upp orättvisan att barnen som har modersmål som inte talas av så 
många inte får något språkligt stöd på förskolan. 

Vi har inte språkliga kompetenser så vi kan ge alla lika mycket stöd. Barnen som pratar 
arabiska har vi personal som kan hjälpa oss med men alla får inte sitt hemspråk här, det är lite 
synd. (Gunilla) 
 

Alla förskollärarna visar i intervjuerna en medvetenhet om att det är olika för barn med 
olika modersmål hur mycket stöd de får, men samtidigt visar de på att de inte känner sig 
ha kunskapen och verktygen för att förändra det så att alla får stöd på sitt modersmål. De 
belyser svårigheterna med att stimulera barn på deras modersmål om modersmålet är ett 
språk som inte talas av någon i förskolans verksamhet. 

5.2.2 Mer modersmålstalande personal i förskolorna 
I intervjuerna lyfter förskollärarna att utbildning för personal inom modersmålsutveckling 
önskas och att de skulle vilja anställa mer personal som framförallt har ett annat 
modersmål än svenska. Josefin är en av förskollärarna som efterfrågar mer mångkulturell 
personal säger,  ”Vi behöver anställa fler då med annat modersmål, sen vet jag att det 
kanske inte är det lättaste att göra att ha behörig kompetent personal.” 
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Josefin berättar i intervjun hur hennes tidigare arbetsplats arbetade kring modersmål, 
vilket hon upplevde som bra. Hon skulle vilja ha en mer integrerad verksamhet där 
modersmålslärarna kommer in i förskolan och fångar barnen i verksamheten på förskolan 
istället för att barnen ska gå iväg från verksamheten för att lära sig modersmålet. 

Jag har jobbat i Göteborg på samma område och där hade vi fler modersmålslärare som kom 
in och de kom in i grupperna och arbetade och jobbade då med oss istället för bredvid oss 
eller tog ut barnen, de som behövde och pratade med dessa barnen. Så tycker jag nog att det 
skulle kunna vara, det gillar jag. Det var ett bra sätt att få in modersmålslärarna och att de 
jobbade med oss. (Josefin) 

Flera av förskollärarna som vi intervjuat har inte tillgång till språkkunskaper på 
barngruppernas olika språk. De lyfter problematiken kring hur de ska kunna möta barnen 
och än mer de språk som är ovanliga. De ovanliga språken kan vara svåra att få fram 
kompetent personal samt att hitta en bra tolk som är kompetent nog att förmedla alla 
nyanser som förskollärarna vill ha fram i samtalet. Lina berättar även att det funnits 
vårdnadshavare som varit förföljda i sitt hemland på grund av sitt modersmål och därför 
inte velat berätta för förskollärarna att de haft ett ovanligt minoritetsspråk på grund av 
rädslan för att bli förföljda även i Sverige.  

Här menar hon att det är viktigt att ha en bra relation med vårdnadshavarna och på så sätt 
komma nära dem så att de inser att de inte är något farligt att berätta om sin rätta identitet. 
Detta dels så att de ska kunna ge barnen stöd på rätt modersmål men även så att de ska 
kunna ta in en tolk som talar rätt språk och dialekt av språket vid utvecklingssamtal och 
liknande. 

Josefin berättar att förskolans material inte nyttjas på grund av avsaknaden av språklig 
bredd hos personalen på förskolan. Här belyser hon ett stort problem för henne då de har 
material för att stödja barnen i deras modersmål men inte kompetens eller resurser för att 
använda sig av detta material. Hon menar att när inte språkkunskapen för att stödja alla 
barns modersmålsutveckling finns i verksamheten räcker det inte att köpa in böcker på 
barnens modersmål. Detta då det ändå inte finns någon som kan läsa böckerna. Hon 
efterfrågar istället andra verktyg och mer kunskap om hur de kan arbeta med de verktyg 
de faktiskt har på avdelningen. 

I tre intervjuer har det framkommit att det finns personal på andra avdelningar som talat 
ett visst språk och har därmed fått gå mellan de olika avdelningarna, då behoven varit så 
pass stora på förskolorna. Hanna beskriver hur det ser ut på hennes förskola. 

Asså vi har ju många barn ifrån Somalia och då har vi tagit mycket hjälp av en kollega som 
kommer från Somalia och då har hon varit lite som en brygga för oss. Tyvärr är hon den enda 
som kan prata somaliska på förskolan så hon får ofta springa runt och prata med föräldrar hela 
eftermiddagarna. (Hanna) 

Gunilla har även personal på andra avdelningar som dem försöker få lite stöttning från. 
På hennes förskola jobbar de med att låna personal från andra avdelningar. De kan be 
någon som kan stödja barnet i dess modersmålsutveckling att komma in en liten stund 
under dagen och fokusera på just det barnet. Då Gunillas arbetslag inte talar något av 
barnens modersmål är detta en möjlighet som hon värdesätter och hon betonar under sin 
intervju att det är något de ofta använder sig av. 
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I två intervjuer framkommer det hur personalen bett äldre barn på skolorna att hjälpa till 
vid översättning. Detta sker i de fall då barnen har samma modersmål och på så sätt kan 
det mer kunniga barnet lättare förklara vad personalen vill berätta eller på annat sätt stötta 
barnen i deras modersmålsutveckling. En av dem som gjort detta är Josefin, hon berättar 
om att hon tar med barnen på hennes avdelning till andra avdelningar och bildar egna små 
språkgrupper för att kunna stötta barnens modersmålsutveckling.  

”Ibland tar vi med ett av våra äldsta barn som pratar jättemycket som får bli ett litet 
dragplåster till en grupp där det finns nyblivna tvååringar som inte pratar så mycket” 
(Josefin). Detta är dock inget som någon annan på förskolan gör utan det är Josefins egen 
idé. Även Lina och hennes arbetslag har skapat en egen strategi för att försöka möta 
utmaningen med att stödja alla barnens modersmålsutveckling.    

Vi har ju ett stiftat samarbete med eleverna i skolan, de stora [högstadieeleverna]. Att de 
skulle kunna komma ner som en liksom en undervisningsgrej för deras också att de skulle 
kunna komma ner och läsa lite för barn inom samma modersmål och lite så där (Lina). 

 
5.2.3 Analys 
Förskollärarna lyfter i intervjuerna att de barn som är ensamma med sitt modersmål i 
barngruppen riskerar att glömmas bort och de modersmål som talas av flera barn istället 
blir det som fokuseras på. Detta är något som även Fredriksson och Lindgren Eneflo 
(2019) kom fram till i sin forskning. De menar att de modersmål som talas av få individer 
i en barngrupp ofta glöms bort och att det är de modersmål flertalet barn talar som 
prioriteras i en barngrupp där det finns många olika modersmål. 

En förskollärare lyfter även att det finns många bra appar och andra digitala hjälpmedel 
som är anpassade till de större språken som arabiska och somaliska, att däremot hitta bra 
hjälpmedel till de mindre språken är betydligt svårare. Då menar Sandvik och Spurkland 
(2015) att det kan vara bra att lyfta fram den språkliga mångfalden till exempel genom att 
ha böcker och musik på olika språk på avdelningen. Detta kan förskollärarna be 
vårdnadshavare om hjälp med att ta med hemifrån. 

Josefin beskriver även hur hon tar med ett barn som är lite äldre och har mer språkkunskap 
till tvååringarna för att låta det äldre barnet stötta de yngre i språket. Detta är ett tydligt 
exempel på när Josefin använder sig av scaffolding, hon tar med ett mer kunnigt barn till 
de mindre kunniga barnen och låter det mer kunniga barnet stötta de andra barnen i 
språket. Genom att Josefin går till ett annat barn för att få hjälp att stötta barnens 
språkutveckling kan det antas att det barnets kunskaper ligger lite över de yngre barnen, 
något som Vygotskij (2001) beskriver som den närmaste proximala utvecklingszonen. 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

25 
 

En annan sak som tydligt framgår i resultatet är att förskollärarna hade önskat mer 
personal med annat modersmål än svenska. De visar en medvetenhet för att sådan personal 
kan vara svår att hitta, men ser ett stort användningsområde i sådan personal när det 
handlar om modersmålsutveckling. Här lyfter även Josefin hur det såg ut på hennes förra 
arbetsplats där barnen fick stöttning i sitt modersmål i verksamheten på förskolan, istället 
för att gå ifrån resten av barngruppen för att få modersmålsstöd. Sandvik och Spurkland 
(2015) skriver även att det är viktigt att barnen förstår att alla ord är slumpmässigt valda 
på de olika språken och att bil till exempel heter sayara på arabiska medan det heter car 
på engelska. Att ha modersmålsstöd i verksamheten hade kunnat hjälpa barnen i denna 
förståelse då förskollärarna kan benämna något på svenska som modersmålsstödet sedan 
kan benämna på modersmålet och då får barnet dels modersmålet och dels andraspråket. 
Dessutom får barnet en ökad förståelse för språk och att saker heter olika saker på olika 
språk. 

Josefin menar att modersmålsstöd som är integrerat i verksamheten är ett bra sätt att arbeta 
så att barnen kan få modersmålet som en form av hjälp. Detta för att lättare förstå allt som 
sägs på förskolan och så att barnet kan utveckla både modersmål och svenska genom att 
få saker benämnda på båda språken. Detta kan även kopplas till stöttning som Wedin 
(2017) skriver om. Genom att modersmålsläraren är med på avdelningen på förskolan och 
hjälper barnet att förstå saker som sägs på svenska med hjälp av barnets modersmål, stöttas 
barnet och utvecklas i svenskan samtidigt som barnet genom att få sitt modersmål på 
förskolan också får visat för sig att modersmålet är viktigt. Dessutom får barnet genom 
detta höra sitt modersmål även på förskolan vilket kan göra att barnet får en bra balans 
mellan förskola och hem och att de hamnar i samma kontext (Yazici, Ilter och Glover, 
2010). 

Lina lyfter vikten av att ha en bra relation med vårdnadshavarna. Detta då de på hennes 
förskola haft vårdnadshavare som varit förföljda av myndigheterna i sitt hemland. När de 
sedan kommer till Sverige så ser de förskolan som en myndighet och är rädda för att 
avslöja sitt minoritetsspråk med tanke på risken att bli förföljd i Sverige också. Här är det 
viktigt för Lina och hennes kollegor att ha en bra relation med vårdnadshavarna så att de 
får veta om barnets egentliga modersmål. Skans (2011) menar även att relationen mellan 
förskollärare och vårdnadshavare ofta lägger grunden för relationen mellan förskollärare 
och barn. Så det är inte enbart för att kunna ge barnen stöd i rätt modersmål som en bra 
relation med vårdnadshavarna krävs utan även för att kunna ge barnen en trygg och bra 
förskolevistelse överlag. 

5.3 Pedagogiska verktyg i relation till modersmålsutveckling hos barn 
med annat modersmål än svenska 
Nedan kommer de pedagogiska verktyg som förskollärarna benämnde i sina intervjuer att 
beskrivas. Förskollärarna har fått definiera helt själva vad de ser som ett pedagogiskt 
verktyg och detta var något som skiljde sig åt lite mellan de olika förskollärarna. Detta 
kommer presenteras med hjälp av underrubriken ”Pedagogiska verktyg i förskolans 
verksamhet”. Till sist kommer även en analys av det resultat som presenterats.  
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5.3.1 Pedagogiska verktyg i förskolans verksamhet 
Det framkom olika svar under intervjuerna med förskollärarna kring vad de ansåg att ett 
pedagogiskt verktyg kan vara samt hur de kan användas. Anders upplever en svårighet 
med att nämna pedagogiska verktyg som han använder sig av för att stötta barnen i deras 
modersmålsutveckling men nämner att han arbetar med digitala verktyg och böcker. 
Josefin uttrycker en problematik med att jobba med andra modersmål än svenska då hon 
inte förstår språket. Samtidigt har hon identifierat verktyg som hon skulle vilja använda 
sig av för att bättre stödja barnen i deras modersmålsutveckling, men som förskolan valt 
att inte köpa in. 

Vi försökte med qr-koder där de kan läsa olika sagor på olika språk, men det är också svårt 
för jag vet ju inte vad sagorna handlar om och jag kan inte diskutera. Det finns ju olika 
tekniker, det finns ju sån här penpal och appen polyglutt som man kan köpa in men då behövs 
ju det från chefen och det vet jag att vi tar inte in men jag vet faktiskt inte varför. (Josefin) 
 

Lina beskriver många olika verktyg som hon använder i verksamheten. Lina är den enda 
förskolläraren som har tillgång till appen polyglutt, det är en app där det finns inlästa 
böcker på cirka 50 olika språk och där förskollärarna kan ta del av information om vad 
böckerna handlar om. Detta gör det enkelt för dem att diskutera boken med barnet även 
om barnet får höra boken på sitt modersmål. De använder sig även av tecken som stöd 
mycket och bildstöd. Lina säger att i hallen är ett exempel på när bildstödet är väldigt bra.  

De har bilder på alla olika klädesplagg som barnen kan tänkas behöva när de går ut så att 
de både kan säga att barnet behöver exempelvis gummistövlar men även visa en bild på 
gummistövlar.  

Gunilla återkommer flera gånger under intervjun till olika pedagogiska verktyg som hon 
använder, på hennes avdelning har de tillgång till många olika pedagogiska verktyg. De 
har exempelvis bildstöd på väggen, de letar ofta upp sagor på nätet som de visar på 
smartboarden och de har ett förskolebibliotek med böcker på alla olika språk där 
vårdnadshavarna kan låna hem böcker. Däremot säger hon att de skulle kunna bli bättre 
på arbetet med appar men så långt har de inte kommit än. 

Lina är den enda av förskollärarna som lyfter upp sin egen erfarenhet och det kollegiala 
lärandet som ett viktigt pedagogiskt verktyg. Hon menar att ju längre man arbetar som 
förskollärare desto fler verktyg har man att ta till i svåra situationer och även att man ska 
ta hjälp av arbetslaget hela tiden för att kunna lösa de situationer som kan uppstå. 

Sen är det ju mycket ens egna verktyg och det och det här att man sitter det kollegiala och jag 
har testat det här, det funkar inte på detta barnet. Har ni några tips? Hur upplever ni det? Vad 
har ni testat? Hur gör ni när den är frustrerade eller inte vill lyssna eller så? Man får ju bara 
fler och fler verktyg ju längre man är inom yrket och lättare att ta till dem också. (Lina) 
 

5.3.2 Analys 
Förskollärarna lyfter fram Ipad, sagor, böcker och qr-koder som pedagogiska verktyg de 
använder sig av i modersmålsutvecklingen av barn med annat modersmål än svenska. De 
lyfte även fram appar som till exempel polyglutt som det bara var en av förskollärarna 
som hade tillgång till men alla ansåg att en sådan app skulle vara till stor nytta för dem, 
även penpal var ett pedagogiskt verktyg som lyfts fram som något de skulle vilja ha men 
som ingen hade tillgång till. 
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Förskollärarna lyfter i intervjuerna de verktyg som Ljunggren (2015) kom fram till är 
vanliga att använda sig av i modersmålsinlärandet. Dessa är penpal, surfplatta och dator. 
En sak som däremot även är tydlig i intervjuerna är att förskollärarna inte känner att de 
har tillräcklig kunskap om bra appar och att de har tillräckligt många pedagogiska verktyg. 
Flera av dem landar i en slutsats om att förskolerektorn och kommunen borde stötta dem 
på ett bättre sätt. Lina är den enda förskolläraren som inte någon gång under intervjun 
nämner att hon önskar ett större stöd från förskolerektorn, hon är också den enda 
förskolläraren som har tillgång till appen polyglutt vilken alla de andra intervjuade 
förskollärarna uttrycker en önskan om att få tillgång till. 

En sak som är enkel att göra utan att köpa in fler digitala verktyg än surfplatta, vilket de 
flesta förskolor har idag, är användandet av qr-koder. Ljunggren (ibid.) skriver att qr-
koder både är ett enkelt sätt att få ord eller fraser inspelade på barnens modersmål, samt 
att det är ett sätt att få vårdnadshavare delaktiga i förskolan och låta barnen höra 
vårdnadshavarnas röst på förskolan genom surfplattor. 

Detta är något som även lyfts i två intervjuer men där de förskollärarna har blivit tvungna 
att lägga ner projektet då de hade för mycket annat igång som prioriterades framför 
modersmål. Förskollärarna upplever helt enkelt inte att de har tid att genomföra det arbetet 
med barns modersmål som de skulle önska. Modersmålet är något som alla förskolor 
verkligen behöver satsa på, då vikten av ett starkt modersmål lyfts i tidigare forskning av 
bland andra Yazici, Ilter och  Glover (2010). Wedin (2017) lyfter att ett starkt modersmål 
är grunden dels för ett starkt andraspråk men även för att barnet ska bli en trygg och 
självsäker individ.  

Vårt resultat visar på att det finns en osäkerhet kring arbetet med barn med annat 
modersmål än svenska på de undersökta förskolorna och att alla barn inte ges möjligheten 
att utveckla sitt modersmål i förskolorna, då kompetensen kring detta tyvärr brister samt 
de pedagogiska verktyg som efterfrågas av förskollärarna inte köps in. 

Josefin lyfter upp att hon hade önskat att de hade tillgång till sagor på andra språk som 
hon vet handlingen i och därmed hade kunnat diskutera sagan med barnet efter att barnen 
hört den. Detta kan kopplas till den sociokulturella teorin där Josefin genom att ge barnet 
en saga på sitt modersmål och sedan diskutera sagan på svenska hade kunnat ge barnet 
stöttning. På så sätt ger hon barnet stöttning i att prata svenska genom att ge barnet en 
kontext genom sagan som de kan diskutera kring. Wedin (2017) beskriver stöttning som 
ett sätt att lägga undervisningen på en lagom nivå för barnet och ett sätt att göra detta kan 
vara att göra det kontextbundet. 

Ett annat sätt att ge barnen stöttning kan vara att ha bildstöd, detta är något som flera av 
förskollärarna även nämner att de använder sig av. Med hjälp av bildstöd som till exempel 
bilder på olika klädesplagg i hallen eller olika aktiviteter som man kan välja mellan vid 
samlingen kan alla barnen få kontext. På så sätt kan alla barnen förstå vad förskolläraren 
försöker säga och de barnen som inte har en tillräckligt välutvecklad svenska för att förstå 
vad förskolläraren menar utan bildstöd får stöttning i detta. På så sätt läggs undervisningen 
på lagom nivå precis som Wedin (2017) skriver om när hon beskriver hur stöttning bör gå 
till i förskolan.  
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6. Diskussion 
Här kommer studiens resultatdiskussion och metoddiskussion presenteras. Förslag till 
framtida forskning kommer även att lyftas. 

6.1 Resultatdiskussion 
Denna studie hade tre frågeställningar kring syftet att undersöka förskollärares 
uppfattning om arbetet kring utveckling av modersmål hos de barn som har annat 
modersmål än svenska i förskolan, samt de pedagogiska verktyg som används i 
verksamheten.Vår uppfattning är att resultatet till stor del besvarar de frågeställningar som 
denna studie hade och att den informationen som förskollärarna delade med oss var 
relevant och gav flera olika perspektiv samt infallsvinklar på studiens syfte. 

I vårt resultat framkommer att förskollärarna anser att det är svårt att fokusera på alla olika 
modersmål i förskolan och detta kan göra att de barn som är ensamma om att tala sitt 
modersmål inte får så stort fokus. Förskollärarna lyfter risken med att dessa barn glöms 
bort och hur lätt det kan bli att avdelningen fokuserar på andra modersmål, där språken 
talas av flera barn. Vi kopplar det till Fredriksson och Lindgren Eneflo (2019) som i sin 
forskning belyser att barn som har ett modersmål och är ensamma om detta språk i sin 
barngrupp glöms bort och istället lyfts de modersmål upp som talas av flera barn på 
förskolan. Då personaltätheten är begränsad och personalen har många barn fördelat 
mellan sig, är förskollärarnas åsikt att det kan bli problem att möta alla barnens olika 
modersmål under dagen. Detta eftersom det är svårt att ge ett ensamt barn det stöd det 
behöver då förskollärarna har ansvar för flera barn till och inte kan fokusera extra på ett 
speciellt barn för då får kollegorna en allt för stor barngrupp att ta hand om. Det kan leda 
till en begränsning i hur många av barnen som faktiskt får stöd av förskolan och istället 
fokuseras det på modersmål som är i ett större antal bland barnen, och de barn som är färre 
med sitt modersmål får stå undan. 

Det framkommer även en vilja att jobba med modersmål och en känsla hos förskollärarna 
att det är viktigt med modersmål. Däremot lyfter de även upp att de har begränsade 
kunskaper kring hur man kan arbeta med modersmålet när språkkunskapen inte finns i 
verksamheten och när det inte heller finns tillgång till relevanta pedagogiska verktyg på 
modersmålet. Många utav de förskollärare vi intervjuade gav uttryck för en vilja att få 
kompetensutveckling kring att arbeta med barn med annat modersmål än svenska samt 
mer språkkunnig personal i verksamheten. De förskolor vi hade intervjuerna på, hade alla 
barn med annat modersmål än svenska även om det varierade i hur många modersmål som 
talades av personalen. På en förskola fanns inget av barnens modersmål representerade 
bland personalen. Dessutom var det stor skillnad i hur mycket fokus som lades på barn 
med annat modersmål än svenska och detta var något som förskollärarna menade var 
direktiv från rektorn kring vilka läroplansmål som skulle prioriteras på deras förskola. 

I vår inledning lyfte vi en utredning från Skolinspektionen (2017) som visar på just den 
problematik som vi lyfter i vårt resultat. De beskriver att personalen på de förskolor som 
intervjuats, upplever hur de saknar tillräckliga kunskaper kring sitt uppdrag och känner en 
osäkerhet kring arbetssättet de har. Personalen har lyft flera problemområden exempelvis 
språk de inte kan prata skapar problem kring hur personalen arbetar med olika språk i 
barngruppen. De känner osäkerhet kring hur bra det är att de pratar andra språk på 
förskolan.  
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Skolinspektionen lyfter i sin utredning att cirka 20 procent av barnen har ett annat 
modersmål än svenska och att tre femtedelar av de granskade förskolorna i låg grad eller 
ganska låg grad har strategier, riktlinjer eller förutsättningar i arbetet kring flerspråkiga 
barns språkutveckling (ibid). Granskningen visar också på att de granskade förskolorna i 
stor omfattning saknar olika metoder, för att möjliggöra och uppmuntra att flerspråkiga 
barn får prata sitt eller sina olika modersmål i verksamheten. 

Vår upplevelse är att två av förskollärarna hade ett mer genomtänkt sätt och att de 
reflekterade mer över hur alla barnen kunde stöttas i deras språkutveckling både på 
modersmål och svenska. De har även en längre erfarenhet inom arbetet med barn med 
annat modersmål än svenska och var de två som hade arbetat på sin nuvarande arbetsplats 
längst samt de som beskrev relationen med rektorn på ett positivt sätt. Att ha en bra 
relation med rektorn är viktigt så att rektorn förstår de utmaningar som finns på förskolan 
och att det verkligen satsas på att förbättra det som behöver förbättras.  

Studien genomfördes i två olika kommuner och det var en stor skillnad i hur stödet från 
rektorn såg ut mellan kommunerna, men det fanns även en viss skillnad mellan de olika 
områdena i samma kommun. Detta tyder på att det hade kunnat bli ett annat resultat om 
studien hade genomförts i andra områden eller i andra kommuner. 

Tre utav fem intervjuade förskollärare uttryckte att de hade en kunskapslucka kring arbetet 
med barn med annat modersmål än svenska och önskade kompetensutveckling kring detta. 
Då två av dessa tre dessutom var nyexaminerade, funderar vi på om det borde läggas mer 
fokus på arbetet med annat modersmål än svenska under utbildningen. Sverige är i nuläget 
ett mångkulturellt land med flera olika modersmål och nästan oavsett vilken förskola en 
nyexaminerad förskollärare börjar på, kommer det att finnas något barn med ett annat 
modersmål än svenska. För att kunna ha rätt verktyg att möta dessa barn krävs det att 
utbildningen ger de nya förskollärarna de verktyg de behöver, något som de två 
nyexaminerade förskollärarna i vår studie inte kände att de hade fått med sig under 
utbildningen. 

Förskollärarna hade dock inte så stor tillgång till pedagogiska verktyg, flera förskollärare 
uttryckte att de hade haft önskemål på appar och digitala verktyg som de hade velat att 
förskolerektorn skulle köpa in men att de fått nej. Böcker var något som nämndes som ett 
pedagogiskt verktyg på alla förskolor, men även här fanns det en viss osäkerhet hos 
förskollärarna hur böckerna skulle användas när ingen på förskolan kunde språket och 
därför inte kunde läsa den för barnen på förskolan. 

Ljunggren (2015) lyfter hur digitala verktyg är viktigt för modersmålsinlärningen i 
förskolan och hur de olika verktygen kan hjälpa till i verksamheten där arbetslaget inte 
täcker upp alla de språk som finns på avdelningen. Hon lyfter penpal som ett verktyg som 
kan översätta olika språk och datorer samt surfplattor som kan spela upp ett barns 
modersmål som stöd i de verksamheter som inte talar de olika barnens modersmål. Hennes 
studie pekar även på att föräldrasamverkan kan ha positiv effekt för barns 
modersmålsinlärning om föräldrar kan spela in exempelvis en saga som spelas upp på 
förskolan. Det ger även föräldrar en inblick i verksamheten och något som de kan 
återkoppla till i hemmet. 
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Skans (2011) uppmuntrar föräldrar till att läsa hemma och att förskolor med bibliotek 
lånar ut böcker till barnen. Genom att förskollärarna hade fått kompetensutveckling kring 
hur de kan använda olika pedagogiska verktyg inom modersmålslärandet, tror vi att de 
hade kunnat möta barnen och stötta deras utveckling på ett bättre sätt. Två intervjuade 
förskollärare hade ett eget bibliotek på förskolan, men använde det inte i undervisningen. 
Detta på grund av att ingen kunde läsa de olika språken som finns samlat i biblioteket. 
Om förskollärarna låter barnen låna med sig böcker hem, så finns möjligheten för barn att 
få höra sitt modersmål även hemma och förskollärarna kan återkoppla kring boken på 
förskolan. Detta gjorde även en förskollärare och det var något hon lyfte upp som 
framgångsrikt. 

En anledning till att förskollärarna ansåg att modersmål i förskolan är svårt är att de, som 
de nämner själva, saknar tillräcklig kompetens kring hur man kan jobba med det. Tre av 
förskollärarna nämner att rektorn inte prioriterar arbetet med barn med annat modersmål 
än svenska på deras förskola, utan att de har andra projekt igång som gör att modersmålet 
hamnar lite i skymundan. En annan sak som kan spela stor roll är att många förskolor har 
ont om pengar och att allt material som köps in och alla fortbildningar personalen ska gå 
på måste prioriteras. Att döma av förskollärarnas beskrivningar verkar det som att på 
många förskolor är det svårt att lyckas uppfylla alla läroplanens mål och se till att det finns 
bra material som kan stödja förskollärarna i deras arbete med barnens lärande. Detta 
bekräftas till exempel i våra intervjuer av Josefin där hon säger att hon efterfrågat flera 
digitala verktyg till förskolerektorn, mer specifikt polyglutt och penpal, så att hon bättre 
kan arbeta med barnen med annat modersmål än svenska men att rektorn på hennes 
förskola säger nej till det.  

6.2 Metoddiskussion 
Denna studie valdes att göras med hjälp av en kvalitativ metod. Detta gjordes då studiens 
syfte var att undersöka förskollärarnas uppfattningar och detta görs bäst med en kvalitativ 
metod. Detta kan ses i förhållande till den kvantitativa metoden som fokuserar på att ta in 
data från många respondenter genom exempelvis enkäter och på ett begränsat område. En 
kvantitativ studie hade inte heller varit genomförbar med det syfte och de forskningsfrågor 
som denna studie har utan det hade i så fall krävts att studiens syfte inte var att undersöka 
uppfattningar utan istället några specifika parametrar som går att undersöka i enkätform 
och inte kräver följdfrågor.  

För att kunna ställa följdfrågor och gå på djupet kring det som ansågs extra intressant i 
varje intervju valdes semi-strukturerade intervjuer. Intervjuerna pågick mellan 20-40 
minuter, målet var att alla intervjuer skulle pågå i cirka 30 minuter men det var tydligt att 
de som hade arbetat längre i yrket också hade mer erfarenhet och det var därför dessa tre 
intervjuer som drog ut på tiden lite. De intervjuerna som gjordes med de förskollärarna 
med enbart ett års yrkeserfarenhet tog lite kortare tid. Vi upplevde under intervjuerna att 
flera frågor var svåra att svara på och krävde lång betänketid för förskollärarna. Det var 
olika frågor som de olika förskollärarna upplevde som svåra vilket kan tolkas som att de 
hade olika kunskaper och erfarenheter, detta gör att de hade olika utmaningar i arbetet 
med barn med annat modersmål än svenska. Förskollärarna hade kanske haft lättare att 
svara på frågorna genom att de fått veta frågorna i förväg. Om de i förväg fått frågorna 
hade det dock riskerats att de hade haft tillrättalagda svar som de hade tänkt igenom och 
kanske diskuterat med kollegor istället för att få det spontana och enbart deras tankar 
vilket syftet med studien. 
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Bryman (2018) skriver om begreppet trovärdighet. Med detta menas att studien är utförd 
på ett korrekt sätt samt att det inhämtade materialet är tolkat på ett korrekt sätt. Detta bör 
egentligen göras på all data som inhämtas från de olika intervjuerna, eftersom denna 
studien var tidsbegränsad fanns det dock ingen möjlighet att göra detta utan forskarna har 
istället valt att enbart höra av sig till förskollärna för att dubbelkolla vissa saker som vi i 
efterhand uppfattat som att de går att tolka på olika sätt. 

Med tanke på att studiens syfte var att undersöka uppfattningar hos förskollärarna så 
valdes den fenomenografiska metoden. Med hjälp av denna metod har vi kunnat belysa 
förskollärarnas uppfattningar och hitta både skillnader och likheter i deras uppfattningar 
samt deras arbetssätt. Det sociokulturella perspektivet valdes även som en hjälp till att 
tolka resultatet, då vi såg att förskollärarna använde sig en del av tankar som är viktiga 
inom detta perspektiv. Om studien hade utgått från en annan lärandeteori är det troligt att 
resultatet hade blivit annorlunda då fokus hade lagts på att analysera andra beståndsdelar.  

Validitet innebär enligt Denscombe (2018) att datan som samlats in besvarar studiens 
syfte och att datan som samlats in är korrekt. Syftet är att undersöka förskollärares 
uppfattning om arbetet kring utveckling av modersmål hos de barn som har annat 
modersmål än svenska i förskolan och de pedagogiska verktyg som används i 
verksamheten. Detta är något som genomsyrar all data som presenteras i studien och 
dessutom är eventuella oklarheter dubbelkollade med förskollärarna, detta ökar studiens 
validitet. 

Denna studie kommer att vara användbar för verksamma inom förskolan som har barn 
med annat modersmål än svenska på sin avdelning. Detta då studien har belyst några av 
de strategier och verktyg som kan användas i arbetet med barn med annat modersmål än 
svenska. Vanliga funderingar som förskollärare har kring barn med annat modersmål än 
svenska har även belysts. 

6.3 Vidare forskning 
Denna studie fokuserar mycket på hur förskollärarna uppfattar modersmålsutveckling i 
förskolan och hur de arbetar med det. Då förskollärarna nämner vårdnadshavarna som en 
viktig del för att kunna stötta barn med annat modersmål än svenska hade det varit 
intressant att studera hur vårdnadshavarna uppfattar det. Ser vårdnadshavarna sig som 
betydelsefulla i barnens modersmålsutveckling även när de är på förskolan och värderar 
vårdnadshavarna sitt modersmål om de har annat modersmål än svenska? Eller gör de som 
forskning antyder att det finns en risk för och fokuserar enbart på svenskan eftersom de 
nu ska bo i Sverige? Därför tror vi att det hade varit intressant att studera 
vårdnadshavarnas förhållningssätt till sitt modersmål i de fall de har annat modersmål än 
svenska.  
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Bilagor 
 

Bilaga A - Missiv 
 
Hej! 
 
Vi är två studenter på förskollärarutbildningen på Linnéuniversietet i Växjö som är inne 
på vår sista termin och ska skriva självständigt arbete om modersmål i förskolan.  
 
Syftet med vårt arbete är att undersöka förskollärares uppfattning om arbetet kring 
utveckling av barns modersmål i förskolan. Vår målsättning är att ta reda på hur 
förskollärare arbetar med barn med annat modersmål än svenska och vilka utmaningar 
som kan finnas i att stötta alla barnen i barngruppen på deras modersmål. Vi är därför 
intresserade av att intervjua två förskollärare på er förskola som har erfarenhet av att 
arbeta med barn som har annat modersmål än svenska. 
 
En intervju kommer ta cirka 30 minuter. Intervjuerna kommer att spelas in för att 
undvika några missförstånd och alla intervjuer kommer enbart att användas i 
forskningssyfte. Vi kommer att beakta de forskningsetiska principer som 
Vetenskapsrådet har satt upp. Detta innebär att förskollärarna kommer att behandlas 
anonymt och deras konfidentialitet ska respekteras under studiens gång. Deltagare har 
även rätt att avbryta intervjuerna om de önskar.  
 
Vi hoppas att du är villig att delta i studien. Du får gärna återkomma till oss med 
beskedet. Har du några frågor går det bra att höra av dig till någon av oss! 
 
Med vänliga hälsningar  
 
 
 
Albin Evertsson                                                           Rickard Idström  
 
ae223ep@student.lnu.se                                            ri222bc@student.lnu.se 
 
 
 

Vår handledare heter Reza Arjmand  
reza.arjmand@lnu.se 
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Bilaga B 
● Frågor till frågeställning 1 

 
1. Hur tycker du att förskolan kan stödja barnens modersmålsutveckling? 
2. Hur upplever du stödet som du/ni får av rektor för att kunna stödja alla barn med 

deras modersmålsutveckling? 
a. På vilket sätt får du/ni stöd? 
b. Finns det något du saknar som rektorn hade kunnat stödja er med? 

3. Vad gör ni som förskollärare på avdelningen för att stötta barnen i deras 
modersmål? 

a. I planerade aktivitet 
b. I spontana situationer 

4. På vilket sätt uppmuntrar du/ni barnen att använda sina modersmål? 
a. Görs detta i några speciella situationer? 
b. I vilket syfte? 

 
● Frågor till frågeställning 2 

 
5. Vilka kunskaper känner du att du/ni behöver för att stötta alla barnen i deras 

modersmål? 
a. Hur har du fått denna kunskap? 
b. Är det någon speciell kunskap du saknar?  
c. Hur kan du/ni få den kunskapen? 

6. Vilka strategier använder du/ni för att hantera olika utmaningar kopplat till 
barnens olika modersmål? 

a. inom arbetslaget 
b. i barngruppen   

7. Hur gör ni för att säkerställa att alla barnen får samma möjligheter att lära sig 
saker och utvecklas som individer i verksamheten oavsett deras modersmål? 
Kan du exemplifiera på vilket sätt ni gör detta/inte gör detta?  

 
● Frågor till frågeställning 3 

 
8. Vilka pedagogiska verktyg har du/ni tillgång till för att stödja barnens 

modersmål? 
a. Vilka kunskaper upplever du att du/ni har för att de pedagogiska verktyg 

som ni har tillgång till? 
b. Vilka pedagogiska verktyg använder du/ni mest av dem ni har tillgång 

till? Varför? 
9. Finns det något pedagogiskt verktyg som du önskar att ni hade tillgång till för att 

bättre kunna stödja barnens modersmål?  
 

10. Används barnens vårdnadshavare som hjälp i språkstimulansen av barn med 
annat modersmål än svenska? 

a. Varför/ Varför inte? 
b. Om det görs, på vilket sätt? 
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● Avslutande frågor: 
 

11. Vill du ta upp något som du inte fått nämna tidigare i intervjun men som du tror 
är relevant för vår studie?  

12. Hur lång erfarenhet har du av att jobba med barn med annat modersmål än 
svenska? 

13. Hur många år har du varit verksam som förskollärare? 
14. Hur gamla är barnen på din avdelning? 
15. Hur många olika modersmål finns på avdelningen? 
16. Hur många av dessa modersmål pratas av någon i personalen? 

 
 
 
10. Kommunikation - Tabellers och figurers utformning samt arbetets språkliga 
nivå  
 

- Vi har kommenterat det språkliga i arbetet som ni även får ut. 
 

- Se över när det egentligen behövs “att” , “man” och “så”. ibland blir det 
överflödigt 
 

- Ändra “något” till “någonting” i texten 
- Vi har kommenterat detta i början av texten  

 
- Undvik personlig pronomen 

 
- Se över meningsbyggnaderna, vi har skrivit kommentarer 

 
- Se över när ni ska skriva i presens och dåtid och tänk på att inte blanda.  
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