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Sammanfattning 

Denna studie fokuserar på förskollärares uppfattningar och arbetssätt kring modersmål och 

kulturell identitet i förskolan. I studien presenteras inledningsvis forskning som visar att barn 

behöver utveckla sina språkkunskaper i sitt modersmål för att ha större möjlighet att utveckla 

kunskaper i fler språk. Forskning har även visat att attityder i den sociala omgivning barnet 

befinner sig i påverkar både barnets språkutveckling och kulturella identitetsutveckling. I 

Sverige har modersmålsstöd i förskolan inom fler kommuner tidigare skett i form av besökande 

modersmålspedagoger som har genomfört särskilda aktiviteter med de förskolebarn som har ett 

annat modersmål än svenska. Numera ska barnens modersmål inkluderas på ett naturligt sätt i 

förskolans vardagliga verksamhet. I studien har kvalitativa intervjuer genomförts för att 

synliggöra fyra förskollärares uppfattningar kring barns modersmål och kulturella identitet samt 

deras arbetssätt kring detta. Förskollärarna som deltog i intervjuerna upplever modersmål som 

en viktig del av barns kulturella identitet och beskriver vikten av ett interkulturellt arbetssätt 

som inkluderar alla barns modersmål i den pedagogiska verksamheten. Även vårdnadshavares 

delaktighet nämns som en central del i arbetet samt verktyget språksamtal där barnens 

språkutveckling kartläggs.  

  

Nyckelord: Modersmål, kulturell identitet, förskola, förskollärare, kvalitativ intervju 
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1. Inledning 

 

I dagsläget talas cirka 200 olika modersmål i Sverige (Många modersmål, 2014). Det innebär 

att barngrupperna i de svenska förskolorna delvis består av flerspråkiga barn som har andra 

modersmål än svenska. Den generella uppfattningen inom pedagogisk forskning i dagsläget är 

att flerspråkiga barn behöver utveckla grundläggande språkkunskaper i sitt modersmål innan 

de lär sig ett andraspråk. Samtidigt som forskning säger att barns kunskaper i modersmålet är 

väsentligt för barnets vidare språkinlärning har modersmålsstöd tagits bort i ett flertal 

kommuner i Sverige. Anledningen till förändringen förklaras genom att förskolan istället ska 

inkludera barnens modersmål i den pedagogiska verksamheten. Förskolans styrdokument 

instruerar i nuläget förskollärare att inkludera barns modersmål och kulturella identitet i det 

pedagogiska arbetet. Som förskollärare upplever jag en avsaknad av kunskap om hur arbetet 

med barns modersmål ser ut rent praktiskt i förskolans verksamhet. Det är vad som gav upphov 

till den grundläggande idén för studien och har slutligen landat i funderingar kring vilka 

uppfattningar förskollärare besitter kring barns modersmål och kulturella identitet samt hur 

arbetssättet ser ut kring detta i förskoleverksamheten. Studien fokuserar främst på arbetet med 

förskolebarn som har ett annat modersmål än svenska eller de fem minoritetsspråken; finska, 

jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska på grund av att modersmålsstödet i dagsläget är 

oförändrat för de barn i förskolan som talar dessa fem minoritetsspråk. 
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2. Bakgrund 

2.1 Styrdokument 

2.1.1 Läroplan för förskolan 

Ett av förskolans uppdrag är att möjliggöra för flerspråkiga barn att utvecklas språkmässigt 

både i det svenska språket och i sitt modersmål. Uppdraget beskrivs i förskolans läroplan på 

följande sätt:  

Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling. Förskolan 

ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och uppmuntra och ta till vara 

barnets nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen. Barn med utländsk bakgrund som 

utvecklar sitt modersmål får bättre möjligheter att lära sig svenska och även utveckla kunskaper 

inom andra områden. Av skollagen framgår att förskolan ska medverka till att barn med annat 

modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål 

(Lpfö:98, 2016, s.7). 

Detta nämns även i förskolans styrdokument som ett av förskolans strävansmål:  

Förskolan ska sträva efter att varje barn som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin 

kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål 

(Lpfö:98, 2016, s.10). 

2.1.2 Skolverket 

Skolverket har utformat stödmaterialet Flera språk i förskolan– teori och praktik i syfte att 

användas i förskoleverksamheten som ett underlag för arbetet med flerspråkiga barns 

modersmål (2013). Syftet med materialet är att ge ökad kunskap om hur man i förskolan kan 

skapa en stimulerande miljö för flerspråkiga barn (2013, s. 5). I texten poängteras vikten av att 

de vuxna i barnets omgivning bemöter barnet med ett inkluderande förhållningssätt och visar 

en nyfikenhet för barnets modersmål: ”Barnens förutsättningar att utveckla alla sina språk 

påverkas i hög grad av attityder de möter och vilken språklig stimulans de får” (2013, s.4). 

Synsätten hos förskollärare och deras arbetssätt är därmed påverkande faktorer gällande barns 

språkutveckling  

 

2.1.3 Barnkonventionen 

I Barnkonventionen står följande angående barns språk och kulturella identitet i artikel 29: 

Konventionsstaterna är överens om att barnets utbildning skall syfta till att utveckla respekt för 

barnets föräldrar, för barnets egen kulturella identitet, eget språk och egna värden, för 

vistelselandets och för ursprungslandets nationella värden och för kulturer som skiljer sig från  

barnets egen (UNICEF, 2009).   

 

2.2 Samhällsdiskurs kring modersmålsstöd 

 

2.2.1 Modersmålsstöd i förändring 

I Uppsala kommun skedde år 2016 en förändring angående modersmålsstöd i förskolan. Alla 

barn med annat modersmål än svenska hade tidigare rätt till modersmålsstöd men efter de nya 
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bestämmelserna gäller detta endast barn som talar ett av Sveriges fem minoritetsspråk (Tyberg, 

2016). Nedan följer en beskrivning av Sveriges minoritetsgrupper: 

 

Gemensamt för de nationella minoriteterna är att de har befolkat Sverige under lång tid. De har en 

uttalad samhörighet baserad på religiös, språklig eller kulturell tillhörighet. Gruppen har också en 

önskan att behålla sin identitet. De nationella minoriteternas kultur är en levande del av det 

svenska samhället och en del av vårt gemensamma svenska kulturarv. Den samiska minoriteten 

är också Sveriges urfolk. I språklagen (2009:600) anges att de svenska nationella 

minoritetsspråken är finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska. Även samtliga 

varieteter av respektive språk har status som nationellt minoritetsspråk (Socialstyrelsen, 2010). 

 

Även barn med annat modersmål än svenska eller dessa fem minoritetsspråk har idag möjlighet 

att ansöka om stöd av modersmålspedagog, dock finns ej garantier att få detta beviljat. Avsikten 

med de nya bestämmelserna är att förskolan idag ska genomsyras av ett arbetssätt som 

inkluderar alla barns modersmål i den pedagogiska verksamheten. Förskolans personal ansvarar 

numera för att utveckla barns modersmål genom språkutvecklande aktiviteter (Tyberg, 2016).  

 

2.2.2 Kritik mot borttaget modersmålsstöd 

En förändring av modersmålsstöd i förskolan har även skett i andra kommuner. Exempelvis 

skedde en förändring av modersmålsstöd i förskolan i Linköping år 2015. Då förslaget 

diskuterades ställde sig somliga kritiska till förändringen. Sandra Wahlström som är ordförande 

i Lärarförbundet har uttalat sig i tidskriften Corren och menar där att det nya arbetssättet är 

problematisk eftersom förskollärare inte har fått konkreta förslag på hur arbetet kring barns 

modersmål ska genomföras och att det även kan bli en ytterligare påfrestning för förskollärare 

som redan har många krav på sig i sin yrkesroll. Det talas om att processtödjare ska hjälpa till 

med detta arbete i form av sånger och berättelser samt digitala lärresurser (Ekstedt, 2015). Kritik 

har även riktats mot förändringen som skett gällande modersmålsstöd i Uppsala kommun. 

Många anser att den vision om hur arbetet med modersmål skulle förbättras ej har blivit synlig 

i förskolans verksamhet. I tidskriften UNT - Uppsala Nya tidning har man intervjuat Giggi 

Thomson som är ansvarig för förändringsarbetet. Där hävdar Giggi Thomson att det inte handlar 

om att förskolepersonal ska kunna tala barnens modersmål, utan att det handlar om att skapa en 

mångkulturell miljö i förskolan genom att uppmuntra barn till nyfikenhet gentemot språk och 

kultur (Lindström, 2016).  Även vårdnadshavare till barn med annat modersmål än svenska har 

kritiserat förändringsarbetet och anser att det inte finns något som tyder på att denna förändring 

ska vara en förbättring. Rickard Lönn som själv är pappa till flerspråkiga barn uttalar sig i 

Corren och ställer sig frågande till huruvida en pedagog som inte själv talar modersmålet kan 

bedöma barnets språkutveckling på dess modersmål (Hasselqvist, 2015). 
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3. Syfte 

Syftet med studien är att undersöka förskollärares uppfattningar och arbetssätt kring barns 

modersmål och kulturella identitet i förskolan. 

4. Tidigare forskning 

Följande text presenterar den forskning som tidigare har gjorts inom ämnesområdet 

flerspråkighet. Forskningen har delats in i tre teman vilka är modersmålsstöd, modersmål och 

andraspråksutveckling samt förskollärarens roll och arbetssätt. Slutligen presenteras en 

sammanfattning av vad tidigare forskning har visat. 

4.1 Modersmålsstöd 

 

Ganuza & Hedman har undersökt huruvida modersmålsundervisning påverkade flerspråkiga 

barns språkliga förmåga. Barnen som deltog i studien var tvåspråkiga och hade somaliska som 

modersmål (2017, s. 6). Studien visade att modersmålsundervisning hade en positiv inverkan 

på barns utveckling av ordförråd samt läskunskaper. Studien visade att ju bättre läskunskap 

barnen hade på somaliska desto högre resultat hade de även i läskunskap och ordförråd på det 

svenska språket (2017, s.  20). Även Yazici m.fl. hävdar att barns språkkunskaper i modersmålet 

har stor inverkan på inlärningen av andra språk. De barn som forskarna har fokus på i studien 

är barn med annat modersmål än majoritetsspråket. Forskarna menar att ifall dessa barn får 

modersmålsstöd kan detta öka deras språkkompetens på andra språk och även bidra till social 

sammanhållning. De menar även att det finns ett starkt samband mellan barns självkänsla och 

modersmål (2010, s. 259 – 260). Genom sin studie uppmärksammade Yazici m.fl. att många 

föräldrar talade andraspråket även hemma i syfte att öka barnets språkkunskaper i detta språk, 

vilket ledde till att barnet varken fick chansen att utveckla sitt modersmål i förskolan eller i 

hemmet (2010, s. 260).  

4.2 Modersmål och andraspråksutveckling 

 

Tackie-Ofosu m.fl. undersökte i sin studie lärares och vårdnadshavares uppfattningar kring 

användning av modersmål. Undersökningen genomfördes i en förort i Ghana – ett land med fler 

än 100 olika etniska och språkliga grupper där en medborgare vanligtvis behärskar antingen 

akan, nzema, dagbani, ga, eller ewe inklusive engelska som är Ghanas majoritetsspråk (2015, 

s. 81). Forskarna upptäckte att båda parter ansåg att modersmålet har en betydande roll både för 

att främja kulturell identitet, ökad språkförståelse samt för en effektivare kommunikation (2015, 

s. 85). Det fanns dock delade meningar gällande ifall barnens modersmål bör användas som 

undervisningsspråk i förskolan eller ej. Vissa lärare samt få vårdnadshavare ställde sig positiva 

till användningen av modersmålsanvändning i förskolan. Argumenten mot användning av 

modersmålet som undervisningsspråk var att majoritetsspråket bör ha större fokus då det 

underlättar för barnens framtida lärande och status, samt att det fanns en brist på läromedel på 
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modersmålen (2015, s. 85 – 86). Med stöd ifrån tidigare studier hävdar Torpsten att flerspråkiga 

barn som utvecklar sitt modersmål har bättre förutsättningar för vidare språklig utveckling i 

andra språk och även i bevarandet av sin kulturella identitet, vilken författaren anser vara en 

fördel ur ett samhällsperspektiv (2017, s. 81). Författaren betonar även hur barns språkliga 

utveckling är beroende av den sociala omgivningens förväntningar, attityder och även 

interaktionen i den miljö barnet befinner sig: 

The interaction, expectations, and attitudes that the child, the teacher, and others in the 

surroundings have both to the language or languages that should be learned and to the child who 

should learn, are also critical for success in language development (2017, s. 87). 

  

Vidare hävdar Torpsten att då man belyser fler språk och kulturer i förskolan kan man även 

främja utveckling och lärande hos barn med svenska som modersmål. Genom att inkludera alla 

olika modersmål i förskolan kan alla barn utveckla en bredare kunskap om sitt egna och andras 

kulturarv (2017, s.81 - 82). Enligt Torpsten existerar negativa attityder gentemot 

modersmålsstöd i svenska förskolor, vilket gör det svårt för förskolan att arbeta för att främja 

barnens kulturella och språkliga utveckling och även identitetsutveckling. För att kunna nå de 

utveckling- och lärandemål som innefattar barns kultur, språk och identitet måste den kulturella 

mångfalden synliggöras i verksamheten (2017, s. 86). Jim Cummins är en av världens ledande 

forskare inom flerspråkighet. Cummins menar att additiv flerspråkighet är en tillgång sett ur 

flera perspektiv samt att ett starkt modersmål ger positiva resultat både för det flerspråkiga 

barnets kontakt med sin familj, för samhället samt för barnets vidare lärande: 

 

The linguistic and academic benefits of additive bilingualism for individual students provide an 

additional reason to support students in maintaining their L1 while they are acquiring English. Not 

only does maintenance of L1 help students to communicate with parents and grandparents in their 

families, and increase the collective linguistic competence of the entire society, it enhances the 

intellectual level academic resources of individual bilingual students (Cummins, 2000, s.38). 

4.3 Förskollärarens roll och arbetssätt 

 

I en avhandling av Tomter Alstad (2013) studerades tre olika förskollärares arbetssätt gällande 

barns andraspråksutveckling i förskolan. Syftet med studien var att undersöka förskolan som 

språkinlärningsarena och utveckla ny kunskap inom området (2013, s.1). Studiens fokus ligger 

på de processer och möjligheter för lärande som sker i förskolan (2013, s.22). Tomter Alstad 

upptäckte både gemensamma och skilda arbetssätt hos de tre deltagande förskollärarna. 

Samtliga förskollärare anpassade både arbetssätt och situationer för språkinlärning utefter vad 

varje individuellt barn hade för språkliga, kognitiva samt sociala behov. Dock skiljde sig 

förskollärarnas synsätt gällande andraspråksinlärning samt på vilka sätt modersmål kan 

inkluderas i den pedagogiska verksamheten. En av de deltagande förskollärarna lade stort fokus 

på sociala dimensioner och inkluderade barnens modersmål i vardagen i syfte att främja den 

språkliga mångfalden. De andra två deltagande förskollärarna använde barnens olika 

modersmål som verktyg och inkluderades genom planerade aktiviteter. De hade snarare en syn 

på språkinlärning som kompetensutveckling (2013, s. 279). I texten nämns hur en av 

förskollärna understryker vikten av att barn utvecklar sitt modersmål, då detta kan påverka 
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inlärningen av ett andraspråk samt tredjespråk. Förskolläraren använder därför ett arbetssätt där 

hen fokuserar på barnens flera språk samtidigt. Tomter Alstad menar att det tyder på ett synsätt 

om att barnets kunskaper i alla sina språk påverkas åt båda håll (2013, s. 211 – 112). Även 

Ljunggren fokuserar på arbetssättet kring modersmål i förskolan (2016). Ljunggren intresserar 

sig för hur förskollärare kan utveckla en flerspråkig miljö i förskolan genom att få in 

flerspråkiga barns modersmål i det pedagogiska vardagliga arbetet (2016, s.606). I studien 

användes barnens vårdnadshavare som en resurs då de fick spela in videor där de beskriver 

föremål på familjens modersmål (2016, s. 608 – 609). Det visade sig vara språkutvecklande för 

barnen då modersmålet inkluderades i aktiviteten och översättning av modersmål till svenska 

hamnade i fokus. Barnen hade möjlighet att översätta vad vårdnadshavarna berättade i 

videoinspelningarna med hjälp av digitala lärresurser (2016, s. 610). Denna typ av samarbete 

med hemmet visade sig även skapa en större delaktighet hos vårdnadshavare och en närmre 

relation mellan förskola och hem (2016, s.611).  

 

Enligt Gjems kan språkets betydelse beskrivas på följande sätt: ” […] språk är en 

grundläggande faktor i de flesta av våra lärandeprocesser” (2011, s.33). Författaren 

understryker med citatet vikten av att lägga fokus på språk i förskolans pedagogiska verksamhet 

då det påverkar barns möjligheter för framtida lärande. Kultti hävdar att i den pedagogiska miljö 

flerspråkiga barn befinner sig i är förskollärarens roll väsentlig. Författaren menar att de 

faktorer som har en betydande roll för dessa barns språkliga utveckling är en sociokulturell 

lärandemiljö samt att barnen utvecklar sina kompetenser inom både modersmålet och 

andraspråket (2014, s.10). Därmed betonas vikten av att förskollärare är medvetna om vad som 

påverkar flerspråkiga barns språkutveckling. Vidare menar Kultti att förskollärare riskerar att 

känna otillräcklighet då de själva inte besitter kunskaper i förskolebarnens modersmål. 

Författaren hävdar dock att det inte kan krävas av förskolläraren att tala modersmålet, utan att 

inkludering av alla barns modersmål i den pedagogiska verksamheten är betydande (2014, s. 

109).  

4.4 Sammanfattning av tidigare forskning 

 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att forskning tyder på att språkliga kunskaper i 

modersmålet ger barnet större möjligheter att utvecklas vidare även i andra språk. Forskning 

visar även att modersmålet har en inverkan på barns självkänsla och identitet. Arbetssättet kring 

utveckling av barns modersmål kan se olika ut, beroende på förskollärarens sätt att se på 

andraspråksinlärning, vad förskolläraren väljer att lägga fokus på inom det pedagogiska arbetet 

och vilka resurser som nyttjas. Genom att vårdnadshavare är delaktiga i den pedagogiska 

verksamheten i form av översättning av modersmålet möjliggörs en inkludering av barnens 

modersmål på ett språkutvecklande sätt. Även attityder gentemot modersmålet påverkar barns 

språkutveckling. Forskningen tyder även på att både vårdnadshavare och förskollärare ser på 

modersmålsstöd som en viktig del i främjandet av barns kulturella identitet. Undersökningar 

har även visat att det finns delade meningar hos vårdnadshavare och förskollärare kring i hur 

stor utsträckning modersmålet ska användas i förskolan då somliga anser att det bör läggas 

större vikt på att lära barnen majoritetsspråket.  
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Avslutningsvis beskrivs varför denna studie är intressant att genomföra utifrån den forsknings 

som nämnts. Det finns mycket forskning som pekar på att förskolan bör arbeta med barns 

modersmål och inkludera detta i det pedagogiska arbetet. Flerspråkighet är ett omtalat område 

och det finns många delade uppfattningar kring vad som är bäst för barnen. Vad som dock 

saknas i forskningen är förskollärares uppfattningar kring modersmål och en omfattande 

beskrivning av hur arbetet med modersmål genomförs i förskolan.  

5. Teoretisk utgångspunkt 

Eriksen Hagtvet hävdar att det finns föreställningar om förhållandet mellan barns modersmål 

och andraspråk som inte stämmer överens med det man idag vet om flerspråkighet (2005, s. 

154 - 155). Exempelvis nämner författaren idén om att modersmålet hämmar barnens 

andraspråksutveckling och vice versa, och hävdar vidare att det synsättet bygger på en bild av 

att människans hjärna ej har tillräckligt utrymme för alltför mycket språklig kunskap. 

Författaren menar istället att ett barn kan lära sig många språk utan att språken nödvändigtvis 

konkurrerar med varandra. Det är snarare de förutsättningar och möjligheter i miljön barnet 

befinner sig i som påverkar språkutvecklingen. Eriksen Hagtvet konstaterar även att 

andraspråket endast kan utgöra ett hot mot barnets modersmål ifall barnet ej ges möjlighet att 

utveckla sina språkfärdigheter på modersmålet innan de lär sig ett nytt språk i tidig ålder (2004, 

s. 155 - 156). Dessa uppfattningar om flerspråkighet utgör grunden för det teoretiska ramverket 

i studien. 

Inom ämnesområdet flerspråkighet finns en mängd olika begrepp som indikerar olika sätt att se 

på språkinlärning. Därför har jag valt att specificera de termer som vidare kommer att nämnas 

i texten. Begreppet additiv flerspråkighet beskriver bäst det sättet att se på flerspråkig inlärning 

som ligger till grund för denna studie (Kultti, 2014, s. 12). Termen används i syfte att 

understryka att flerspråkiga barns olika språk samspelar och kompletterar varandra. Genom att 

använda denna term betonas även att flerspråkiga barn inte riskerar att förlora kunskap i det ena 

språket på grund av att språkinlärning av flera språk sker samtidigt. Benämningen modersmål 

avser det språk som barnet har introducerats för först och som används i hemmiljön. Termen 

kan ur en kritisk synvinkel vara problematisk då det endast syftar till endast ett språk, medan 

många barn i själva verket lever i familjer som talar fler än ett språk hemma (Kultti, 2014, s. 

12). I denna uppsats används benämningen modersmål då fokus ligger på förskolans arbetssätt 

gällande barn som ej har svenska som modersmål – oavsett om barnet besitter två språk eller 

fler. Flerspråkig utveckling är enligt Eriksen Hagtvet sammankopplad med språkets status, 

vilket gör kulturell identitet till ett aktuellt begrepp i sammanhanget. Författaren nämner i sin 

text olika typer av tvåspråkighet varav en av dessa benämns som ”tvåspråkighet hos barn från 

språkliga minoriteter”. Författaren menar att denna grupp löper risk för sämre språkutveckling 

i andraspråket och även modersmålet ifall denna minoritetsgrupp har en låg status ur en 

samhällelig synvinkel (2004, s.149). Teorin är väsentlig då det i studien fokuseras på barn som 

inte har majoritetsspråket som modersmål. Inom teorin om språkets status ryms attityder och 

uppfattningar kring modersmål vilket är en central del i studien.  
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Jag har inom utvecklingspsykologins ramar tagit intryck av ett interaktionistiskt sätt att se på 

språkutveckling. Inom detta synsätt är faktorer som yttre stimulans, mognad samt kognitiv 

förmåga väsentliga. Synsättet grundar sig i idén om att människorna i barnets omgivning har 

en stor inverkan på barnets språkliga utveckling. Vuxna främjar barnets språkutveckling genom 

att ge återkoppling på det barnet kommunicerar, och utan denna återkoppling kan barnets 

språkinlärning hämmas (Hwang & Nilsson, 2011, s. 206). Jag tar avstamp i detta synsätt då 

fokus ligger på den sociala omgivningens inverkan på barnets språkliga inlärning. Ett 

interaktionistiskt synsätt blir med andra ord aktuellt i min studie då mitt fokus ligger på 

förskolläraren, som är en av de centrala personerna i ett förskolebarns sociala omgivning.  

 

6. Metod 

6.1 Kvalitativ intervju 

Metoden som används vid genomförandet av denna studie är kvalitativa intervjuer. En 

kvalitativ studie ämnar synliggöra människors personliga upplevelser av sin omvärld (Bell, 

2016, s. 20). Denna metod lämpade sig bäst för studiens syfte då jag ville komma åt 

förskollärares personliga uppfattningar kring arbetet med läroplansmålet som rör utvecklandet 

av barns modersmål och kulturella identitet i förskolan. Intervjuerna hamnade någonstans 

mellan att vara varken fullständigt strukturerad och fullständigt ostrukturerad (2016, s.194). 

Under samtliga intervjuer tillkom utöver de i förväg formulerade intervjufrågorna även 

följdfrågor och utrymme för respondenten att gå tillbaks till tidigare frågor. I och med att 

intervjuerna grundade sig i specifika frågeställningar, men samtidigt lämnade utrymme för 

följdfrågor och respondentens egna tankar kring frågorna kan denna form av intervju att ses 

som en fokuserad intervju. Enligt Bell innebär denna form av intervjun delvis är en strukturerad 

genomgång av de teman som intervjuaren är ute efter, och delvis innebär en frihet för 

respondenten att tala fritt kring ämnet (2016, s. 194). En fördel med att genomföra en kvalitativ 

intervju för att samla in data är att det finns stort utrymme att gå utanför begränsade ramar i 

form av följdfrågor. Under en kvalitativ intervju finns det enligt Bell även möjlighet för 

intervjuaren att läsa av respondentens kroppsspråk, mimik och tonläge vilket kan bidra till 

ytterligare information (2016, s.189). Det finns dock en risk att respondenten känner obehag 

inför ljudinspelning (2016, s. 197). I studien utgjorde det inte något problem utan samtliga 

respondenter godkände ljudinspelning av intervjun. Förvisso menar Bell att ljudinspelningen i 

sig kan bidra till att respondenten till viss del är återhållsam med vad personen i fråga delar med 

sig av för information (2016, s. 197). Syftet med intervjufrågornas formulering var att i enlighet 

med vad Bell anser är viktigt under formulering av intervjufrågor ställa varken ledande eller 

värderande frågor samt att ta en fråga i taget (2016, s.191). Under transkriberingen av 

intervjuerna upptäcktes dock vid flera ställen att flera frågor ställdes samtidigt, då vissa frågor 

omformulerades eller vid följdfrågor. Dessa frågor kan i efterhand tyckas ha behövt uttryckas 

på annorlunda sätt för att ej förvirra respondenten. Innehållet i intervjuerna varierande även 

gällande hur utförligt respondenterna svarade. Det var en konsekvens av den flexibilitet 
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kvalitativa intervjuer erbjuder, vilket gjorde respondenternas svar aningen svårare att jämföra 

med varandra. Respondenterna tolkade även frågorna på olika sätt, vilket innebar att olika 

respondenter gav liknande svar fastän under olika intervjufrågor. Dock behöver det inte leda 

till en försvåring av analysen utan snarare vara en tillgång.    

6.2 Etiska hänsynstaganden 

 

Med Veteskapsrådets forskningsetiska principer (2002) som utgångsläge gjordes noggrant en 

uppläggning av hur kontakten med respondenterna skulle ske innan intervjuerna genomfördes. 

Då jag hade funnit förskollärare som hade uttryckt ett intresse för att delta i en intervju mailade 

jag personerna i fråga och beskrev mer omfattande hur intervjuerna skulle gå till. 

Respondenterna fick via mail ta del av de intervjufrågor jag formulerat för att de skulle ha 

chansen att förbereda sig. Jag förklarade även i mailet mera specifikt syftet med studien för att 

de skulle få en förståelse för varför jag intervjuade dem samt hur materialet skulle användas i 

min uppsats. De fick information om att de kunde avbryta sitt deltagande både under och efter 

intervjun samt att de själva kunde välja att inte svara på frågorna som ställdes. De nämnda 

delarna av information respondenterna tog del av ingår i informationskravet och 

samtyckeskravet (Vetenskapsrådet, 2002, s.7 - 10). I enlighet med Konfidentialitetskravet 
(2002, s. 12), fick respondenterna veta att jag ej skulle nämna dem vid namn i studien. Bell 

beskriver hur begreppet konfidentialitet skiljer sig från anonymitet. Att utlova respondenterna 

anonymitet innebär att jag själv som forskare inte vet vem av deltagarna som analyseras i texten. 

Konfidentialitet betyder att jag i min text ej beskriver respondenterna så att de kan identifieras 

av läsaren, medan jag själv är medveten om vem som beskrivs i texten (2016, s. 64). Anonymitet 

var därmed någonting jag ej kunde utlova eftersom jag som utförde intervjuerna visste vilka 

personerna var i de inspelade ljudfilerna. Respondenterna fick även veta att intervjuerna skulle 

spelas in, på vilket sätt inspelningsfilerna skulle förvaras samt att endast jag skulle transkribera 

materialet i efterhand. Jag var även tydlig med nyttjandekravet, vilket går ut på att de insamlade 

uppgifterna endast skulle användas i forskningssyfte (2002, s. 14). 

6.3 Urval   

 

Jag valde att intervjua förskollärare som är verksamma i förskolor där man ej har tillgång till 

modersmålspedagoger för barn med annat modersmål än svenska eller de fem 

minoritetsspråken (finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska). För att få tag på 

förskollärare med det kriteriet sökte jag respondenter i tre olika kommuner där jag vet att man 

har borttaget modersmålsstöd. Jag kontaktade ca tjugo förskollärare i dessa tre kommuner, dock 

tackade majoriteten nej. Det fanns olika skäl till att många tillfrågade tackade nej, exempelvis 

på grund av för hög arbetsbörda på arbetsplatsen eller på grund av att erbjudandet kom med för 

kort varsel. Jag fick slutligen kontakt med fyra förskollärare som ville medverka i studien, 

genom att ha fått hjälp via kontakter som hade vänner inom yrket och även personliga kontakter. 

Jag hade för avsikt att intervjua fem respondenter, men efter att ha genomfört fyra ansåg jag 

mig ha mer än tillräcklig empiri att analysera och därför valde jag att inte göra fler intervjuer.  
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Nedan följer en kort beskrivning av respondenterna som deltog i studien: 

➢ F1 arbetar på en kommunal förskola där det går ca 70 barn. Förskolan har inte många 

barn med ett annat modersmål än svenska utan endast några stycken. 

➢ F2 arbetar på ett privat personalkooperativ där det går ca 50 barn. Förskolan har 

språkprofil och lägger stort fokus på att arbeta med det svenska språket genom 

modersmål. 

➢ F3 arbetar på en kommunal förskola där det går ca 100 barn. Verksamheten består av 

två förenade förskolor där majoriteten av barn har annat modersmål än svenska. Flera 

av pedagogerna har svenska som modersmål, men svenska som andraspråk dominerar. 

➢ F4 arbetar på en kommunal förskola, och på F4s avdelning går det ca 20 barn där ungefär 

hälften har ett annat modersmål än svenska och de flesta av dessa barn har ett aktivt 

modersmål som de talar hemma.  

6.4 Genomförande  

 

Jag åkte själv till samtliga förskolor och intervjuade respondenterna på plats, vilket Bell menar 

är ett ansvar intervjuaren har för att underlätta för deltagarna (2016, s.201). Alla intervjuer 

genomfördes i ett avskilt rum och respondenten fick skriva under en medgivandeblankett innan 

vi utförde intervjuerna. På två av förskolorna utfördes även en kort rundtur där jag fick se hur 

verksamheten såg ut innan inspelningen satte igång. Intervjuerna inleddes med att respondenten 

fick berätta kort om sin förskola i form av exempelvis hur många barn som var flerspråkiga i 

barngruppen. Därefter lästes följande läroplansmål upp av mig som intervjuade: "Förskolan ska 

sträva efter att varje barn som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella 

identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål" (Lpfö, 

2016, s.10). Sedan gick vi igenom intervjufrågorna: 

1. Hur ser arbetet kring detta läroplansmål ut på din förskola idag? 

2. Vad är din uppfattning kring modersmålsstöd i förskolan? 

3. Hur tänker du kring bestämmelsen att endast barn med Sveriges minoritetsspråk har 

garanterat modersmålsstöd? 

4. Hur ser det ut med stöd från kommunen och förskolechef gällande utveckling av barns 

modersmål? 

5. Hur tänker du kring din roll som förskollärare gällande utveckling av barns modersmål? 

6. Har du övriga tankar kring barns modersmål i förskolan du vill ta upp? 

6.5 Analysmetod 

 

Efter att samtliga intervjuer genomförts transkriberades materialet och skrevs ned ordagrant. 

Då intervjufrågorna var uppdelade i olika teman blev dessa frågor utgångspunkten för hur 

empirin delades upp i resultatet. Det som var väsentligt och intressant i texten gulmarkerades 

för att sedan sammanfattas. Sammanfattningarna består av nästintill allt av det respondenterna 

sade under intervjun, dock har vissa delar valts bort då de var överflödiga i analysen. Här fanns 

en risk för skevheter i analysen då endast delar av materialet har valts ut att representeras i 

studien (Bell, 2016, s. 199). Att författaren själv gör en tolkning av vad som är väsentligt i 
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studien innebär även att eventuella delar av intervjun som respondenten själv ansåg väga tyngre 

i samtalet inte inkluderas i resultatet. Att vara medveten om denna risk gör dock att validiteten 

på studien ökar, eftersom medvetenheten bidrar till att intervjuaren i så stor mån som möjligt 

försöker att presentera helheten av det som har sagts under intervjun (2016, s. 200). I den 

löpande texten i studiens resultatdel synliggörs därmed en sammanfattning av respondenternas 

svar under intervjuerna samt citat av respondenterna för att synliggöra helheten i så hög grad 

som möjligt. Intervjufrågorna gav som tidigare nämnt upphov till de teman som resultaten är 

indelade i vilket innebär att det utvalda materialet är indelat i rubriker som är närapå detsamma 

som intervjufrågorna. Svaren på den sista intervjufrågan som gav respondenterna möjlighet att 

nämna övriga tankar kring modersmål i förskolan har plockats in under det ämnesområde som 

svaret berörde. Resultatet analyseras därefter i jämförelse med den teoretiska utgångspunkt 

vilken innefattar teorier om flerspråkighet, centrala begrepp inom området samt ett 

interaktionistiskt synsätt.  För att förenkla läsningen benämns respondenterna i den löpande 

texten som F1, F2, F3 och F4 där F står för Förskollärare. 

 

7. Resultat och analys 

Nedan följer resultat och analys utifrån de kvalitativa intervjuerna som genomförts och har 

delats in i fem teman vilka representerar de fem första intervjufrågorna. Respondenternas svar 

på intervjufrågan som handlar om förskollärarnas övriga tankar har infogats under det området 

svaret berör. Som avslutning på varje tema har en analys gjorts där även koppling till studiens 

teoretiska utgångspunkt inbegrips. 

7.1 Arbetet kring läroplansmålet 

 

På F1s förskola har alla förskollärare gått på en föreläsning om interkulturellt förhållningssätt. 

Genom att arbeta med ett interkulturellt förhållningssätt fokuserar man på alla barns hemkultur 

där man lyfter likheter och olikheter samt lär sig av varandra. Ett exempel på hur F1s förskola 

arbetar med detta i praktiken är att de ger uppgifter till vårdnadshavare och ber dem maila bilder 

på mat de äter hemma. Genom att ha fokus på hemkultur synliggörs alla barns likheter och 

olikheter och F1 menar att detta i arbetssätt inkluderas barns kulturella identitet: 

 

Bara för att vi kommer från Sverige båda två betyder inte det att vi äter samma sak, att vi firar jul 

på samma sätt. 

Gällande modersmål anser F1 att det är svårt att kunna ge kunskaper i modersmålet till de barn 

som har annat modersmål än svenska. Där menar F1 att vårdnadshavare är en stor tillgång, och 

därför jobbar de mycket med att vårdnadshavare ska vara delaktiga i verksamheten genom att 

exempelvis ta med böcker på sitt barns modersmål till förskolan. 

Ett exempel på hur F2s verksamhet arbetar med läroplansmålet som rör barns modersmål och 

kulturell identitet är att de har infört flerspråkighetsdagen och modersmålsdagen som inträffar 

fyra gånger per termin, där extra fokus läggs både på flerspråkighet och modersmål. F2 förklarar 
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att nästa gång dagen inträffar kommer samverkan med vårdnadshavare och barnens kläder stå 

i fokus. Inför detta får vårdnadshavare en uppgift om att skriva ner olika ord på ett papper de 

har blivit tilldelade. F2 beskriver förloppet på följande sätt: 

Man skriver namn på sitt barn och vilket modersmål det barnet har, och vad heter dessa plagg på 

ditt modersmål: strumpa, tröja och skor. Då ska vi den dagen i leken fokusera på de tre orden och 

ta fram alla barnens strumpor, alla barnens tröjor och alla barnens skor och sen ska dom hitta, så 

när det barnet går och hittar sin sko, då ska vi säga på det språket: sko. 

F2 menar att man genom denna metod förstärker de fokuserade orden både på svenska och på 

barnens modersmål. Ifall vårdnadshavare ej lämnar in dokumentet med översatta ord tar 

personalen själva reda på översättningarna via en Ipad. Även där kan man göra vårdnadshavare 

delaktiga genom att be dem dubbelkolla så att det uttalas rätt. F2 menar att vårdnadshavare då 

känner sig viktiga och att de har en betydande roll för förskolan vilket främjar en god samverkan 

mellan förskolan och hemmet. Ett annat exempel på hur de arbetar praktiskt med läroplansmålet 

är att de har många flerspråkiga pedagoger som arbetar på förskolan. Genom att pedagogerna 

kan tala barnens modersmål kan de även bekräfta barnens språk i vardagssituationer genom att 

säga samma ord på både svenska samt modersmålet. Ifall pedagogerna inte kan tala barnens 

modersmål brukar de bestämma sig för 3 - 4 ord i månaden som de lägger särskilt fokus på. Då 

tar de reda på hur man översätter dessa ord och försöker involvera dessa naturligt under den 

dagliga verksamheten. F2 förklarar på följande sätt: 

Och så har vi lärt oss att säga det på dom olika språken som vi har på vår avdelning, i mitt fall på 

X så har vi tror jag fem olika språk. Och då har jag försökt att lära mig dom här orden på dom här 

fem olika språken som vi har.  

F3 förklarar att modersmålspedagoger tidigare var involverade i verksamheten, men att den 

formen numera har tagits bort. Numera tillgodoses behovet för modersmålsstöd genom att ha 

anställda pedagoger som talar barnens modersmål samt att man involverar vårdnadshavare 

genom att de är med och översätter ord. Samlingen ser även F3 som en möjlighet för involvering 

av barnens modersmål: 

Och sen även när man har samlingar att barnen får berätta nånting, att man får översätta liksom 

på modersmålet. Och det stärker ju också identiteten, liksom att det här kulturella, att jag finns 

och jag är betydelsefull, mitt språk är betydelsefullt. 

F3 berättar vidare att de har böcker på olika språk på förskolan samt lyssnar på olika 

musikformer. F3 nämner även sagoläsning på olika språk som anordnas i ett bibliotek de har 

möjlighet att besöka. 

F4 berättar att de flerspråkiga barnen på avdelningen tidigare hade modersmålsstöd men att den 

arbetsformen numera har förändrats. Numera skickas ansökan om modersmålsstöd av förskolan 

istället för av vårdnadshavare, och endast för de barnen som förskolan anser behöver ytterligare 

stöttning i sitt modersmål för att kunna förstå och vara delaktiga i den pedagogiska 

verksamheten. F4 beskriver hur man först gör en kartläggning och i samråd med 

vårdnadshavare tar reda på barnets språkkunskaper för att sedan ansöka om modersmålsstöd 

ifall behovet finns. Tidigare då det var vårdnadshavare själva som ansökte åt sina barn hade de 

flesta barnen modersmålsstöd, berättar F4. Numera har antalet gått ner från att ha varit tio barn 
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med modersmålsstöd till endast två. Skillnaden från det tidigare arbetssättet är att 

modersmålspedagogerna ska vara delaktiga i samma projekt som resten av gruppen: 

Det som är önskvärt är att dom modersmålspedagogerna ska vara med till exempel i projektet - 

som är vår stora pedagogiska ram kan man säga - i verksamheten. För att dom verkligen ska stödja 

barnet där det inte kan hänga med var dom andra är, och samspela med oss vuxna och andra barn, 

vilket ska hjälpa det här barnets lärprocesser i det som vi håller på med som ska vara meningsfullt 

för det här barnet. 

F4 berättar att man försöker att boka modersmålspedagoger under projekttid eftersom stödet då 

är mest givande i aktiviteter där barnets lärprocesser blir synliga, men att det inte alltid fungerar 

i praktiken: 

Vi försöker boka dem då när vi har projekt till exempel, eller någon annan aktivitet som är lite 

mer organiserad. Men det blir inte så; dom är få, vi är jättemånga barn, jättestort behov. Om dom 

hade ökat antalet på pedagogerna skulle det funka bättre. Så att där finns det ett problem.  

Vidare menar F4 även att det fanns brister i tidigare arbetssättet eftersom modersmålsstödet 

skedde vid sidan av förskoleverksamheten. F4 upplevde en känsla av att inte ha koll på vad 

barnen gjorde under modersmålstiden, eftersom de satt isolerat från resten av barngruppen med 

en modersmålspedagog. På F4s förskola har man satsat mycket på lärmiljöer och fokus ligger 

för tillfället på interkulturalitet och flerspråkighet. Lärmiljön ser F4 som ”den tredje 

pedagogen” som ger barnen utmaningar. Det sker en växelverkan och ett samspel mellan både 

lärmiljöer-barn och barn-pedagog. F4 menar en sådan lärmiljö öppnar för kreativitet:  

Så vi har alltså rustat lärmiljöer med böcker i olika språk, QR koder i olika språk, siffror på olika 

språk, det är olika danser från olika länder eller olika dansstilar osv. Vi berikar med just det här 

olika kulturer och språk. 

Genom att arbeta inkluderande och att uppmärksamma alla barnens språk och kulturer skapas 

ett stort intresse för varandra hos barnen menar F4. F4 menar att de på sin förskola har ett öppet 

klimat som gör att barnen gärna berättar om sitt språk och sin identitet och därmed känner sig 

stolta: 

Alltså det finns ett erkännande här om att det finns olika språk och respekt för allas identitet, för 

att språk är en del av identiteten, det gäller alla. 

Samtliga respondenters svar kan kopplas samman med ett interaktionistiskt synsätt på språk då 

de nämner interaktionen mellan barnet och den vuxna som en viktig del i barnets 

språkutveckling. F2 och F3 har flerspråkiga pedagoger i barngruppen som kan bekräfta barnen 

både på modersmålet och svenska i kommunikationen, vilket båda respondenter nämner som 

en central del av det pedagogiska arbetet gällande flerspråkighet och modersmål. Även F1 

nämner under nästa intervjufråga som handlar om förskollärarens uppfattningar kring 

modersmål att det är viktigt att barnet får tala med en vuxen som talar samma språk, och där 

kan vårdnadshavare stötta barnen i kommunikationen genom att ge respons på det barnet säger 

på sitt modersmål då förskolläraren inte själv har kunskap i det språket. F4 nämner samspelet 

mellan vuxna och barn som en viktig del i barnets lärprocess och menar att lärmiljön är den 

tredje pedagogen. I lärmiljön menar F4 sker en växelverkan som är en central del av F4s 

arbetssätt. F4 har lagt mycket fokus på utformning av lärmiljöer vilket främjar barnens 



 

 

17 

 

möjligheter att kunna uttrycka och ta del av sin och andras kulturella identitet. F1, F2 och F3 

nämner samverkan med vårdnadshavare som en väsentlig del i arbetet kring läroplansmålet. 

Även F4 talar om samverkan med barnens familjer i arbetet med att synliggöra barnets 

språkkunskaper, dock läggs större fokus på barnen och förskoleverksamheten i intervjun 

snarare än vårdnadshavares delaktighet. Det innebär ej att vårdnadshavares delaktighet ej är en 

central del i F4s förskola, utan snarare att området ej berördes på samma sätt i intervjun med 

F4 som med resterande av respondenterna. Barns identitet är även något som samtliga 

respondenter nämner som en viktig del i förskolans arbete. I respondenternas svar märks en 

skillnad på arbetssätt då det är olika stor andel barn som är flerspråkiga i förskolornas 

barngrupper. F2, F3 och F4s förskolor som har stor andel flerspråkiga barn i barngruppen har 

ett annat slags fokus på modersmål än vad F1s förskola. Dock är ett interkulturellt 

förhållningssätt något som genomsyrar alla fyra respondenters förskolor. F1 menar att fokus på 

alla barns hemkultur är gynnsamt eftersom man då uppmärksammar alla barns olika 

erfarenheter oavsett nationalitet – flerspråkig eller ej. F2 och F3 beskriver ett arbetssätt som i 

större grad fokuserar på barnens modersmål och använder språket i vardagssituationer. Samtliga 

respondenter beskriver ett arbetssätt som inkluderar barnens modersmål i verksamheten vilket 

gör additiv flerspråkighet till ett centralt begrepp i kontexten. Inte någon av respondenterna 

tycks uppfatta modersmålet som ett hot mot barnens språkinlärning i det svenska språket. 

Snarare pekar respondenternas svar på att modersmålet är betydelsefullt för barnen och de 

strävar alla mot ett öppet och inkluderande interkulturellt klimat. Böcker på barnens modersmål 

är även ett användbart verktyg som nämns.  

7.2 Förskollärarens uppfattning kring modersmål 

 

F1 arbetade inte länge under den tiden då förskolan hade modersmålsstöd från 

modersmålspedagoger, men F1s uppfattning är att då en modersmålspedagog kom på besök var 

hen ej involverad i verksamheten på det sättet som F1 hade önskat. F1 anser även att 

modersmålsstöd en halvtimme i veckan känns väldigt lite. Vidare menar F1 att ett flerspråkigt 

barn behöver få språkligt stöd av någon som själv talar modersmålet för att det ska vara 

gynnsamt, och som förskollärare är detta svårt då man själv inte talar modersmålet:  

 

Det är ju väldigt viktigt att prata med den som bär det språket – jag som förskollärare kan inte ge 

det till barnen på det sättet. 

 

Däremot finns det väldigt mycket verktyg menar F1, som kan underlätta arbetet med barns 

modersmål. På F1s förskola är en pedagog från flerspråkighetsenheten inkopplad som har i 

syfte att stötta verksamheten med appar, böcker och råd om hur personalen kan tänka kring 

arbetet med modersmål. Dock är denna inkopplade pedagog på plats sällan och därav ligger 

arbetet till stor del på förskolepersonalens axlar. Tiden att fokusera på arbetet med modersmål 

finns inte riktigt till menar F1. F1 anser att modersmålet är viktigt för flerspråkiga barn, och att 

det är fördel ifall barnet får träffa fler vuxna än endast vårdnadshavare och släktingar som talar 

samma modersmål som barnet. F1 anser även att det är synd att modersmålsstödet har tagits 

bort. Gällande hur man ska arbeta för att stötta barns språkutveckling i modersmål säger F1 

följande:  
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Jag vet ju hur man ska göra men jag vet inte om det är tillräckligt, det beror på var man lägger 

ribban. Vad är det man vill få ut av det. 

Angående förändringen av modersmålsstöd uttalar sig F1 så här:  

Det är ju skumt att med allt om hur viktigt det är, som dom säger, som alla vet, och så tar dom 

bort modersmålsstödet i förskolan. 

Tidigare hade man på F2s förskola modersmålstid en gång i veckan där en modersmålspedagog 

kom på besök och arbetade vid sidan av med de barnen som talade samma språk. Då hade även 

förskolan något som kallades fokusdagar vilket innebar att olika veckodagar hade olika 

fokusämnen, exempelvis matematik, kompisprojekt, språk, lek och samspel. Hamnade 

modersmålstiden under en dag med ett specifikt fokus var tanken att modersmålspedagogen 

skulle tillsammans med de barnen ha samma fokus som resten av barngruppen fast på 

modersmålet. I nuläget har arbetet förändrats och istället vävs modersmålet in i den dagliga 

verksamheten: 

Idag försöker vi få in det mer naturligt och det lättaste är ju, eftersom jag inte kan alla fem språk, 

jag måste ju uppmärksamma alla dom här fem olika språken för det är dom fem olika språken vi 

har på vår avdelning, så att ett barn inte känner utanförskap. Så har vi hittat det sättet att det funkar 

bäst för oss, att vi tar reda på tre fyra ord som är anpassat utifrån det temat, det projektet vi har 

valt. 

F2 anser att barnet själv äger sitt språk och måste ges möjlighet att själv välja sitt modersmål. 

Ifall barnet känner sig mer bekväm i att prata sitt andraspråk istället för modersmålet bör man 

respektera detta enligt F2 eftersom barnet själv äger språket i sin identitet: 

Jag tycker det är viktigt att barnet väljer sitt modersmål, det är ingenting som man bara föds med 

utan det är något som jag äger och bestämmer över (…). Barnet ska bestämma det som känns 

identitets-rätt.  

F3 anser att modersmålet är en viktig del för barns språkutveckling eftersom barn behöver ha 

ett starkt modersmål för att kunna anamma ett andraspråk. Dock menar F3 att det kan vara svårt 

att främja barns utveckling i modersmålet då svenskan dominerar i verksamheten:  

Men det är inte så lätt nu för tiden då man vistas i sina institutioner 8 - 9 timmar och då är det 

svenskan som dominerar, så då blir modersmålet lidande. Så det är också ett ytterligare skäl att 

stötta modersmål så gott det går på förskolan - så att man inte tappar det. Jag tycker det är 

jätteviktigt och jag kämpar. 

F3 arbetade en kort period tillsammans med modersmålspedagoger i förskolan innan 

modersmålsstödet togs bort, och upplevde arbetssättet positivt: 

Alltså min dröm är ju att få tillbaks dom här modersmålstränarna, att man får in dom aktivt. 

F3 upplevde att genom aktiviteter där man talade modersmålet, exempelvis att sjunga på 

modersmålet, var givande för de barnen som deltog. F3 anser att det måste bli en kontinuitet i 

arbetet med modersmål. Enligt F3 är det negativt att modersmålsstödet har tagits bort i 

förskolan, men att de i dagsläget försöker att tillfredsställa behovet på andra sätt. F3 nämner 

ytterligare hur vårdnadshavare kan inkluderas i verksamheten genom att översätta ord som 
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sedan används i det pedagogiska arbetet. Det gör att barnen känner sig viktiga och att förskolan 

värnar om deras språk: 

Vi har ett projekt om måltidspedagogik så då fick dom översätta ordet ”morot” då, på 

modersmålet. Då har vi en stor morot så får man skriva på modersmålet, och så går barnen fram 

och säger ”men det är ju mitt språk! Det är jag som talar det där!”. Så att då känner dom sig viktiga 

”titta någon bryr sig om mig”. Annars blir det ”nu är det det här språket som gäller” och resten är 

liksom… då tappar vi det här kulturen också, identiteten, vart finns jag, vart står jag, vem tillhör 

jag. 

F4 anser att kvalitén på modersmålsstödet är en påverkande faktor för barnets språkutveckling 

och menar att endast pyssel i förskolan samtidigt som man talar modersmålet inte är tillräckligt. 

F4 menar på att flerspråkiga barn behöver använda modersmålet aktivt hemma och att 

modersmålsstöd i förskolan endast är ett komplement. Därför uppmuntrar F4 föräldrarna att 

prata modersmålet hemma ifall de undrar vilket språk de bör lägga fokus på i barnets hemmiljö: 

Vi brukar fråga föräldrarna om dom har ett modersmål som dom använder sig av med sina barn 

hemma, och dom brukar fråga ”Är det okej att vi pratar vårt modersmål hemma?”, då kan vi liksom 

säga att det är bara en tillgång att kunna flera språk och att kunna sitt eget modersmål så man lär 

sig andra språk och så vidare. 

Samtliga respondenter tycks besitta ett synsätt på flerspråkighet som något positivt och något 

som bör läggas fokus på i förskolan. Det finns delade meningar kring huruvida den tidigare 

formen av modersmålsstöd var positiv eller negativ. F1 menar att modersmålspedagogerna inte 

var involverade i verksamheten på det sätt respondenten hade önskat vilket även F4 uttryckte i 

intervjufrågan som handlade om förskollärarens arbetssätt. F3 däremot upplever att 

förändringen har gått till det sämre då det tidigare arbetet med modersmålsstödet fungerade bra. 

F2 uttrycker förändringen som varken negativ eller positiv utan beskriver istället en förändring 

på samma sätt som samtliga respondenter, nämligen att modersmålet numera är med integrerat 

i det dagliga pedagogiska arbetet i barngruppen. F2 talar om barnets rätt till att själv välja sitt 

modersmål, vilket kan tolkas som att den tidigare formen av modersmålsstöd inte var 

eftersträvansvärd eftersom det då det kan va varit vårdnadshavares önskan att barnet skulle ha 

modersmålstid.  

7.3 Endast modersmålsstöd för minoritetsspråkiga barn 

 

F1 hade inte något direkt svar på denna fråga men ställer sig fundersam gällande varför man 

har kvar modersmålsstöd endast för barn som talar Sveriges fem minoritetsspråk.  

 

F2 hade inte reflekterat så omgående kring bestämmelserna om modersmålsstöd för 

minoritetsspråkiga barn, men menar att ifall det behovet skulle uppkomma skulle arbetet 

förmodligen se ut på samma sätt med dessa barn som det gör med alla flerspråkiga barn som 

vistas på F2s förskola i dagsläget.  

 

Enligt F3 känns bestämmelserna kring modersmålsstöd och minoritetsspråk orättvist så F3 

anser att varje enskild individ har lika mycket rätt att få höra och utöva sitt modersmål. 
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På F4s avdelning finns ej några barn som talar någon av Sveriges fem minoritetsspråk, men F4 

menar att de politiska besluten är förståeliga. F4s uppfattning är att bestämmelserna är bra ut 

en historisk synvinkel, men känner sig lite kluven kring ämnet.  

  

Denna fråga kan tolkas som någorlunda icke-relevant i studien då både F1, F2 och F4 inte hade 

så många reflektioner kring frågan. F1 och F3 ställer sig dock frågande till detta politiska beslut. 

F4 var aningen kluven inför frågan. Frågan är hur relevant just denna fråga är till just denna 

studie. Eventuellt hade frågeställningen gett mer resultat ifall samtliga respondenter hade stor 

erfarenhet av både barn som talar ett av Sveriges fem minoritetsspråk och barn med andra 

modersmål, och därför hade varit mer insatta i området.  

7.4 Stöd från kommun/förskolechef 

 

De tips som pedagogen från flerspråkighetsenheten har bidragit med känner F1 är sådant 

förskolan redan kände till sedan innan modersmålsstödet togs bort: 

 

(…) det gjorde vi redan innan dom tog bort modersmålspedagogerna, att man ska ha böcker på 

flera olika språk, att man sätter ut lappar med vatten på olika språk. Att man uppmärksammar att 

det finns – och speciellt tar man de språken som man har i huset, så allt det där gör vi. Så vi sa ju 

till henne att vi behöver kanske lite mera praktiskt.  

F1 förklarar att de har samlat in de olika språk de har på förskolan och sedan skickat vidare till 

den pedagog som ska stötta dem i modersmålsarbetet och i nuläget väntar de på svar. Från 

förskolechefen har F1 fått direktiv om att genomföra språksamtal när ett flerspråkigt barn börjar 

på förskolan. Då används ett underslag där olika domäner fylls i för att ta reda på vilket språk 

barnet använder i vilka situationer. Med hjälp av språksamtal kan man exempelvis upptäcka att 

ett barn talar 40% modersmål och 60% svenska. F1 menar däremot att det inte är så tydliga 

instruktioner från ledningen på hur man sedan går vidare med den informationen.  

F2 menar att förskolan inte har fått några konkreta hjälpmedel från kommunen men förklarar 

att förskolan däremot får mer ekonomiskt stöd ifall ett barn är flerspråkigt. Personalen går även 

på samverkanskurser med andra förskolor samt har förtroendetid. Förskolechefen kan 

exempelvis ha valt ut en bok som personalen ska läsa under sin förtroendetid för att förnya sina 

kunskaper. Alla pedagoger på förskolan har även gått en flerspråkighetskurs på två dagar där 

de främst fick bekräftelse på det flerspråkiga arbetssättet de redan hade. Exempelvis har de ett 

språkträd uppsatt på en vägg i förskolan där de skriver barnens olika språk. De använder sig 

även av en språkdomän som fylls i när ett barn börjar på förskolan samt uppföljs en gång per 

termin för att följa barnets språkutveckling i svenskan och modersmålet. 

På F3s förskola diskuterar man under APT förhållningssätt, arbetssätt och hur de ska stötta 

barnen i deras språkutveckling och de har stöttning av förskolechef. F3 känner att de har 

material och verktyg att jobba med när det gäller barns modersmål och nämner både böcker på 

olika språk samt tips kollegor emellan. Dock kommer arbetet med modersmålet lite i 

skymundan eftersom man som förskollärare har många andra fokus på projekt och läroplansmål 

som ska in i det dagliga arbetet. De använder sig även av språksamtal på F3s förskola där man 

kartlägger varje enskilt barns språkutveckling. F3 förklarar på följande sätt: 
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(…) och så färglägger man och så har man olika domäner i hur pass hög utsträckning barnet talar 

svenskan, tillsammans med vänner, på fritiden, så färglägger man och i slutet så ser man ganska 

tydligt vilket språk som dominerar. 

Utifrån språksamtalet gör de sedan en handlingsplan för varje enskild individ där de kommer 

fram till hur de ska stötta det barnet, hur de ska gå vidare och vad de behöver tänka på. F3 

menar att vårdnadshavare i vissa fall kan välja att tala endast svenska med barnet trots att de 

själva inte har en stark svenska och där menar F3 att det där kan finnas en viss problematik.  

F4 upplever att förskolan har bra stöd från ledningen och att personalen känner sig rustade för 

det interkulturella arbetet som pågår. Tidigare hade förskolan fokus på normkreativitet vilket 

F4 menar kan kopplas mycket till interkulturalitet. Då de hade fokus på normkreativitet jobbade 

personalen mycket med sig själv och sina normer, fördomar samt attityder vilket F4 upplevde 

som givande: 

Alltså tanken bakom det här, vilket jag tycker är en jättefin tanke, är att vi som jobbar här, vi 

pedagoger, vi ska utvecklas som människor. Det är en enorm utveckling för oss för att vi ändrar 

perspektiv, vi öppnar vyerna, vi tar emot lättare det som är okänt för oss, som är nytt. Alltså vi tar 

andra glasögon så att säga. Just för att vi jobbar väldigt noga med dom här frågorna. Så det har 

lagts mycket jobb - mycket mycket bra jobb. 

Samtliga respondenter upplever stöd från ledning men nämner stöd i olika former. F1 har 

stöttning från kommunen i form av en stödperson som ska hjälpa till med material, men 

upplever att det inte läggs tillräckligt med tid från kommunens håll. F2 beskriver ett 

samverkanskurser och en flerspråkighetskurs där de har fått information kring flerspråkigt 

arbetssätt. F3 upplever stöttning från ledningen och känner att de har mycket material att arbeta 

med på förskolan. Enligt F3 är dock arbetet med modersmål svårt att lägga tillräckligt med tid 

på. F4 har modersmålspedagoger som kopplas in då ett barn anses ha behov av språkligt stöd. 

F1, F2 och F3 nämner språksamtal där man kartlägger barns språkkunskaper i modersmålet och 

svenskan. Även F4 berättade om kartläggning av barnets språkutveckling under frågan som 

rörde förskolans arbetssätt. Det tycks inte finnas några allmänna instruktioner på hur förskolan 

ska arbeta med barns modersmål utan förskolorna utformar sina egna arbetssätt kring detta. Det 

fokus F4 menar att förskolan har gällande personalens personliga utveckling kan kopplas till 

teorin om att språkets status har en inverkan på barnets språkutveckling. Att F4s 

förskolepersonal har arbetat mycket med attityder och normer kan ha bidragit till att barnen 

känner en acceptans av sin språkliga och kulturella identitet. Detsamma gäller F1, F2 och F3s 

förskoleverksamheter då de strävar efter att inkludera och intressera sig för alla språk i 

barngrupperna. 

7.5 Förskollärarens roll 

 

F1 menar att sin roll som förskollärare är att få barnen att förstå att det är en tillgång att kunna 

fler språk och att det är bra att människor är olika. F1 menar även att det är svårt som 

förskollärare att ha fokus på just barnets förmåga att kommunicera på sitt modersmål. Man kan 

däremot uppmuntra barnen till att säga några ord på sitt språk men samtidigt vara försiktig med 

att inte peka ut ett barn på ett sådant sätt som gör det barnet till en slags maskot för sitt språk 

och sin kultur:  
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Uppmuntra dem, interkulturellt förhållningssätt, välkomna alla och vara nyfiken. Det kan jag 

känna är viktigt - att vara nyfiken. Och inkluderande såklart. Och det blir man om man tänker på 

alla. Och det blir ju väldigt exkluderande om man säger att ”nä du som kommer från X”. 

F1 menar att man ska uppmuntra och välkomna alla barn samt vara nyfiken och inkluderande 

genom att exempelvis spela musik från hela världen så att alla barn ges chans till igenkänning. 

F1 nämner ännu en gång att vårdnadshavare kan kopplas in i verksamheten och att man 

exempelvis kan låta vårdnadshavare dela med sig av en sång hemifrån som hela barngruppen 

kan lära sig.  

F2 menar att förskollärarens roll är att uppmärksamma alla barns modersmål: 

Det jag tycker är viktigt, det är att uppmärksammar man ett språk ska man uppmärksamma alla 

språk oavsett om det är ett barn av det språket eller om det är tio barn. Alltså det ska inte vara att 

det är majoriteten av barn som avgör fokuset. Har vi fokus på att vi ska uppmärksamma barnens 

modersmål då ska vi göra alla barnens tycker jag, för att jag tycker det är viktigt att barn inte ska 

känna utanförskap. 

F2 nämner även sagor på olika språk med ljudövningar som ett bra verktyg. De har även ett 

flerspråkigt bibliotek med böcker och sagor på olika språk. 

F3 anser sig har en viktig roll gällande barns modersmålsutveckling. Här understryker F3 

återigen att de pedagoger som talar barnens modersmål är en tillgång. Men då man själv inte 

kan tala modersmålet kan man ändå involvera barnens modersmål i aktiviteter exempelvis 

under samling, sagoläsning eller i interaktionen barnen emellan. F3 menar även att barnen kan 

hjälpa till att översätta till svenska åt varandra. Där menar F3 att även pedagogerna lär sig nya 

ord som de sedan kan använda i samtal med barnen vilket blir meningsfullt för barnen: 

(…) så får vi också lära oss ord och sedan försöker vi använda ord. ”Åh du kan ju mitt språk” 

säger dom, så att då stärks självkänslan också att ”titta dom kan mitt språk, dom intresserar sig för 

mitt kulturarv” om man säger så. 

Att visa intresse och vara öppen för andra kulturer genom att exempelvis fråga om barnens 

traditioner är också en del i förskollärarens roll som F3 nämner. 

Förskollärarens roll är enligt F4 att vara lyhörd inför barnen och vara här och nu. F4 menar att 

då man visar stort intresse och entusiasm för barnen så överför man samma beteende till 

barngruppen. Ett öppet klimat gör att barnen tar för givet att det finns olika språk och alla kan 

berätta om sig själv, sin kultur och sitt språk. De delar erfarenheter med varandra genom att 

bjuda på sig själva, både barn och vuxna. F4 nämner återigen lärmiljön som en viktig del i att 

skapa ett öppet och lyhört klimat: 

Min roll är att synliggöra, att vara väldigt lyhörd, att vara väldigt här och nu med barnen. Jag tar 

vara på det som sägs och upplevs och lyssnar väldigt mycket på barnen. Och jag ger dom 

utmaning, jag försöker att uppmana dem till att de ska lyssna på varandra när det gäller såna frågor. 

Jag visar jättestort intresse och stor entusiasm, och det smittar av sig. 

Denna intervjufråga gav liknande svar hos samtliga respondenter. De beskriver en strävan mot 

en välkomnande och inkluderande miljö som visar intresse för barnens kulturella identitet och 
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språk. Den pedagogiska verksamheten ska vara meningsfull för barnen och förskolläraren ska 

uppmuntra barnet till att uttrycka sitt språk och värna om sin kulturella identitet. Både F1 och 

F2 understryker vikten av att barn inte ska känna sig exkluderade eller utpekade. Det finns en 

viss risk för att barn med ett annat ursprung än svensk blir utpekade på ett sätt som barnet själv 

inte känner sig bekväm med. Trots att förskolläraren har goda avsikter då barnets ursprung och 

språk uppmärksammas kan det resultera i att barnet känner sig annorlunda på ett negativt sätt. 

Som samtliga respondenter har nämnt under intervjuerna är det viktigt att uppmärksamma alla 

barn i barngruppen.  

 

8. Diskussion 

Studien har syftat till att undersöka förskollärares uppfattningar och arbetssätt kring barns 

modersmål och kulturella identitet i förskolan. Utifrån insamlade data genom intervjuer har fyra 

förskollärares olika arbetssätt, uppfattningar kring modersmål och kulturell identitet 

synliggjorts. Intervjufrågorna går till viss del in i varandra då respondenterna emellanåt ger 

liknande svar fastän på olika frågor. Utifrån resultatet kan det konstateras att respondenterna 

besitter både gemensamma och skilda uppfattningar kring modersmål i förskolan. Överlag 

tycks samtliga respondenter sträva efter att lägga fokus på barns kulturella identitet och 

modersmål i förskoleverksamheten. Dock visar resultatet att det finns faktorer som försvårar 

detta arbete, bland annat tidsbrist och personalens avsaknad av språkliga kunskaper i barnens 

modersmål. Arbetet med modersmål i förskolan kan underlättas med hjälp av pedagoger som 

talar barnens modersmål och därmed kan bekräfta barnens språk både på svenskan och 

modersmålet på ett naturligt sätt under den dagliga verksamheten. Flera olika verktyg har även 

nämnts av förskollärarna som kan främja barns utveckling av modersmål, exempelvis böcker 

på modersmålet, sånger på modersmålet, vårdnadshavares delaktighet och översättning av ord. 

För att få in barnens modersmål naturligt i den pedagogiska verksamheten kan pedagogerna 

själva lär sig ord på barnens språk och inkludera dessa i vardagssituationer. Samtidigt är detta 

möjligen inte tillräckligt stimulerande för barnets språkutveckling i modersmålet. Att språket 

talas aktivt hemma är något som påverkar barnets språkutveckling positivt enligt flera av 

respondenterna. Förändringen som har skett gällande modersmålsstöd har resulterat i att 

förskollärarna både saknar delar som har tagits bort men även uppmärksammat de brister som 

fanns i det tidigare arbetssättet i modersmålsstöd. Det faktum att barnen som hade 

modersmålsstöd någon gång i veckan var avskilda från resten av barngruppen under de 

timmarna tycks vara ett skäl till att flera av pedagogerna inte ser tillbaks på det arbetssättet som 

något positivt. Respondenterna uttrycker inte någon form av kritisk inställning till att förskolans 

läroplan innehåller riktlinjer om att förskolan ska inkludera barns kulturella identitetsutveckling 

och kommunikation på modersmålet.    

För att jämföra studiens resultat mot tidigare forskning som gjorts inom ämnesområdet beskrivs 

nedan likheter och olikheter mellan samtliga respondenters uppfattningar kring modersmål med 

forskningen som nämnts tidigare i texten. Både forskning som genomförts av Ganuza & 

Hedman (2017), Yazisi m.fl (2010), Torpsten (2017)  samt Cummins (2000) visar att goda 
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kunskaper i modersmålet har en positiv inverkan på inlärning av andra språk, vilket även är ett 

synsätt som blir synligt i denna studie. Respondenterna nämner alla hur modersmålet är viktigt 

för vidare lärande i andra språk, och flera nämner även att forskning pekar på detta. Yazisi m.fl 

(2010) understryker sambandet med barns självkänsla och modersmål vilket även 

respondenterna nämner under intervjuerna. Respondenterna beskriver reaktioner och känslor 

som väcks hos barnen då deras modersmål inkluderas i det pedagogiska arbetet – exempelvis 

stolthet, känslan av att bli sedd samt stärkt självkänsla. Att barnen blir nyfikna på andras språk 

och kulturella identitet nämns även i intervjuerna som en konsekvens av ett interkulturellt 

arbetssätt. Det är något även Torpsten (2017) nämner då författaren poängterar att då den 

kulturella mångfalden uppmärksammas främjas barns utveckling både kulturellt och 

språkmässigt samt att barnen får större förståelse för sitt egna samt andras kulturarv. Även det 

Torpsten (2017) nämner angående omgivningens attityders påverkan på barns språkutveckling 

synliggörs i respondenternas svar i form av att förskolläraren bör vara inkluderande och 

uppmärksamma alla barns modersmål och kultur. I Tomter Alstads (2013) studie synliggörs ett 

synsätt på andraspråksinlärning som innebär att det kan ske en inlärning av fler språk samtidigt 

utan att språken konkurrerar ut varandra, vilket kan jämföras med Kulttis definition av additiv 

flerspråkighet (2014, s.12). I respondenternas svar synliggörs samma sätt att tänka kring 

modersmål då respondenterna tycks sträva efter att inkludera barnens modersmål naturligt i 

vardagssituationer. Detta kan tolkas som att just detta synsätt är det som dominerar då 

respondenterna ej tycks inneha uppfattningen om att något av barnens flera språk utgör ett hot 

mot varandra.  

På samma sätt som Kultti (2014) beskriver risken för att förskollärare känner sig otillräckliga 

då de själva inte talar barnets modersmål, beskriver även respondenterna hur det kan vara svårt 

att främja barns kunskaper i att kommunicera på sitt modersmål. Dock beskriver 

respondenterna, precis som Kultti (2014), att arbetet inte nödvändigtvis behöver innebära att 

tala modersmålet med barnet utan snarare att inkludera alla barnens språk i det pedagogiska 

arbetet. Det kan alltså ske på andra sätt än att just tala med barnet på sitt modersmål, vilket även 

nämnts ovan i texten. Vårdnadshavares delaktighet nämns av samtliga respondenter som en 

central del i arbetet med barns modersmål och kulturella identitet, vilket även Ljunggren (2016) 

konstaterade i sin studie. Genom att vårdnadshavare kan vara med och översätta på 

modersmålet och bidra även på andra sätt skapar en god samverkan med barnens familjer och 

underlättar främjandet av barns utveckling av kunskaper i modersmålet. Här kan det 

interaktionistiska synsättet användas som en utgångspunkt då det flertalet gånger under 

intervjuerna nämns att det bör ske en form av återkoppling på det barnet kommunicerar. I de 

fall där det inte finns pedagoger som talar barnens modersmål och därmed kan bekräfta det 

barnet säger på sitt modersmål, kan vårdnadshavare eller Ipad vara användbara resurser för 

översättning. Även i de fall lärmiljön är utrustad med material på barnens modersmål kan 

arbetet underlättas för de pedagoger som själva inte har kunskaper i de olika språken.  

8.1 Slutsats 

 

De huvudsakliga resultaten av denna studie är att respondenterna uppfattar modersmål som en 

viktig del i barns lärande och utveckling. Vårdnadshavares delaktighet är en central del i att 
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stärka barns modersmål och genom att uppmärksamma alla barns modersmål stärks deras 

självkänsla och kulturella identitet. Det är eftersträvansvärt att inkludera ord på alla barns 

modersmål naturligt i den pedagogiska verksamheten och detta kan ske genom att 

förskolläraren tar reda på ord och försöker lära sig dessa för att sedan använda dem i 

kommunikationen med barnen. Språksamtal nämns även som ett användbart verktyg för att 

kartlägga barns språkutveckling. Att ha ett nyfiket, öppet och välkomnande förhållningssätt 

gentemot alla språk och kulturer i barngruppen resulterar i att barnen känner sig bekväma i sin 

kulturella identitet och intresserar sig för varandras språk och kulturer.  

 

Funderingar som uppstått under studiens gång har cirkulerat kring bestämmelserna om 

modersmålsstöd för minoritetsspråkiga barn. Hur ser språkets status ut för andra språk som är 

representerade i det svenska samhället i dagsläget, exempelvis arabiska och somaliska. Det vore 

intressant att forska vidare kring hur resursanvändningen ser ut gällande modersmålsstöd till 

barn som talar Sveriges fem minoritetsspråk. Väljer alla vårdnadshavare till minoritetsspråkiga 

barn att ansöka om modersmålsstöd för att det prioriteras eller är efterfrågan eventuellt större 

hos familjer med andra språk än minoritetsspråken som modersmål? Avslutningsvis kan det 

tilläggas att studien endast utgår från förskollärarens perspektiv och vad som även skulle vara 

intressant att forska vidare på är flerspråkiga barns egna uppfattningar kring sin situation 

gällande modersmål och kulturell identitet. Ofta utgår forskning ifrån ett barnperspektiv, det 

vill säga vad det vuxna kollektivet anser vara det bästa för barnen. Därav kan vidare forskning 

inom området förslagsvis fokusera på hur barn tänker kring möjligheten att använda sitt 

modersmål och uttrycka sin kulturella identitet.  
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