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Sammanfattning 

Det svenska samhället har förändrats och blivit alltmer mångkulturellt, vilket har haft en 

inverkan på förskolans verksamhet där det ställs nya och högre krav eftersom de barn som 

vistas där kan ha ett annat modersmål än svenska. Idag har vart fjärde barn som vistas på 

förskolan ett annat modersmål än svenska. Syftet med denna studie var att få djupare 

förståelse för och kunskap om hur förskollärare förhåller sig till och arbetar med att stimulera 

barns modersmål bland yngre och äldre barn. Undersökningen utgår ifrån en kvalitativ 

forskningsmetod där vi först observerade materialet som fanns tillgängligt på åtta olika 

avdelningar, som kunde kopplas till förskollärares arbete med olika modersmål. 

Observationsmaterialet användes som ett komplement till intervjuerna, som medförde att vi 

kunde ställa följdfrågor. Sedan utfördes enskilda semistrukturerade intervjuer med åtta 

förskollärare på fyra förskolor. Datainsamlingen från intervjuerna transkriberades och 

analyserades sedan med hjälp av tematisk analys. I analysen och tolkningen av resultatet 

utgick vi från det sociokulturella perspektivet och använde dess teoretiska begrepp. I 

resultatet framkom det att förskollärare tycker att det är en utmaning att arbeta med olika 

modersmål eftersom de själva inte behärskar språken och saknar kompetensutveckling om 

hur de kan arbeta med flerspråkighet. Vidare visar resultatet att förskollärare bland yngre 

och äldre barn använder sig av olika metoder och redskap för att stimulera och stötta barns 

olika modersmål. I sitt arbete använder de sig främst av bild- och teckenstöd samt digitala 

verktyg. Även flerspråkig personal samt vårdnadshavare används som en tillgång i arbetet. 

Slutligen visar resultaten att alla barns modersmål inte lyfts fram likvärdigt i arbetet eftersom 

det inte finns förutsättningar för att stimulera alla barns modersmål. Dock visar 

datainsamlingen från observationerna att det finns gott om material som kan stödja 

förskollärarnas arbete med olika modersmål.  

 

Nyckelord: Modersmål, förskollärare, förutsättningar, arbetssätt, semistrukturerad 

intervju, sociokulturell teori 
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1. Inledning 

Denna studie undersöker vilka förutsättningar förskollärare har samt hur de arbetar och 

använder material för att stimulera barns olika modersmål utöver svenska i mångkulturella 

förskolor. Vi har valt att studera detta på grund av att vi själva har en flerspråkig bakgrund 

eftersom en av oss flyttat till Sverige på grund av krig och den andra blivit adopterad. Vi har 

erfarenhet av att själva som barn inte fått möjlighet att använda vårt modersmål i förskolan. 

Vidare har vi märkt att våra egna barn som har andra modersmål än svenska inte heller fått 

stöd kring sin modersmålsutveckling i förskolan. Dessutom har vi under vår 

verksamhetsförlagda utbildning uppmärksammat att förskolor sällan synliggör och arbetar 

med barns modersmål.  

 

I läroplanen för förskolan (2018) står det att:  ”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar 

att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål 

än svenska ” (Lpfö18, 2018, s. 13–14). Utifrån våra erfarenheter samt att det i läroplanen 

står att förskola ska utmana och utveckla barns modersmål väcktes ett intresse och en 

nyfikenhet till att undersöka om och hur förskollärare arbetar med barns modersmål samt 

vilka förutsättningar de har. 

 

Studien består av två delstudier, där båda genomförts med kvalitativa semistrukturerade 

intervjuer samt observationer av material som finns på avdelningarna. Delstudie 1 är skriven 

och analyserad av Åsa Björn med fokus på den yngsta barnen (1–3 år) och delstudie 2 är 

skriven och analyserad av Amra Avdic med fokus på de äldsta barnen (4–5 år).  Studiens 

övriga kapitel är gemensamt författade. 
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2. Bakgrund 

I följande avsnitt redogörs det för hur samhället har sett ut förr och nu samt hur förskolan 

blivit alltmer mångkulturellt. Vidare beskrivs hur modersmålsundervisning har haft ett 

centralt starkt stöd inom politiken och hur det ser ut i idag.  Därefter redogörs för vad 

modersmål är och varför det är viktigt och betydelsefullt för barn och deras språkutveckling. 

Slutligen förklaras vad förskolans ansvar är och vad olika styrdokument säger om 

modersmål.  

2.1 Mångkulturellt samhälle  

Under flera århundraden har det svenska samhället förändrats och blivit alltmer 

mångkulturellt. Efter andra världskriget, under perioden från 1950-talet till 1970-talet 

skedde en arbetskraftsinvandring som bidrog till att landet alltmer blev mångkulturellt 

(Lunneblad, 2013, s. 10–11; Migrationsverket 2022). Idag söker sig människor till Sverige 

av olika anledningar, en del flyttar för att studera och arbeta medan andra flyr från sina 

hemländer på grund av krig. Allt detta sammantaget har ökat den etniska, språkliga och 

kulturella mångfalden i landet. Detta har haft inverkan på förskolas verksamhet. Idag har 

vart fjärde barn som vistas på förskolan ett annat modersmål än svenska (Skolverket, 2022).  

Inom svenska skolor och förskolor har modersmålsundervisning under en lång tid haft ett 

starkt stöd i centrala politiska beslut. Under 1990-talet började det inom partipolitiken att 

komma kritik mot modersmålsundervisning och det populistiska partiet Ny demokrati, som 

hade mandat i riksdagen ville att modersmålsundervisning skulle läggas ner. Även inom de 

politiska partierna idag har det framförts argument för nedläggning av 

modersmålsundervisning. Sverigedemokraternas (SD) partiledare Jimmie Åkesson har i en 

intervju uttryckt att han anser att barn som pratar andra språk än svenska hemma inte ska ha 

rätten till undervisning på sitt modersmål i skolan. Detta eftersom han tycker att barn som 

bor i Sverige ska lära sig svenska. Detta visar att det inom politiken förekommer en kritisk 

inställning till modersmålsundervisning. I Hörby kommun där kommunstyrelsens 

ordförande är Sverigedemokrat beslöt man under 2019 att all undervisning kring modersmål 

som inte var skyddad enligt lag skulle läggas ner (Ganuza & Hyltenstam, 2020, s.48–50). 

Forskare inom flerspråkighet har på senare tid i olika debattartiklar visat sitt missnöje med 

detta. Till exempel har dem under den internationella modersmålsdagen publicerat en artikel 

under rubriken ”Felaktig grundsyn bakom SD:s språkpolitik” (Ganuza & Hyltenstam, 2020, 

s. 51). I artikeln poängterar 24 forskare att det inte finns någonting som tyder på att 

modersmålet skulle ha en negativ inverkan på utvecklingen av det svenska språket, utan att 

det tvärtom. finns forskning som visar att utveckling av ett starkare modersmål bidrar till att 

främja utvecklingen av andra språk (Svenska Dagbladet, 2022). 
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2.2 Modersmål 

År 1977 genomfördes hemspråksreformen som innebar att Sveriges kommuner blev 

skyldiga att anordna undervisning och studiestöd i ”hemspråk”. De elever som hade ett annat 

språk än svenska, där språket utgjorde ett levande inslag i hemmamiljön, blev berättigade 

till undervisning och stöd. Målet med reformen var att samhället via skolan skulle främja 

vad man kallade barns aktiva tvåspråkighet. Ämnesbeteckningen hemspråk ändrades år 1997 

till begreppet modersmål. Innan hade begreppet modersmål använts för att beteckna det 

ämne som hetat svenska men kom senare att beteckna och användas för alla andra språk än 

just svenska (Ganuza & Hyltenstam, 2020, s. 39 och 41–44). Idag är begreppet modersmål 

svår att definiera eftersom det kan ses på olika sätt. Det vanligaste definitionen av modersmål 

är det första språk som barnet lär sig att kommunicera på. Dock kan denna definition vara 

problematiskt eftersom ett barn kan ha flera modersmål utifrån vad föräldrarna har för 

språklig bakgrund samt vilket språk de väljer att kommunicera med till barnet. Det som anses 

vara individens modersmål i början, kan med tiden förändras beroende på vilka 

livsomständigheter och val som individen gör (Björk-Willén, 2020, s. 11–12 och 125).  

2.3 Modersmålets betydelse 

Sandvik och Spurkland lyfter fram att det i förskolan är viktigt att skapa förutsättningar där 

barn får möjlighet att lära sig sitt modersmål. Det finns många anledningar till att 

modersmålsutvecklingen anses viktig. Bland annat möjliggör det för barnen att behålla 

kontakt med familj och vänner eftersom det skapar möjligheter till kommunikation. Språk 

och identitet anses också höra ihop vilket medför att modersmålet blir viktigt för 

utvecklandet av barns personliga och kulturella identitet (Sandvik & Spurkland, 2015, s. 59–

60). En annan positiv effekt är att barn utvecklar sina språkliga och intellektuella funktioner 

när de använder sitt modersmål, detta eftersom användandet av modersmål stimulerar deras 

kognitiva områden så som arbetsminne, uppmärksamhetskontroll och metaspråklig 

medvetenhet. Även barns metaspråkliga förmågor utvecklas, vilket medför att de lättare 

uppfattar ett språks strukturer och funktioner (Kultti, 2014, s. 136). Vidare medför 

modersmålet att barn lättare kan utveckla kunskaper inom andra ämnen som till exempel 

matematik, naturkunskap och historia (Sandvik & Spurkland, 2015, s. 59). Forskning visar 

att även det svenska språkets utveckling påverkas positivt om barn i förskolan får 

förutsättningarna att utveckla sitt modersmål (Skolverket, 2022-10-21; Kultti, 2014, s.136; 

Sandvik & Spurkland, 2015, s. 59). 

Språk anses vara en färskvara och därför är det viktigt att barn får använda alla sina språk 

för att bibehålla dem (Håkansson, 2020, s. 33). Om man försummar barns modersmål kan 

det leda till att barnet blir tystlåtet och tillbakadraget vilket kan medföra svårigheter till att 

nå barnet. Vidare kan barnets språkutveckling stanna av och barnet riskerar då att bli 

halvspråkigt (Lunneblad, 2013, s.37). Såldes har förskolan ett viktigt uppdrag när det 

kommer till att skapa förutsättningar till att barn med ett annat modersmål ska få utveckla 

sitt modersmål. Förskolans arbete är också viktigt för barnets fortsatta rätt till att få 

modersmålsundervisning när dem kommer till skolan. Kravet för att barn ska få 
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modersmålsundervisning i skolan är att de ska ha grundläggande kunskaper i språket samt 

att språket ska vara levande i hemmet (Rosén & Straszer, 2020, s. 109). Eftersom barn till 

största del vistas i förskolan har förskollärare ett stort ansvar i att skapa förutsättningar för 

att stimulera och utveckla barns modersmål, detta kan ses som en komplex uppgift men en 

bra kontakt med vårdnadshavarna kan möjliggöra för denna utveckling (Wedin & Warström, 

2018, s.120). 

2.4 Styrdokument och förskolans ansvar 

Förskolan är sedan 1998 en egen skolform som styrs av skollagen och läroplanen för 

förskolan (Rosén & Straszer, 2020, s. 126). Liberg lyfter fram att förskolans 

läroplansinnehåll och utformning har förändrats och reviderats över tid, utifrån samhället 

och politikens förändringar (Liberg, 2020, s. 397). I den första läroplanen för förskolan, 

Lpfö98 står det att barn som har ett annat modersmål än svenska ska ges möjlighet att 

utveckla sitt modersmål (Lpfö98, 1998, s. 10). När läroplanen revideras år 2010 framhävdes 

vikten av att barn med utländsk bakgrund skulle få utveckla sitt modersmål. Det 

poängterades att modersmålet hade en stor betydelse för barns utveckling av det svenska 

språket och att det även kunde medföra att barn lättare kunde tillägna sig kunskaper i andra 

ämnen. Barn med ett annat modersmål än svenska skulle också få möjlighet att utveckla sin 

förmåga att kommunicera på sitt modersmål och utveckla sin kulturella identitet (Lpfö98, 

2010, s. 6 och 9). 

Idag har förskolan ansvar för att barn ska få förutsättningar att utveckla sin identitet, det 

svenska språket och sitt modersmål. Detta eftersom språk, lärande och identitetsutveckling 

tillsammans anses påverka barnets lärande. Förskolan ska överföra det svenska kulturarvet 

och ge kunskap om andra kulturer som bland annat innefattar kulturens värden, traditioner 

och språk (Lpfö18, 2018, s. 5–9 och 14). Vidare har förskollärare fått ett eget och förtydligat 

ansvar i läroplanen för förskolan. Undervisningen i förskolan ska ske under ledning av 

förskollärare som ansvarar för att varje barn ska utmanas och stimuleras i sin utveckling av 

språk och kommunikation (Lpfö18, 2018, s. 15 och 19). 

Förutom läroplanen finns det i samhället andra explicita, det vill säga bestämda och 

nedskrivna styrdokument som förskolan behöver följa. Bland annat styrs förskolan av 

skollagen som framhåller att: ”Förskolan ska medverka till att barn med annat modersmål 

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

2010:800. kap. 8 § 10). Ett annat styrdokument som är relevant för förskolan är språklagen. 

Språklagen fastslogs år 2009 och där fastställdes det att det svenska språket är huvudspråk i 

Sverige och det gemensamma språk som används i samhället. Alla som är bosatta i Sverige 

ska få möjlighet att lära sig, utveckla och använda det svenska språket. Vidare betonades 

också vikten av att alla som har ett annat modersmål än svenska ska få möjlighet att utveckla 

och använda sitt modersmål (SFS 2009:600).  

Förutom explicita styrdokument så kan man inom förskolan se att det finns en implicit 

språkpolicy. Det vill säga, outtalade och osynliga regler som styr och påverkar hur språk 
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används i en viss kontext. I förskolans läroplan finns det inga riktlinjer för hur pedagoger 

kan arbeta för att stödja barns modersmålsutveckling. På grund av att tolkningsutrymmet är 

stort kan det bli en stor variation mellan olika förskolor i hur arbetet utförs. Även om alla 

förskolor arbetar utifrån läroplanen kan deras tolkningar av läroplanen skilja sig från 

varandra eftersom normer, värden, förutsättningar, förhållningsätt och outtalade regler inom 

just den förskolan kommer att påverka hur arbetet genomförs (Puskás, 2018, s.142–145).  

Utifrån allt detta sammantaget blev det intressant att undersöka hur förskollärare arbetar med 

att ta tillvara på alla barns modersmål och hur de förhåller sig till läroplansmålet där det står 

att de ska utmana och utveckla alla barns språk.  
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3. Syfte 

Syftet med undersökningen är att få djupare förståelse och kunskap om hur förskollärare 

förhåller sig till och arbetar med att stimulera barns modersmål bland såväl yngre som 

äldre barn. Syftet avgränsas till följande frågor: 

 

 

• Hur arbetar förskollärare för att stimulera och ta tillvara på barns olika modersmål? 

 

• Hur påverkar den enskilda förskolans förutsättningar möjligheterna att stimulera 

barns modersmål? 

 

• Vilka erfarenheter och kunskaper har förskollärare av arbete med barns olika 

modersmål? 
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4. Forskningsläge  

I följande avsnitt redogörs för tidigare forskning och litteratur som är kopplad till studien. 

Vi har sökt forskningsartiklarna genom att vända oss till tidigare kurser och använt Uppsala 

universitetsbiblioteks söktjänst med bland annat sökorden “modersmål i förskolan”, 

“flerspråkighet i förskolan” och “modersmål AND forskning”. Vi valde att enbart utgå från 

svensk forskning eftersom vi är intresserade av vilka förutsättningar det finns och hur 

förskolor i Sverige arbetar med modersmål. Forskningen är uppdelad i fyra underrubriker 

som är relevanta för studiens syfte. Dessa underrubriker är förskolans arbetssätt, förskolans 

förhållningssätt, förutsättningar och begräsningar samt material och miljö. 

4.1 Förskolans arbetssätt  

Maria Fredriksson och Elisabet Lindgren Eneflo har genomfört en forskningsstudie där de 

vill få ökad förståelse för hur pedagoger arbetar för att uppmärksamma och stimulera barns 

modersmål i förskolan. I studien ingick tre förskolor med sex förskollärare och två 

barnskötare. Samtliga hade svenska som modersmål. Sammanlagt fanns det 15 olika språk 

på förskolorna. För att synliggöra hur pedagoger samtalar om sitt arbete med barnens 

modersmål har Fredriksson och Lindgren Eneflo valt att utgå från en retorisk ansats. 

Datainsamlingen genomfördes med video-observationer av lunch- och hallsituationer samt 

ljudinspelningar av reflektionssamtal från arbetslag och fokusgrupper (Fredriksson & 

Lindgren Eneflo, 2019, s. 1 och 3–5).  

 

Fredriksson och Lindgren Eneflo lyfter fram betydelsen av att stimulera barns modersmål i 

enlighet med läroplanen. Alla pedagoger inom förskolan ska ge barn möjlighet att utveckla 

både det svenska språket och sitt modersmål oavsett vilka språk de själva behärskar. Dock 

menar de att detta kan bli problematiskt för pedagogerna, då det ges ett stort 

tolkningsutrymme för hur detta arbete kan genomföras, eftersom det i styrdokumenten inte 

finns några tydliga riktlinjer för hur arbetet kan utföras. I deras studie framkom att pedagoger 

använder sig av olika strategier för att stödja och stimulera barns modersmål. En strategi 

som pedagogerna använde sig av, för att ta tillvara och uppmärksamma barns modersmål, 

var att lära sig att använda ord på deras modersmål. En annan strategi som ansågs viktig för 

barns språkutveckling var att acceptera barns olika kulturella identiteter. Detta skedde 

genom att uppmärksamma och bekräfta barns olika kulturer och högtider. En tredje strategi 

var att pedagogerna använde sig av olika aktiviteter och material, exempelvis lyssnar de på 

musik på olika språk. Slutligen framkom det att pedagoger använder sig av barn och andra 

mer kunniga vuxna, däribland personal och vårdnadshavare för att synliggöra och 

uppmärksamma olika modersmål (Fredriksson & Lindgren Eneflo, 2019, s. 2 och 7–11).  

 

Ann-Katrin Svenssons forskningsartikel fokuserar på hur förskollärare kan stödja 

flerspråkiga barns språkutveckling. Studien genomfördes på 60 förskoleavdelningar i fem 

kommuner i Jönköpings län. Svensson använder sig av observationer och undersöker 

förskolans språkmiljöer både inom- och utomhus (Svensson, 2012, s. 29 och 34–35).  
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Svensson lyfter fram att förskolan är en plats där barn ska få språklig stimulans, där 

förskollärare har ett stort ansvar att skapa språkliga lärandemiljöer i enlighet med läroplanen. 

Forskning visar att förskolor som använder ett variationsrikt språk och har ett 

språkstimulerande arbetssätt, har stor betydelse för barns språkutveckling. Ett 

språkstimulerande arbetssätt karaktäriseras av att pedagogerna använder sig av ett varierat 

ordförråd, ställer öppna frågor, upprepar och bekräftar barnens yttranden. Förskollärare 

stödjer och uppmuntrar barnens samtal genom att bland annat ställa frågor samt besvara 

deras frågor. Ett barn kan behöva stöttning från en förskollärare när det kommer till att 

utforska och använda språket eftersom de inte alltid själva kan ta initiativ. Dessa arbetssätt 

är viktiga för att kunna fortsätta utveckla barns språkliga förmågor (Svensson, 2012, s. 29–

30 och 34–35).  

 

Anders Skans har genomfört en forskningsstudie som undersöker hur pedagoger vill arbeta 

och hur de praktiskt arbetar med flerspråkighet utifrån de didaktiska frågorna vad och hur. 

Studien utgår från ett sociokulturellt perspektiv och genomfördes på en avdelning med 3–4 

åriga barn som har olika modersmål. I studien genomfördes intervjuer med en rektor, en 

biträdande rektor och fyra pedagoger. Vidare genomfördes observationer genom 

videoinspelning och fältanteckningar på avdelningens samlingar och aktiviteter där både 

pedagoger och barn deltog (Skans, 2011, s. 12–13, 19 och 53–57).  

 

Skans lyfter i sin studie fram att arbetet med flerspråkighet påverkas av flera olika faktorer, 

exempelvis tillgången av pedagoger som behärskar och kan arbeta med barns modersmål. I 

förskolor där barn har ett annat modersmål än svenska är det viktigt att pedagoger kan 

bemöta olika kulturer och modersmål som finns i verksamheten. För många av dessa barn 

blir förskolan det första mötet med det svenska språket, därav blir arbetet och mötet med det 

svenska språket av stor vikt. Därmed blir arbetet med språkutveckling en central del, både 

när det gäller att arbeta med det svenska språket och barns modersmål. Detta sammantaget 

medför att förskolan blir en viktig del i att skapa en mångsidig språkutveckling hos barn. I 

Skans forskningsstudie framkommer att pedagoger arbetar med modersmål genom att bland 

annat uppmärksamma olika högtider, anordna fester med mat från olika kulturer, högläsning 

på barns modersmål av flerspråkiga pedagoger, men också användning av hjälpmedel i form 

av tecken- och bildstöd samt konkreta föremål. Även i olika aktiviteter som lek, samling och 

måltidssituationer ger pedagogerna stöd till barns olika språk genom att växla mellan 

svenska och modersmålet. De pedagoger som inte behärskar barns modersmål använder sig 

av olika strategier, bland annat lär de sig några ord på barnens modersmål och använder 

teckenstöd för att förstärka kommunikationen med barnen. Skans lyfter fram att det i 

förskolan finns stora möjligheter till att stödja språkutveckling och modersmål. Dock 

behöver pedagoger som arbetar där ha en bred språkkompetens, som matchar barnens språk 

så mycket som möjligt (Skans, 2011, s. 70–75, 83–84 och 115–119). 

 

Kultti har i sin avhandling undersökt hur flerspråkiga barns möjligheter till deltagande och 

lärande ser ut i förskolan samt hur förskollärare skapar goda förutsättningar för deras 

språkutveckling. I sin avhandling har hon utgått från ett sociokulturellt perspektiv. Insamling 
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av data skedde genom observationer utifrån ett observationsschema och videoinspelningar. 

I studien deltog åtta förskolor från fem stadsdelar, där sex av verksamheterna var för barn 

mellan 1–3 år och två av verksamheterna hade syskonavdelningar med barn 1–5 år. På varje 

avdelning fanns det i genomsnitt femton barn och tre vuxna, bestående av förskollärare och 

barnskötare (Kultti, 2014, s. 9 och 111–114). 

 

Kultti anser att det i förskolan finns goda förutsättningar för att skapa lärorika språkmiljöer, 

genom att exempelvis använda sig av begrepp, ställa frågor, ge förklarningar och bekräfta 

barns utsagor. Hur pedagoger väljer att utforma sin miljö, vad de väljer att samtala om och 

vilka material som de väljer att tillföra till verksamheten, har betydelse för språkmiljöns 

utveckling. I en av Kulttis observationer framkommer det att barn främst använder sig av sitt 

modersmål vid lekaktiviteter med andra kamrater. Det framkommer också att de vid 

rutinsituationer, som exempelvis måltider använder sig av det svenska språket, då de har 

kunskap om, att det är det språket som gäller där. Avhandlingen visar att det också finns 

situationer där pedagoger väljer att använda sig av andra språk än svenska för att stödja och 

uppmuntra barn till att kommunicera. Exempelvis sker detta genom att ställa frågor. Kultti 

framhåller att det i en språkmiljö där det finns barn och pedagoger som kommunicerar med 

varandra på både det svenska språket och modersmålet skapas möjligheter till andra typer 

av samtal, detta eftersom barnen får möjlighet att välja vilket språk de vill uttrycka sig på. 

Vilket leder till att barns språkliga kompetenser uppmärksammas i verksamheten och att 

modersmål används som ett verktyg i lärandet av barns svenska språk (Kultti, 2014, s. 89–

93 och 108). 

4.2 Förskolans förhållningssätt 

Fredriksson och Lindgren Eneflo lyfter fram att pedagogerna i deras studie har en positiv 

inställning när det kommer till att arbeta med flerspråkighet. De tycker att det är viktigt att 

visa intresse och att bekräfta barns olika kulturer och modersmål i förskolan. Dock finns det 

en osäkerhet kring hur detta arbete ska gå till eftersom de inte behärskar eller har kunskap 

om alla barns modersmål (Fredriksson & Lindgren Eneflo, 2019, s. 5–12). 

 

Svenssons forskning lyfter fram att förskolan har en viktig roll i att stödja och skapa 

förutsättningar för barns språkutveckling samt att det är viktigt att ha en tillåtande och öppen 

attityd som pedagog till flerspråkighet och modersmål. En inkluderande verksamhet bidrar 

till att flerspråkiga barn upplever att deras modersmål är värdefullt och att det ses som en 

resurs. Vilket bidrar till att barn senare får bättre möjligheter att lyckas med sin skolgång. I 

sin forskning lyfter Svensson fram att förskollärarens förhållningssätt och samspel i arbetet 

med högläsning är viktigt för barns språkutveckling. Att i verksamheten som pedagog skapa 

ett tillåtande samtalsklimat, där alla barns tankar och åsikter får komma till uttryck och ses 

som lika mycket värda är ovärderligt för deras språkutveckling (Svensson, 2012, s. 31–32). 

 

Även i Skans forskningsstudie anser pedagogerna att det är viktigt att ha ett positivt 

förhållningssätt där alla språk är jämställda, båda verbala och ickeverbala. Pedagogerna har 

en vilja att stödja alla barns språk och kommunikation oavsett vilket språk barnen använder. 
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Det viktigaste är att det sker en kommunikation och inte på vilket språk den sker. Studien 

visar vikten av att ha ett öppet förhållningssätt när det kommer till mötet med barn och deras 

vårdnadshavare. Ett öppet förhållningssätt bidrar till att pedagoger lättare kan involvera 

vårdnadshavarna och därigenom få kunskap om barns erfarenheter och bakgrund, samt skapa 

ett innehåll som är relevant och intressant för barnen och deras språkutveckling (Skans, 

2011, s. 64–67, 70, 115 och 123). 

4.3 Förutsättningar och begränsningar  

Fredriksson och Lindgren Eneflo studie visar att pedagoger i flerspråkiga förskolor anser att 

de inte har tillräckligt med kunskap, då de inte har fått någon kompetensutveckling om hur 

de ska arbeta med barns modersmål i förskolan. Utifrån studiens resultat betonar Fredriksson 

och Lindgren Eneflo vikten av att ge pedagoger kompetens och kunskap vid arbete med 

barns modersmål. Dessa är viktiga för att kunna stärka pedagogernas yrkesroll som är 

betydelsefull för ett inkluderande arbetssätt samt vid arbetet med att stimulera och utveckla 

barns modersmål. I studien framhävs att pedagoger ibland kan använda sig av 

modersmålstalande personal och föräldrar som en resurs i arbetet med att stimulera barns 

modersmål. Begränsningar som lyfts fram i arbetet med modersmål är att pedagogerna 

upplever att det finns för många olika modersmål i barngruppen samt att de själva inte 

behärskar alla språk. Detta kan leda till att vissa modersmål försummas (Fredriksson & 

Lindgren Eneflo, 2019, s. 8, 10–13).  

 

Svensson lyfter fram vikten av att förskollärare och barnskötare ska få utbildning för att öka 

deras medvetenhet och kunskaper om hur de kan arbeta med flerspråkighet, för att barn ska 

få möjlighet att utveckla sitt modersmål och det svenska språket. Att vara flerspråkig har 

flera fördelar, bland annat är det en social tillgång och kan ha en positiv inverkan på språklig 

och kognitiv utveckling. I studien erbjöds pedagogerna vid flera tillfällen att gå på 

föreläsningar som innehöll olika perspektiv på barnböcker samt om datoranvändning. Detta 

för att öka deras kunskaper i arbetet med barns språkstimulering (Svensson, 2012, s. 29 och 

34). 

 

Skans forskning visar att en viktig förutsättning för att lyckas i sitt arbete med flerspråkighet 

är att det finns pedagoger som behärskar barns modersmål. Även att pedagoger får 

kompetensutveckling om tvåspråkigt lärande, för att öka deras kunskaper om modersmålets 

betydelse. Skans menar att det kan bli problematiskt att tillmötesgå alla barnen och se till att 

de får möjlighet att uttrycka sig på alla sina språk, om det inte finns några pedagoger i 

verksamheten som kan deras modersmål. Om inte alla modersmål uppmärksammas kan det 

leda till att barnen känner att deras språk inte är lika accepterat och värdefullt (Skans, 2011, 

s. 63, 111–112 och 119). 

 

Kultti lyfter fram att pedagoger behöver kunskap om barns flerspråkighet och 

språkanvändning i hemmet, eftersom det påverkar deras sampel med andra i förskolan. 

Därför blir kontakten mellan hem och förskola en viktig del i arbetet med att skapa 

förutsättningar för barns språkanvändning i förskolan (Kultti, 2014, s. 19). 



 

11 

 

4.4. Material och miljö 

Fredriksson och Lindgren Eneflo studie visar att pedagoger i flerspråkiga förskolor använder 

sig av olika artefakter när de arbetar med att uppmärksamma och stimulera barns olika 

modersmål. Materialet som användes var bland annat böcker, digitala verktyg, bilder, musik 

och kalendrar. För att uppmärksamma olika språk hade samtliga avdelningar böcker på olika 

språk, även tvillingböcker där texten är på två språk fanns tillgängliga. Det fanns även böcker 

på olika språk som vårdnadshavarna kunde låna hem för att läsa för sitt barn. De digitala 

verktygen användes bland annat till att främja barns modersmål. Barnen kunde genom olika 

appar som exempelvis PENpal få möjlighet att höra sitt modersmål utan att det behöver 

finnas andra barn eller vuxna som kan behärska språket. För att uppmärksamma olika 

högtider använde sig pedagogerna av kalendrar. Även musik användes som ett verktyg för 

att skapa möjligheter till att uppmärksamma och stimulera användandet av olika modersmål. 

Pedagogerna uttryckte dock en oro om sångernas betydelse då de inte behärskade språket. 

(Fredriksson & Lindgren Eneflo, 2019, s. 8–10).   

 

I Svenssons forskningsartikel arbetar pedagogerna med olika läs- och berättaraktiviteter för 

att utveckla barns språk. De valde att utveckla sina språkmiljöer både utom- och inomhus 

samt att utöka läsningen med hjälp av olika material. Exempelvis konkretiserades läsningen 

genom att pedagogerna använde sig av sagopåsar och flanomaterial samt bygga upp 

tredimensionella miljöer. Detta möjliggjorde för barnen att utveckla ord och begrepp 

(Svensson, 2012, s. 35). 

 

Även Skans forskning lyfter fram att pedagogerna använder sig av olika material för att 

stödja barns modersmål. De använder sig av konkreta föremål som exempelvis böcker. Som 

ett stöd till att skapa förståelse för bokens innehåll använder de rekvisita i form av 

handdockor och mjukisdjur. För att öka barns begrepp -och ordförståelse använder 

pedagogerna sig av konkreta föremål som finns i verksamheten, som till exempel potta och 

tandborste. Barnen fick senare också använda sig av dessa föremål i deras lek, vilket i sin 

tur kunde stimulera deras användande av språk. I förskolan fanns en stor samling med 

sagoböcker på olika språk, till respektive saga fanns en påse med föremål som kunde 

användas för att illustrera sagan. Dessutom fanns det skyltar som representerade barns olika 

modersmål och CD- skivor med sagor på deras olika språk. Skans belyser att material, 

pedagogers inställning och acceptans till barns olika modersmål har betydelse för deras 

flerspråkiga utveckling och motivation till att lära sig språk i förskolan (Skans, 2011, s. 84–

86 och 118–119).  

 

Sammanfattningsvis framhålls det i forskningen att pedagoger i stor utsträckning genom 

sociala sammanhang arbetar med att utveckla och stimulera olika modersmål i förskolan. 

Dock visar viss forskning att arbetet kan försvåras eftersom det i läroplanen inte finns några 

tydliga riktlinjer för hur arbetet bör genomföras. Forskningen framhäver även att det finns 

ett behov av kompetensutveckling om flerspråkighet. En del studier betonar också den rent 

språkliga kompetensen, vilket innebär att pedagogen kan flera språk. Dock påpekar 

forskningen att det inte är rimligt att pedagoger ska kunna alla språk som kan förekomma på 



 

12 

 

en förskola. Därmed behöver kompetensutvecklingen i förskolan framför allt handla om 

flerspråkighet i allmänhet, vad det innebär och hur det kan stimuleras. Trots att pedagogerna 

saknar kompetensutveckling framkommer det i studierna att de utvecklar strategier och 

använder sig av redskap som exempelvis bild- och teckenspråk, böcker och digitala verktyg 

för att stödja och utveckla barns modersmål.  
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5. Teori  

Under detta avsnitt kommer vi att redogöra för vad den sociokulturella teorin är och ta upp 

centrala begrepp som är relevanta för denna studie.  

5.1 Sociokulturellt perspektiv 

År 1896 föddes den ryske psykologen Lev Vygotskij som är grundaren av den 

sociokulturella teorin. Vygotskij undervisade som professor på lärarhögskola och det var 

under denna tid, när han fick möta barn med olika funktionsnedsättningar som han 

utvecklade ett intresse för att skapa en metod som kunde skapa gynnsamma förhållanden så 

att alla barn fick utvecklas så bra som möjligt (Hwang & Nilsson, 2019, s.71; Säljö, 2020, s. 

273–274). 

 

Inom det sociokulturella perspektivet intresserar man sig för hur det sociala samspelet och 

interaktionen mellan barn och andra individer påverkar deras lärande, utveckling och språk 

i olika sammanhang. Enligt Vygotskij är barns utveckling helt beroende av i vilken kulturell 

situation som barnet växer upp i. Han menar att det är i samspelet och i interaktionen med 

andra i sociala och kulturella sammanhang som individen utvecklas, då hen använder sin 

kommunikativa och språkliga förmåga. Vygotskij ansåg att kunskap skapas tillsammans 

med andra och att språket är ett viktigt redskap för inhämtning av kunskap och lärande. 

Vidare menade han, att eftersom språket och kulturen är kopplande till varandra så bidrar 

det till att barns kognitiva utveckling påverkas i en positiv riktning (ref. i Hwang & Nilsson, 

2019, s.72–73).    

5.2 Begrepp 

Inom den sociokulturella teorin finns det ett antal centrala begrepp. De begrepp som valts ut 

för detta arbete bedöms vara relevanta för studiens syfte och frågeställningar. Nedan kommer 

de begrepp som kommer att användas för att analysera studiens empiriska material att 

presenteras. 

5.2.1 Mediering och medierande redskap 

Mediering är ett centralt begrepp inom det sociokulturella perspektivet. Mediering innebär 

att människor använder sig av olika redskap och verktyg för att kunna agera och förhålla sig 

till den omvärld som hen befinner sig i. Enligt Vygotskij använder människor sig av två olika 

slags redskap, språkliga och materiella. De språkliga redskapen kännetecknas av att de är 

intellektuella och mentala som utgörs av en symbol, ett tecken eller ett teckensystem. De 

materiella redskapen utgörs av artefakter, det vill säga fysiska verktyg skapade av människan 

som exempelvis en bok eller en tumstock (Säljö, 2020, s. 275–277). 

 



 

14 

 

5.2.2 Proximal utvecklingszon 

Vygotskij ansåg att barn behöver stödjas i sin utveckling och utbildning genom proximal 

utveckling. Den proximala utvecklingszonen är den zon som ligger mitt emellan det som 

barnet kan klara av på egen hand och det som ligger bortom barnets förmåga just nu. 

Vygotskij menade, att det är viktigt att ligga steget före och utmana barnet på en lagom hög 

nivå, så att hen genom ansträngning eller hjälp från någon mer erfaren klarar av uppgiften. 

Stor vikt läggs på att kraven inte får bli för höga, utan man behöver formulera uppnåeliga 

mål (ref. i Hwang & Nilsson, 2019, s. 73). 

5.2.3 Scaffolding  

Begreppet Scaffolding är ett engelskt ord som betyder stöttning. Scaffolding brukar i 

förskolan användas för att hjälpa barnet att klara av något som hen inte klarar av på egen 

hand. Den vuxna fungerar som en stöttning eller byggnadsställning och genom sampel får 

barnet via uppmuntran och reflektion ta del av den vuxnes förståelse och kunskaper i en 

aktivitet. Detta medför i sin tur att barnet sedan tillgodoser sig nya färdigheter och 

kunskaper. När pedagoger använder sig av stöttning i barns aktiviteter är det viktigt att 

stegvis minska stödet medan aktiviteten pågår, vilket medför att barnet till slut kan klara av 

aktiviteten på egen hand. I förskolan sker också Scaffolding genom att pedagoger ställer 

frågor till barnen, vilket bidrar till att barnen involveras och uppmärksamheten kan riktas 

mot sådant som är viktigt att tänka på (Säljö, 2020, s. 282).   
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6. Metod 

I följande avsnitt redogörs vilken metod, urval och avgränsningar vi har valt i denna studie. 

Vidare beskrivs genomförande, bearbetningsprocess av insamlat datamaterial samt vilken 

analysmetod som använts. Avslutningsvis redogörs för reflektioner över metod, trovärdighet 

och etiska hänsynstaganden.  

6.1 Datainsamlingsmetod  

För att inhämta ett detaljrikt innehåll i förhållande till syfte och frågeställningar har vi i denna 

studie valt att utgå från kvalitativ forskning. Enligt Christoffersen och Johannessen medför 

den kvalitativa metoden att forskaren kan vara flexibel och anpassningsbar, vilket skapar 

förutsättningar till att få insikt i informanternas upplevelser och erfarenheter på ett djupare 

plan. Det vanligaste sättet att samla in data vid kvalitativa metoder är att använda sig av 

observation och intervju (Christoffersen & Johannessen, 2015, s. 15–17). 

 

I studien användes två metoder för att samla in data. Först genomfördes observationer och 

sedan semistrukturerade intervjuer. Observationsmetoden med anteckningar användes som 

ett komplement till intervjuerna för att få mer information och skapa en helhetsbild över hur 

förskollärare arbetar med barns modersmål. Genom observationerna synliggjordes hur 

miljön på förskolorna såg ut och vilket material som fanns tillgängligt, som kunde kopplas 

till arbetet med modersmål. Christoffersen och Johannessen lyfter fram att fördelen med 

observation är att forskaren kan samla in data ur olika perspektiv och få tillgång till 

ytterligare information (Christoffersen & Johannessen, 2015, s. 66–67). För att ta reda på 

hur förskollärare arbetar med barns modersmål samt vilka erfarenheter och förutsättningar 

de har i verksamheten, valde vi att använda oss av enskilda semistrukturerade intervjuer. 

Enligt Christoffersen och Johannessen kännetecknas den semistrukturerade intervjun av att 

den har förutbestämda men öppna frågor och att den inte behöver följa en bestämd ordning. 

Detta skapar förutsättningar för större interaktion mellan forskare och informant där 

forskaren får möjlighet att följa upp och ställa följdfrågor till informantens svar. Fördelen 

med semistrukturerad intervju är att den har en flexibel karaktär, vilket bidrar till att 

forskaren lättare kan komma åt informantens egna synsätt, erfarenheter och perspektiv 

(Christoffersen & Johannessen, 2015, s. 16 och 83–86).  

 

För att få fylligare material och detaljrikare information dokumenterades de 

semistrukturerade intervjuerna och observationerna genom ljudinspelningar samt 

anteckningar. Christoffersen och Johannessen lyfter fram att det är svårt att komma ihåg allt 

som sägs under en intervju och att ljudinspelning bidrar till att forskaren får möjlighet att 

lyssna, pausa, gå tillbaka och spela upp intervjun flera gånger, vilket medför att viktig 

information inte förbises och att forskaren får tillgång till flera detaljer (Christoffersen & 

Johannessen, 2015, s. 16 och 83–86; Evaldsson, 2020, s. 178).  
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6.2 Urval och avgränsningar 

För att besvara studiens syfte och frågeställningar om hur förskollärare förhåller sig till och 

arbetar med att stimulera barns modersmål bland yngre och äldre barn, har vi i denna studie 

valt att utgå från ett så kallat ändamålsenligt urval. Christoffersen och Johannessen lyfter 

fram att ändamålsenligt urval görs när forskare vill samla in data som är relevant för 

forskningsstudien. Valet utförs utifrån att noggrant välja informanter som har kunskap, 

erfarenheter och arbetar med det som har relevans för studien (Christoffersen & 

Johannessen, 2015, s. 54). Intervjumaterialet inhämtades från åtta förskollärare som arbetade 

på fyra olika förskolor. Tre av förskolorna låg på landsbygden och en i stan. Fyra av dessa 

förskollärare arbetade med yngre barn (1–3 år) och fyra arbetade med äldre barn (4–5 år). 

Kriterierna för att förskollärarna skulle få delta i studien var att de arbetade med barn som 

hade andra modersmål än svenska samt att de arbetade med yngre respektive äldre barn. 

Anledningen till att enbart förskollärare valdes ut var för att det i Läroplanen för förskolan 

står att förskolläraren har ansvar för att undervisningen i förskolan ska ske i enlighet med 

läroplanens mål. Förskollärare har ansvar över att skapa förutsättningar för att varje barn ska 

utmanas och stimuleras i sin kommunikation och utveckling av språk både i det svenska 

språket samt på sitt modersmål (Lpfö18, 2018, s.12 och 14–15). Observationsmaterialet 

inhämtades genom anteckningar från fyra småbarnsavdelningar och fyra 

storbarnsavdelningar som de intervjuade förskollärarna arbetade på. I studien utelämnades 

pedagoger som inte var förskollärare och förskolor som enbart hade barn med modersmål på 

svenska. Vidare utelämnades också förskolor som enbart hade barn med andra modersmål 

på antingen den yngre eller den äldre avdelningen. Dessa urval genomfördes för att minska 

risken till att få in ett tunt datamaterial och för att spara tid genom att genomföra intervjuerna 

och observationerna på samma förskola.   

6.3 Genomförande 

Studien inleddes med att vi undersökte vilka förskolor det fanns på hela ön och letade upp 

kontakter till rektorerna genom att googla på internet. Därefter kontaktades via samtal, fem 

rektorer som hade ansvar för flera förskolor både i stan och på landsbygden. Dessa valde vi 

att ringa till eftersom vi tidigare fått information om att det fanns barn med andra modersmål 

inom deras rektorsområde. Via rektorerna fick vi information om vilka av deras förskolor 

som hade barn med olika modersmål. En del av rektorerna förmedlade direkt en kontakt, 

genom att ge oss telefonnummer till de förskollärare som de trodde skulle vilja ställa upp, 

medan andra valde att själva kontakta förskollärare för att sedan återkomma till oss. Slutligen 

ringde vi till åtta förskollärare från fyra olika förskolor för bestämma datum och tid för när 

intervjuerna och observationer skulle genomföras. Därefter mejlades informationsbrev 

(bilaga 1) och medgivandeblankett (bilaga 2) ut till dem.  

 

Genomförande av metoderna började först med att observera avdelningarnas material och 

miljö i 15 minuter vardera. Vi valde att tillsammans gå runt på avdelningarna för att anteckna 

det material som fanns tillgängligt och synligt som kunde kopplas till arbetet med barns 

modersmål. Fokus låg på att undersöka om det fanns material på andra språk, till exempel 
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böcker eller spel. Vi undersökte även om det fanns material som vi trodde kunde kopplas till 

arbetet med modersmål, till exempel bild- och teckenstöd och digitala verktyg. 

Anteckningarna fördes ned via anteckningsblock och användes senare som ett komplement 

vid genomförandet av samtliga intervjuer. Detta medförde att vi fick större förståelse för det 

som förskollärarna berättade om och bidrog även till att vi kunde ställa följdfrågor kopplat 

till det material som vi såg. Anledningen till att vi genomförde observationerna tillsammans 

var för att minimera risken att gå miste om något material eller om miljön som kunde vara 

relevant till studien. Innan intervjuerna utfördes fick varje förskollärare lämna in 

undertecknade medgivandeblanketter till oss. I delstudie 1 intervjuades fyra förskollärare 

som arbetade på de yngre avdelningarna och i delstudie 2 intervjuades fyra förskollärare som 

arbetade på de äldre avdelningarna. Vi var båda med på samtliga intervjuer, men intervjuerna 

genomfördes enbart av den personen som var ansvarig för respektive delstudie. Den som 

inte intervjuade satt och antecknade kroppsspråket, detta eftersom det inte visas på 

ljudinspelningen. Därmed kunde den som intervjuade enbart fokusera på samtalet.  

 

Intervjuerna ägdes rum i en ostörd miljö som informanterna valt ut, till exempel i ett 

personalrum eller på en barnfriavdelning. Vi satt mittemot förskolläraren och inledde 

samtalet med att småprata innan vi ställde intervjufrågorna (bilaga 3). Christoffersen och 

Johannessen menar att det är viktigt att informanten får välja var intervjun ska genomföras 

eftersom det skapar en trygghet hos dem. Att det sker i en ostörd miljö medför att både 

informanten och forskaren kan slappna av och därmed enbart fokusera på intervjuprocessen. 

Vidare lyfter Christoffersen och Johannessen att forskaren behöver fundera över var den 

placerar sig i förhållande till informanten och att samtalet behöver inledas genom småprat. 

Detta bidrar till att forskaren skapar en relation och ett tillitsfullt förhållande till informanten 

(Christoffersen & Johannessen, 2015, s. 86–89). Under intervjuarna gjordes ljudinspelningar 

via båda våra mobiler, detta för att få ett reservmaterial om det skulle hända något, till 

exempel att inspelningen avbryts eller om materialet skulle råka raderas. Intervjuarna för 

delstudierna var avsatta till 30 minuter vardera, men materialet som vi fick ihop blev mellan 

12–28 minuter långt. Efter intervjuerna transkriberades materialet separat, där Åsa Björn 

transkriberade det som framkommit vid intervjuerna med förskollärare för de yngre barnen 

och Amra Avdic transkriberade det som framkommit vid intervjuerna med förskollärarna 

för de äldre barnen.  

6.4 Databearbetning och analysmetod 

Observationsdata som framkommit bearbetades och sammanställdes i en gemensam tabell, 

(Bilaga 4) efter genomförandet av samtliga intervjuer. Åsa Björn sammanställde 

observationsdata från småbarnsavdelningarna och Amra Avdic från storbarnsavdelningarna. 

Den data som framkommit vid intervjuerna bearbetades under samma dag genom 

transkribering. Enligt Pramling är transkribering en process som innebär att forskaren 

omvandlar det som sagts i tal till skrift (Pramling, 2020, s. 30). 

 

För att undersöka studiens forskningsfrågor analyserades det transkriberade materialet 

utifrån en tematisk analys. Braun och Clarke beskriver att det finns många fördelar med 
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tematisk analys, bland annat är det en flexibel analysmetod som kan användas på många 

sorters kvalitativa data. En annan fördel är att den genom sin teoretiska frihet ger ett flexibelt 

och användbart forskningsverktyg som möjliggör för ett rikt och detaljerat, men ändå 

komplext resultat av data (Braun & Clarke, 2006, s. 4–6 och 78). Det är på grund av dess 

enkelhet och flexibilitet som vi valt att utgå från denna analysmetod. 

 

Enligt Braun och Clarke är tematisk analys en kvalitativ analysmetod där fokus ligger på att 

finna upprepande mönster i data och identifiera teman utifrån en flerstegsmodell. I det första 

steget läser forskaren igenom sin data ett flertal gånger för att lära känna materialet. I det 

andra steget fortsätter analysprocessen med att man preliminär kodar, vilket innebär att 

forskaren läser igenom ett stycke i taget och gör markeringar i datamaterialet utifrån det som 

uppfattas som intressant i relation till forskningsfrågorna. I steg tre påbörjas sökandet av 

möjliga teman. Koderna som identifierats i föregående steg analyseras och sorteras in i 

grupper, där de organiseras utifrån deras förhållande till varandra och grupperas in efter 

potentiella teman. I steg fyra granskas all data noggrant för att se om det hänger samman på 

ett meningsfullt sätt. Därefter överförs det till teman. För att säkerställa att teman hör 

samman läses och granskas data flera gånger. I det femte steget granskas och namnges 

teman. Här bör hänsyn till forskningsfrågorna tas, detta för att se hur de passar in i relation 

till varandra (Braun & Clarke, 2006, s.79–93). I det avslutande skedet av den tematiska 

analysen skrivs rapporten, detta redogörs senare i denna studie under resultat och 

analysdelen.  

 

Transkriberingen och den tematiska analysen valde vi att genomföra enskilt, där Åsa Björn 

transkriberade och analyserade delstudie 1 och Amra Avdic delstudie 2. Koderna som var 

meningsfulla och framträdde flera gånger i delstudie 1 var bland annat Polyglutt, teckenstöd, 

kompetensutbildning, modersmålslärare, svårt, arabisktalande personal och föräldrar. 

Utifrån dessa koder skapades fyra teman som är: erfarenheter och kunskaper, förskollärares 

arbetssätt, förskollärares förhållningssätt och möjligheter och svårigheter.  

Koderna som framträdde i delstudie 2 var bland annat flerspråkig personal, TAKK, 

vårdnadshavare, Polyglutt, musik, svårigheter samt modersmålsundervisning. Utifrån dessa 

koder framträdde tre teman som namngavs till: förutsättningar, förskollärares arbetssätt, 

samt svårigheter och begränsningar. Anledningen till att det enbart blev tre teman i delstudie 

2 är för att förskollärares erfarenheter och kunskaper behandlas under de andra temana.  

6.5 Reflektion över metoden 

Syftet med studien var att undersöka hur förskollärare förhåller sig till och arbetar med att 

stimulera barns modersmål bland yngre och äldre barn. I undersökningen valde vi att 

använda oss av kvalitativa undersökningsmetoder som enskilda semistrukturerade intervjuer 

och observationer. Dessa metoder gav oss information om hur förskollärare arbetar med 

barns modersmål samt vilka erfarenheter och förutsättningar de har i verksamheten. En 

fördel med semistrukturerade intervjuer är att forskaren får möjlighet att ställa följdfrågor 

till informantens svar vilket medför att forskaren kan få djupare och detaljrikare svar. En 

annan fördel med enskilda intervjuer är att det tydligt framgår vem som säger vad. Om vi 
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hade använt oss av gruppintervjuer hade det varit svårt att urskilja vem som pratade under 

samtalet samt att det skulle ha funnits en risk för att inte alla åsikter lyfts fram. Trost lyfter 

fram att fördelen med enskilda intervjuer är att enskilda personer får komma till tals, jämfört 

med gruppintervju där de tystlåtna kan komma i skymundan för att de som är språksamma 

kan ta över samtalet (Trost, 2010, s. 67). En nackdel med att enbart utföra individuella 

intervjuer med förskollärare är att forskaren kan gå miste om att få bredare och djupare svar 

på intervjufrågorna. När det är fler deltagare i en intervju kan det skapas diskussioner och 

djupare samtal vilket kan ge fylligare material till forskningen.  

 

Fördelen med ljudinspelningar på mobilen under intervjun är att informanterna kan känna 

sig mer avslappnade och bekväma jämfört med videoinspelning. Däremot är nackdelen att 

det bara ger tillgång till det verbala språket och inte det icke-verbala som exempelvis 

kroppsspråket. För att få tillgång till det icke-verbala språket valde vi att använda oss av 

anteckningar under intervjuerna. Transkriberingen av ljudinspelningarna var mer 

tidskrävande än vad vi hade förväntat oss från början, detta eftersom vi fick lyssna igenom 

dem flera gånger för att få med allt material ordagrant.  Även Trost påpekar att det är en 

tidskrävande och besvärlig process att bearbeta inspelat ljudmaterial, eftersom inspelningen 

kan lyssnas flera gånger om på grund av eventuell otydlighet och svagt ljud (Trost, 2010, s. 

149).  

 

I början var tanken att observera hur förskollärarna arbetade med barns modersmål i 

verksamheten genom videofilmning. Detta ville vi göra för att kolla om det informanterna 

sade stämde överens med hur de faktiskt arbetade i praktiken. Begränsningen blev att vi inte 

visste när förskollärarna skulle arbeta med barns modersmål och brist på tid. Därför 

genomfördes i stället observationer på avdelningarnas miljö och material innan utförande av 

intervjuerna. Observationsmaterialet användes som ett komplement till intervjun och 

medförde att vi kunde ställa frågor utifrån det vi såg. Vi hade i början tänkt att förskollärarna 

inte skulle få intervjufrågorna innan intervjun, eftersom vi trodde att det skulle ge mer 

uppriktiga svar. Fördelen med att förskollärarna inte får ta del av intervjufrågorna i förväg 

är att de inte svarar utifrån vad de antar att forskaren vill höra, då de inte får tid att fundera 

på frågorna. Ändringen om intervjufrågorna uppstod när två förskollärare från samma 

förskola ville ha intervjufrågorna innan intervjun. Detta resulterade i att fyra av förskollärare 

hade fått tillgång till intervjufrågorna innan och att fyra inte fått det. Vi märkte dock att när 

vi gav ut intervjufrågorna i förväg, fick vi in ett fylligare material än när vi inte gjorde det. 

Fördelarna med att intervjua två förskollärare på samma förskola var att det sparade tid men 

även för att kunna se om arbetet med barns modersmål på de olika avdelningarna skiljde sig 

åt. Nackdelarna var att förskollärarna i förväg kunde samtala och diskutera vad de skulle 

framföra i intervjun. På så sätt kunde det påverka svarens tillförlitlighet. En annan nackdel 

var att det blev svårare att boka in intervjuer med förskollärarna under samma dag.  

6.6 Tillförlitlighet 

Guba och Lincoln lyfter fram att det inom kvalitativ forskning behövs andra termer och 

metoder för att bedöma kvalitet. De lyfter fram att det behövs alternativ till det som 
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reliabilitet och validitet står för inom kvantitativ forskning. Vidare menar de att den 

kvalitativa forskningen kan bedömas utifrån begreppet tillförlitlighet. I begreppet 

tillförlitlighet ingår aspekter som trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet samt möjlighet att 

styrka och konfirmera (ref. i Bryman, 2018, s. 467).  

 

För att en studie ska betraktas som trovärdig behöver den genomföras i enlighet med de 

regler som finns. Dessutom behöver en respondentvalidering tillämpas. Detta innebär att 

informanterna i studien får tillgång till studiens resultat, för att bekräfta att den information 

som de delgivit forskaren har uppfattats på ett korrekt sätt (Bryman, 2018, s. 467). För att 

säkerställa att vår studie genomförts i enlighet med de regler som finns har vi följt riktlinjerna 

från Vetenskapsrådets skrift om god forskningssed och använt oss av metodböcker. 

Respondentvalideringen kommer vi att tillämpa, eftersom informanterna som medverkat i 

studien kommer att få ta del av den. 

 

Nästa aspekt av tillförlitlighet är överförbarhet. Enligt Guba och Lincoln handlar 

överförbarhet om hur väl studien undersöker det utvalda forskningsområdet. Eftersom det 

inom kvalitativa forskningsmetoder undersöks en mindre grupp människor lyfter Bryman att 

det är viktigt att forskningsområdet beskrivs på djupet. Överförbarhet handlar också om 

huruvida man kan placera det aktuella forskningsområdet och studien i ett annat 

sammanhang eller inte (ref. i Bryman, 2018, s. 467–468). I denna studie har vi valt att 

använda oss av semistrukturerade intervjuer, detta för att vi ville få informanterna att öppna 

upp sig på ett djupare plan så att vi kunde få tillgång till detaljrikare svar. Studien är 

genomförd på en mindre grupp människor, vilket innebär att den inte är generaliserbar. 

Däremot kan det aktuella forskningsområdet kännas igen av verksamma inom förskolans 

verksamhet.  

 

Enligt Guba och Lincoln handlar pålitligheten i en studie om hur ingående forskaren är och 

hur väl alla stegen framställs och redovisas i hela forskningsprocessen (ref. i Bryman, 2018, 

s. 468). För att öka pålitligheten i denna studie har vi redovisat hela forskningsprocessen. 

Dock redovisas inte transkriberingen av intervjuerna i sin helhet, detta kan dock fås vid 

begäran. 

 

Den sista aspekten av tillförlitlighet är möjlighet att styrka och konfirmera. Detta handlar 

om att forskaren behöver ha insikt i att det kan finnas svårigheter när det kommer till att nå 

ett fullständigt objektivt synsätt. Därför behöver forskaren se till att studien inte påverkas av 

egna värderingar på ett medvetet sätt (Bryman, 2018, s. 470). I denna studie har vi 

transkriberat intervjuerna ordagrant. Vidare har vi objektivt försökt bearbeta materialet och 

att tolka svaren i sin helhet. Vi har också styrkt informanternas svar genom citat.  

6.7 Etiska hänsynstaganden  

Vetenskapsrådet lyfter fram olika etiska krav som forskare behöver ta ställning till innan 

studiens undersökningar genomförs. Forskare behöver ge information till deltagare om 

studiens innehåll och genomförande. Vidare behöver forskare inhämta samtycke från 
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deltagare och informera dem om att de när som helst kan avbryta sitt samtycke och 

medverkan. Under genomförandet av studien behöver forskare vara konfidentiell när det 

gäller insamlade uppgifter från undersökningen. Detta innebär att uppgifter som anges till 

forskare inte ska spridas vidare till obehöriga och nyttjandet av den insamlad data kan endast 

används i forskarens studie och inget annat utöver det (Vetenskapsrådet, 2017, s. 12–13, 26–

27, 40 och 71). 

 

I genomförandet av vår undersökning har vi utgått ifrån Vetenskapsrådets etiska 

ställningstaganden som innefattar information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande. Vi 

inledde undersökningen med att skicka ut informationsbrev och medgivandeblankett till 

rektorerna samt behöriga förskollärare via mejl. Utifrån detta fick de information om vårt 

syfte med studien och deras rättigheter kring medverkan. Innan intervjuerna genomfördes 

gav förskollärarna sitt samtycke genom att skriva under en medgivandeblankett. Vi har 

enbart använt insamlade uppgifter till studien där förskollärare har blivit anonyma genom att 

figurera dem. Det inspelade ljud- och observationsmaterialet har enbart vi haft tillgång till 

och bara använt till vårt syfte och inget annat. Ljudmaterialet och anteckningarna kasseras 

direkt efter avslutad studie, för att ingen obehörig ska kunna nyttja det.  
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7. Resultat och analys 

I följande avsnitt presenteras resultat och analys från både delstudierna 1 och 2. Resultaten 

redovisas genom de teman som uppkommit ur den tematiska analysen vid transkriberingen 

av intervjuerna. Därefter presenteras och tolkas analysen utifrån ett sociokulturellt 

perspektiv och dess centrala begrepp.  Begreppen som används i analysen är mediering och 

medierande redskap, proximala utvecklingszon samt Scaffolding. Förskollärarna kommer att 

benämnas i delstudie 1 med 1, 2, 3 och 4 samt i delstudie 2 med A, B, C och D. Sedan 

presenteras resultatet av observationsmaterialet som synliggjordes på de yngre och äldre 

avdelningarna. Avslutningsvis finns det en gemensam sammanfattning från delstudierna 1 

och 2 över resultaten och analysen. 

7.1 Delstudie 1: De yngre barnen 

I följande avsnitt presenteras resultat och analys från delstudie 1 som är skriven av Åsa 

Björn. Resultaten presenteras genom de teman som uppkommit i den tematiska analysen. 

Dessa är: erfarenheter och kunskaper, förskollärarens förhållningssätt, förskollärarens 

arbetssätt och möjligheter och svårigheter.  

7.1.1 Erfarenheter och kunskaper 

I resultat visades det sig att förskollärarna hade olika erfarenheter av arbete med barns olika 

modersmål. Förskollärare 2 och 4 berättade att det fanns modersmålslärare förut som träffade 

barnen som hade samma modersmål, där barnen fick leka och prata på sitt modersmål. 

Förskollärare 4 beskriver på följande sätt: 

  

Jag hade modersmålslärare som kom när jag jobbade med femåringarna och det var vi använde 

det här jättemycket där uppe. Hon lärde oss att räkna på det här språket på spanska då vi lärde 

oss frukterna på spanska som vi hade i samlingen, så vi jobbade på ett helt annat sätt då när vi 

kunde använda oss av. Bakade bröd och hon gjorde saker liksom från det hemlandet så lärde 

vi oss sånger som jag hade på lucia […]  (Förskollärare 4, 2022). 

  

Förskollärare 4 anser att hon inte har några erfarenheter förutom det som hon hade berättat 

om att man kan jobba på många olika sätt med modersmål. Medan förskollärare 1 berättade 

att hon har jobbat mycket med kulturer, interkulturhet och modersmål på en tidigare förskola 

när detta var mer prioriterat. Då hade det kommit ut en person som tittade på hur de jobbade 

med barns kulturer och modersmål. I resultatet visade det sig även att samtliga förskollärare 

inte hade fått någon kompetensutbildning. Förskollärarna ville ha kompetensutveckling 

gällande arbete om barns modersmål för att veta hur man kan arbeta med det. Förskollärare 

1 berättade att hon hade fått kompetensutbildningar om språk men inte direkt om barns 

modersmål. Förskollärare 2 berättade att hon snart skulle gå på en föreläsning om 

språkutveckling. Medan förskollärare 3 och 4 berättade på följande sätt:  

  

Alltså man kan ju söka lite själv små utbildningar, språket i sig tycker jag är jättespännande 

och jätteviktigt att läsa och prata och lära mig och så, det här är jätteviktigt och intressant så 
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att jag har ju läst lite sån här egna kostnadsfria kurser liksom på nätet, men jag har inte gått 

någon, inte fått någon eller så. Det hade väl varit jätteintressant tänker jag. Men det svåra är ju 

att jag kan ju inte deras språk och det är där jag känner barriären att om jag inte kan språket 

hur ska jag kunna lära dem….a ja nej det är svårt (Förskollärare 4, 2022). 

  

Jag tänker att det alltid har vart en sån grej som man inte riktigt har jobbat jättemycket med 

 som andra saker, som genus, som språk alltså vanliga språket vad man ska säga å teknik eller 

 andra sakerna att modersmål har alltid vart lite svårt. Så mer kompetensutveckling med det 

 skulle jag vilja ha (Förskollärare 3, 2022). 
 

Min tolkning av resultatet är att förskollärare 2 och 4 hade modersmålslärare som kom ut till 

deras förskolor för att leka och samtala med barnen på deras modersmål. Modersmålsläraren 

gav även hjälp och tips till förskollärare om hur de kan arbeta och stimulera barns 

modersmål, till exempel genom att lära ut sånger och ord på deras språk från hemlandet. 

Utifrån detta tolkar jag att modersmålslärarna underlättade för förskollärarna att använda sig 

av Scaffolding i barns utveckling av modersmålet, genom att de använde sig av erfarenheter 

och kunskaper som de fick. Jag tolkar även att modersmålslärarna främjar barnens proximala 

utvecklingszon på deras modersmål, eftersom de behärskar barnens språk, leker och samtalar 

med dem i en social miljö. Barnen fick använda sina erfarenheter och kunskaper för att 

utveckla sitt språk. Resultatet visade även att samtliga förskollärare inte hade fått någon 

kompetensutveckling om barns flerspråkighet och att de ville få kunskap om arbetet med 

barns modersmål. Utifrån detta tolkar jag att samtliga förskollärare vill ha 

kompetensutbildning, för att kunna öka sin kunskap och erfarenheter om mediering och 

medierande redskap samt skapa möjligheter för barns proximala utvecklingszon i sociala 

samspel. 

7.1.2 Förskollärarens förhållningssätt 

Utifrån resultatet visade det sig att samtliga förskollärarna ville synliggöra och stimulera 

barns modersmål i förskolan även om det kan vara svårt eftersom de inte behärskar barnets 

modersmål. De försökte lära sig några ord på barnens modersmål, använde bild- och 

teckenstöd, ta hjälp av vårdnadshavare, lyssnade på barnsagor och musik på barnets 

modersmål. Däremot tycker förskollärare 4 att det är intressant att arbeta med barns 

modersmål men samtidigt tyckte hon att det svenska språket behövdes prioriteras. 

Förskollärare 4 formulerar på följande sätt: 

  

Jag tycker att det är väldigt intressant och jag ser fram emot att dem ska få bli lite äldre så att 

vi kan köra lite mer modersmåls träning här. Samtidigt som jag ser att… en så stor roll i att 

lära oss svenska barnen behöver svenskan för att kunna föra sig i samhället och för att klara 

sig i skolan. Många av dem här barnen pratar bara arabiska hemma, använder ingen svenska 

hemma. Så att när de är borta ett tag så tappar de svenskan, för att de tränar inte den. så att för 

oss är det nästan prio ett att lära dem svenska för att de ska komma in i samhället och kunna 

föra sig (Förskollärare 4, 2022). 

  

Samtliga förskollärarna ansåg att arbetet med barns modersmål ska ske gemensamt med 

andra barn där alla kunde vara delaktiga och inte peka ut någon. Förskollärarna 1 och 4 

beskriver på följande sätt: 
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Ja vi gör det, om vi gör något så är det allmänt, vi pekar inte på att just nu är du som har utan 

 (förskollärare 1, 2022). 

   

Vi brukar projektera upp det på väggen så att alla får ta del av den. Så då har vi gjort lite olika. 

Ibland kör man den på svenska och ibland på arabiska (Förskollärare 4, 2022). 

 

Min tolkning av resultatet är att förskollärarnas förhållningssätt var att de ville främja och 

stimulera yngre barns olika modersmål i socialt samspel med andra barn på avdelningen, 

exempelvis genom att projicera sagoboken på väggen. Förskollärare 4, var däremot 

intresserad av barns modersmål, men ansåg samtidigt att det var mer prioritering på det 

svenska språket, för att de skulle kunna föra sig i samhället och klara sig i skolan. I resultatet 

tolkar jag att förskollärarna använde sig av Scaffolding i arbetet med barns modersmål 

genom att de stöttade och skapade förutsättningar för deras lärande och utveckling av språket 

i en social miljö. Även att förskollärarna använde sig av scaffolding genom att ta hjälp av 

barnens vårdnadshavare för att kunna lära sig ord samt använda det i kommunikation med 

barnen. Jag tolkar att förskollärarna använde sig av medierande redskap i stöttande av barns 

modersmål genom att till exempel använda teckenstöd, bildstöd, Ipad för att lyssna på musik 

och barnsagor på deras språk. 

7.1.3 Förskollärarens arbetssätt 

Resultatet utifrån hur förskollärare arbetade och tog tillvara på barns modersmål visade att 

förskollärare 1, 2 och 3 använde sig av några ord på barnens modersmål. Samtliga 

förskollärare använde sig av digitala verktyg för att stimulera barns modersmål, eftersom de 

själva kan lite eller inget alls på barnets språk. Förskollärare 1, 2 och 3 svarade följande:  

  

Vi säger alltid god morgon på polska, barnet som vi har med polska är 2 år. Vi satt häromdagen 

och lyssnade på sånger på paddan på polska. Mest för att han känner igen språket 

(Förskollärare 1, 2022). 

  

Ja det är mer att vi försöker lära oss ord på deras språk, så vi kan säga vissa saker, å sen har vi 

en app med barnsagor som vi kan växla till deras språk och då uppmärksammar vi alla barnen 

att det kan låta annorlunda. […] det är på Polyglutt […] (Förskollärare 2, 2022). 
                                           

[…] på samlingarna försöker vi alla fall räkna på deras språk […] Äää de tycker jättemycket 

om att dansa, höra på musik och rörelser. Så där brukar vi också sätta på musik på deras språk 

(Förskollärare 3, 2022). 

   

Vidare visade resultatet att förskollärare 2, 3 och 4 arbetade och använde bild- och 

teckenstöd för att kommunicera och stimulera yngre barns språk, eftersom de inte riktigt 

hade utvecklat språket. Bild- och teckenstöd beskrev förskollärarna att det var ett hjälpmedel 

vid arbete med alla barns svenska språk och annat modersmål, för att kunna förstärka 

språket och göra det mer tydligt. På avdelningarna fanns det böcker på svenska som var 

tillgängliga för barnen och pedagoger. Förskollärare 2 och 3 lånade böcker på olika språk 

som fanns i verksamhetens tambur som de uppmuntrade vårdnadshavare att låna hem för att 
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läsa till sina barn, eftersom de själva inte kunde läsa på barnens modersmål. Böckerna 

lånades från biblioteket och bokstart.  

 

Min tolkning av resultatet är att samtliga förskollärare använde olika metoder för att främja 

och utveckla flerspråkiga yngre barns språkutveckling i en social miljö. Genom att 

förskollärarna använde olika metoder för att utveckla barns språk och lärande tolkar jag att 

de använde mediering och medierande redskap som bild- och teckenstöd, böcker och digitala 

verktyg. Samtliga förskollärare använde digitala verktyg för att främja och stimulera barns 

modersmål, till exempel genom att sätta på musik och sagoböcker på barnens språk. Vidare 

kunde jag tolka att förskollärare 2, 3 och 4 använde bild- och teckenstöd som medierande 

redskap för att kommunicera, främja, stimulera, förstärka och tydliggöra yngre barns språk. 

Utifrån förskollärarnas användning av digitala verktyg, bild- och teckenstöd tillsammans 

med andra barn i verksamheten tolkar jag det som att förskollärarna använde sig av 

Scaffolding, det vill säga stötta barns språkutveckling samt lärande i sociala samspel. Det 

visades sig att avdelningarna på förskolorna hade böcker på svenska som barnen hade 

tillgång till. Förskollärare 2 och 3 lånade böcker i barnens olika språk från biblioteket och 

bokstart, för att uppmuntra vårdnadshavarna att låna hem böckerna samt läsa för sina barn. 

Utifrån detta tolkar jag att förskollärarna använde sig av Scaffolding genom att uppmuntra 

vårdnadshavare att låna hem böcker och läsa för barnen. På så vis får barnen stöttning av 

sina föräldrar för att främja och stimulera deras modersmål. I resultatet tolkar jag också att 

förskollärarna ger barnen möjlighet att utveckla sin proximala utvecklingszon i deras 

modersmål, eftersom de får använda sina erfarenheter och kunskaper i ett socialt samspel. 

Detta sker även när förskollärarna lärde sig att använda ord på barnens modersmål och 

samarbetade med vårdnadshavare, som hjälper till att stötta och utveckla barnens språk 

genom att de läser böckerna på modersmålet för dem.  

7.1.4 Möjligheter och svårigheter 

 I resultatet visade det sig att samtliga förskollärare uttryckte att det fanns olika möjligheter 

i arbetet med barns modersmål. Förskollärare 1, 2 och 4 formulerade följande:  

  

Absolut, det blir ju mångfald om man har mycket i en barngrupp, ibland är det mer svårt att 

jobba med det här om man inte har det och har man det så synliggörs det och man kan prata 

mer kring det, det blir mer diffust om man inte har det med normer som man pratar mycket 

om och allt kring (Förskollärare 1, 2022). 

  

Möjligheter? Det är att få möta oss andra kulturer att vi inte är ensamma här. Det finns olika 

 (Förskollärare 2, 2022). 

  

Möjligheterna är ju sen när man kan lära varandra när man kan få alla kan få lära sig att räkna 

på arabiska alla kan få lära sig och så kan man få träna tillsammans för dom lär sig också att 

alla pratar olika, de gör dom (Förskollärare 4, 2022). 

  

Vidare ansåg samtliga förskollärare att det fanns möjligheter att stimulera barns modersmål 

och kommunicera med vårdnadshavare genom att använda olika resurser. Två av fyra 
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förskollärare hade personal i sin verksamhet som har arabiska som modersmål.  

Förskollärarna 3 och 4 använde arabisktalande personal för att stödja och främja barns 

modersmål. Även vid samtal och förmedling av information till vårdnadshavare. 

Förskollärare 3 formulerade följande: 

 

  Ää för att lyfta arabiska också, men vi har ju tillgång. Vi har ju en personal som jobbar på 

 en annan avdelning med arabiska som pratar arabiska som vi kan få hjälp och föra in 

 information mellan föräldrarna och översätta saker (Förskollärare 4, 2022). 

   

Förskollärare 4 och 2 använde tolktjänster vid samtal och översättning med 

vårdnadshavarna. Förskollärare 2 tyckte att det funkade bra med tolk, medan förskollärare 4 

tyckte att det upptog mycket tid. Förskollärare 4 använde tolk som extra stöd när 

arabisktalande personal inte var tillgänglig. Digitala verktyg som Ipad var också en resurs 

som samtliga förskollärare använde för att stimulera barnens modersmål, till exempel via 

Polyglutt. Förskollärare 1 berättade att hon även använde Ipaden för att översätta och lära 

sig ord från Translater och Say Hi app. Medan förskollärare 2 och 3 använde vårdnadshavare 

som resurs för att stimulera barnens modersmål genom att lära sig ord, tal och hur dessa 

uttalas.  

  

I resultatet visade det sig även att det fanns både likheter och olikheter på vad som är 

svårigheter med att arbeta med barns modersmål. Förskollärare 4 tyckte att svårigheterna var 

att själv inte förstå och behärska språket och veta om hon eller barnen säger rätt. Medan 

förskollärare 3 tyckte att svårigheterna låg på den egna kompetensen, för att den brister på 

det området, eftersom de yngre barnen inte pratar så mycket som de äldre barnen gör. Men 

genom att använda mycket kroppsspråk och kolla på de yngre barnens ansiktsuttryck och 

känslor så kunde hon ändå se vad de vill. Även förskollärare 1 tyckte att det är en utmaning 

att kommunicera på barns modersmål. Hon använde sig av olika teckenstöd för att 

kommunicera och förstärka språket. Förskollärare 2 och 4 hade gemensamma svårigheter 

där det handlar om vårdnadshavarna, eftersom de behärskar lite svenska så uppstår det ofta 

missförstånd. 

   

Min tolkning av resultatet är att förskollärare ansåg att möjligheterna vid arbetet med barns 

modersmål, var att det synliggör mångfald och olika kulturer i barngruppen och underlättar 

arbetet med detta. Förskollärare 4 ansåg att möjligheterna var att alla fick gemensamt delta 

i språket och att barnen får höra att alla pratar olika. Utifrån detta tolkar jag att förskollärarna 

hade tillgång att använda sig av Scaffolding i arbetet med barns modersmål, genom att de 

arbetade med mångfald och utveckling av språket i en social miljö. Vidare visade resultatet 

att förskollärare använder olika resurser för att stimulera barns modersmål och för att 

kommunicera med vårdnadshavare. Förskollärare 3 och 4 använde arabisktalande personal 

som resurs för att stödja och främja barns modersmål och i samtal med vårdnadshavare. 

Utifrån det tolkar jag att förskollärarna använde sig av mediering genom att använda 

arabisktalande personal i arbetet med barns modersmål och samtal med vårdnadshavare. 

Samtliga förskollärare använde sig av digitala verktyg för att främja och stimulera barns 

modersmål, genom exempelvis Polyglutt eller som förskollärare 1 använde sig av Translater. 
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Förskollärare 2 och 3 använde också vårdnadshavare som resurs för att stimulera barns 

modersmål genom att lära sig ord, tal och hur dessa uttalas. Utifrån detta tolkar jag att 

förskollärarna använde sig av medierande redskap i arbetet med barns modersmål, eftersom 

de använde sig av digitala verktyg som Polyglutt och Translater som översätter språk. Jag 

tolkar även att förskollärarna använde sig av Scaffolding i barns modersmål, genom att de 

använde sig av digitala verktyg, vårdnadshavare och personal som behärskar barns språk i 

socialt samspel. Utifrån det tolkar jag att personalen som behärskade barns modersmål kan 

utveckla deras proximala utvecklingszon, eftersom personalen är kunnig inom språket och 

kan ge stöd i barns utveckling och lärande utifrån barnens egna erfarenheter i sociala 

sammanhang. I resultatet visades även att det fanns svårigheter för förskollärarna att arbeta 

med barns modersmål, eftersom de inte har kunskap eller behärskar deras språk. 

Förskollärare 1 och 4 använde sig av olika metoder för att kunna arbeta och förstå barns 

modersmål genom att använda sig av kroppsspråk, teckenstöd och titta på barnens 

ansiktsuttryck och känslor. Utifrån detta tolkar jag att de använde sig av medierande redskap 

i deras arbete med barns modersmål och av Scaffolding i barns lärande genom att stötta 

barnen och använda de medierande redskapen i olika språkliga sammanhang.  
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7.2 Delstudie 2: De äldre barnen 

I följande avsnitt presenteras resultat och analys från delstudie 2. I delstudie 2 behandlas 

förskollärare som arbetar med de äldre barnen i förskolan och utgår ifrån tolkningar som 

Amra Avdic gjort kring förskollärarnas svar. Resultatet presenteras genom de teman som 

uppkommit vid transkribering av intervjuer. Därefter presenteras analysen utifrån studiens 

valda teori. Förskollärarna kommer att benämns med A, B, C och D och för att styrka vad 

förskollärarna sagt kommer det under varje tema att framkomma citat.  

7.2.1 Förutsättningar 

Resultatet visar att samtliga förskollärarna som intervjuades inte hade fått någon utbildning 

i hur de kan arbeta med barns olika modersmål i förskolan. Förskollärare D nämner att hen 

själv fått leta rätt på litteratur som berör ämnet och att hen använt sig av Skolverket, för att 

få tips på hur man kan arbeta med flerspråkighet; 

 

Vi har inte gått utbildning på det sättet, jag tänker så att det är en individuell, egen 

kompetensutveckling som man får ta del av liksom. Att du själv söker information […] jag har 

läst litteratur […] Skolverket har ju en hel del också som man kan titta på, få tips och råd och 

liksom hur man kan tänka kring flerspråkighet och så (Förskollärare D, 2022).  

 

Det alla förskollärare däremot har gemensamt är att de fått utbildning i TAKK (Tecken som 

alternativ och kompletterande kommunikation) och att det tillsammans med kroppsspråk, 

bilder och gester utgör ett viktigt hjälpmedel i deras arbete med modersmål. Förskollärare B 

förklarar det genom följande citat; 

 

Bild och teckenstöd framför allt. Ja, det kör vi ju rakt av med alla vare sig det är ett svenskt 

barn eller ett barn med annat modersmål. Det är viktigt i arbetet med alla språk (Förskollärare 

B, 2022). 

 

Samtidigt visar resultatet att bild- och teckenstöd inte alltid räcker till som ett hjälpmedel. 

Förskollärare C förklarar att det kan uppstå situationer, där barn använder sitt modersmål 

sinsemellan varandra och att deras fortbildning i TAKK inte hjälper dem att skapa förståelse 

för vad som sker i situationen och att de därmed inte heller kan hjälpa barnen att lösa 

konflikten som uppstått. Detta förklaras i följande citat;  

 

Vi har fått utbildning i TAKK och stödtecken, att vi ska använda det men samtidig, vad hjälper 

det mig när de sitter och skäller på ett annat språk. Jag kan inte hjälpa dem med situationen, 

plus att de kan vara skitelaka mot varandra, tyvärr! (Förskollärare C, 2022).  

 

Vidare visar resultaten att förskollärarna upplever att det finns fördelar med att ha flerspråkig 

personal på plats som kan hjälpa dem i deras arbete. Detta både när det gäller att få förståelse 

för vad som sker i situationer där barn använder sitt modersmål och för att stötta 

förskollärarna i deras egna arbete med modersmål. Detta redogörs det för nedan av 

förskollärare C och D;  
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Ja, men då hade vi som tur var en personlig assistent, som pratar deras språk, som kunde gå in 

och liksom prata med dem på deras språk. Och liksom säga: ”okej så behandlar man inte 

varandra, så beter vi oss inte” […] ja, medan en annan var ju helt chanslös (Förskollärare C, 

2022).  

 

Vi har också personal liksom, en arabisktalande resurs i vår grupp […] hon har ju haft en 

svensk bok, bara en vanlig bok och liksom ibland läst på arabiska och sen läst på svenska, så 

alla ska förstå (Förskollärare D, 2022). 

 

Resultatet visar att förskollärare ibland kan använder sig av vårdnadshavarna och deras 

kunskaper inom modersmål som ett hjälpmedel vid arbetet med barns olika modersmål. 

Förskollärare D lyfter att de i fruktsamlingen brukar säga ” Tack” och benämna frukter på 

olika språk. För att detta ska kunna ske har de frågat vårdnadshavarna hur man benämner 

detta på olika språk. Detta förklaras i följande citat:   

 

Man är nyfikenhet på vad saker och ting heter på olika språk […] vi tog liksom vårdnadshavare 

och frågade […]  så när vi liksom säger tack och barnen väljer frukt, använder dem olika språk 

(Förskollärare D, 2022).  

 

Min tolkning av resultatet är att förskollärare inte fått någon utbildning om hur de ska arbeta 

med barns olika modersmål i förskolan. Men att de ändå har en vilja att arbeta med det och 

att de på egen hand försöker hitta lösningar för hur detta arbete kan utföras. Samtliga 

förskollärare beskrev att de hade fått utbildning i TAKK och att de ser det som ett hjälpmedel 

i deras arbete med olika modersmål. Detta tycker jag går i linje med den sociokulturella 

teorin, där man anser att språk är mer än enbart det verbala språket och att kommunikation 

och utveckling kan ske genom andra former, exempelvis genom användande av kroppsspråk. 

I resultatet framkom det att förskollärare bland annat använde sig av flerspråkig personal när 

de läste böcker på andra modersmål. Min tolkning här är att de använder sig av det som inom 

den sociokulturella teorin benämns som Scaffolding, detta eftersom den flerspråkiga 

personalen stöttar användandet av barns modersmål när hen läser, vilket kan medföra att 

barnet i sin tur kan nå ett nytt och utökat lärande i sitt modersmål. Vidare visar resultatet att 

förskollärare även använder sig av hjälp från vårdnadshavarna för att lära sig nya begrepp. 

Min uppfattning av detta är att förskollärarna både utmanar sig själva och barnen i deras 

proximala utveckling, när de ber vårdnadshavarna om hjälp. Detta eftersom förskollärarna 

först själva tillägnas sig kunskaper från en mer kunnig person (vårdnadshavare) och sedan 

använder sina färdigheter i samlingen, där de förmedlar kunskaperna till barnen som i sin tur 

utmanas i sitt lärande och får möjlighet att tillägna sig nya begrepp och kunskaper.   

7.2.2 Förskollärarnas arbetssätt 

Resultatet visar att kommunikationen på förskolorna där intervjuerna genomfördes 

huvudsakligen sker på det svenska språket. När förskollärarna arbetar med barns olika 

modersmål, använder de sig främst av digitala verktyg och aktiviteter där de 

uppmärksammar olika språk och olikheter mellan kulturer. Förskollärare B förklarar att de 

brukar använda sig av Google Earth och låtsas att de åker luftballong till olika länder, för att 

uppmärksamma olikheter och språk. Det alla förskollärare hade gemensamt var att de 
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använde sig av bilderboktjänsten Polyglutt i arbetet med modersmål. Nedan redogörs för vad 

två av förskollärarna uttryckt genom följande citat;   

 

Som arabiska bland annat […]  QR-koder och flaggorna har vi arbetat med, egentligen blir det 

väl mest digitalt det som vi gör, vi har ju […] Polyglutt för de har ju ganska mycket, att man 

kan hitta böcker på barns språk. Så det har vi haft, att vi projicerar upp och sen så får de här 

barnen […] på polska till exempel […] berättat vad det betyder på svenska när vi spelat upp 

deras böcker (Förskollärare A, 2022).  

 

Det är lättare att läsa bok med Ipaden och Polyglutt att jag läser ur min padda […]  vi har testat 

och lyssnat på de här enkla sagorna […] Pino framför allt, det är ju bara korta ord och korta 

meningar och då kan de ju lyssna på båda språken. Höra hur det låter på det här barnets språk 

och så kan det barnet hjälpa oss att uttala för att visa på att det finns (Förskollärare B, 2022). 

 

De flesta förskollärare beskrev att de brukar använda sig av sånger och musik i sitt arbete 

med barns olika modersmål. Förskollärare D nämner att de lär sig sånger på barns språk, 

som de sedan använder sig av vid exempelvis uppmärksammandet av födelsedagar. 

Förskollärare B lyfte även fram att sång och musik förenar barnen och att barnen har lätt att 

lära sig sånger oavsett vilket språk de behärskar, eftersom det finns en melodi och rytm. 

Nedanför redogörs för vad förskollärare D och B sagt med citat; 

 

Vi kan sjunga födelsedagssången ”Ja, må han leva” på arabiska också, den har vi lärt oss. Den 

har vi sjungit genom åren, så man kan välja arabiska, engelska eller svenska då när vi sjunger 

(Förskollärare D, 2022).  

 

Vi lyssnar på allt möjligt i olika musikgenrer också och där har vi alla barn oavsett 

funktionalitet eller hur långt man kommit utvecklingsmässigt eller språk […] det är jättehäftigt 

att se. Sen upplever jag att sång och ramsor, det är en melodi på och alla barn lär sig dem 

oavsett språk […] när det finns en rytm så kan även de arabisktalande barnen lära sig en ramsa 

även fast de kanske inte har förståelse för hela (Förskollärare B, 2022). 

 

Förskollärare C upplever dock att det finns en problematik med att spela upp musik på barns 

olika språk, detta eftersom de själva inte behärskade språket eller alltid vet vad låtarna 

handlar om och vad de förmedlar. Nedan följer ett exempel på detta:  

 

Vi har haft arabisk musik från Youtube, men jag vet inte om det är så passande. För där sitter 

de och röker och det är lättklädda damer […]  ja, men musiken är bra. Men vi ska inte se det 

här och vi vet inte vad låten handlar om (Förskollärare C, 2022).  

 

Vidare framkom det i intervjuerna att alla förskollärare använder sig av kroppsspråk och 

bild- och teckenstöd för att kommunicera med barnen. Förskollärare A nämner att de i sin 

morgonsamling kombinerar användandet av teckenstöd och barns modersmål. Detta 

redogörs nedan med följande citat; 

 

I vår morgonsamling använder vi teckenspråk, hälsar god morgon till alla. Vi har varje fras på 

teckenspråk, polska och engelska. Innan var det ju arabiska också, då har vi fått fråga 

föräldrarna lite hur man säger det klokt, så att barnen får det tydligt […] det har vart att vi 

säger god morgon allihop på deras språk då (Förskollärare A, 2022).  
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Resultatet visar att även Förskollärare C brukar arbeta med barns olika modersmål i 

samlingen. Barnen får turas om och leda samlingen och därigenom får de möjlighet att välja 

om de vill använda sig av ett annat språk när de exempelvis räknar. Detta förklaras i följande 

citat:  

 

I samlingen då är det ett barn som leder samlingen och får hålla upp vilka kompisar det är, 

vilken dag det är, vilka siffror det är. Då brukar vi också räkna så barnen får välja om dem vill 

räkna på dari och svenska eller arabiska och svenska […] (Förskollärare C, 2022).  

 

Min tolkning av resultatet är att samtliga förskollärare arbetar med att stimulera barns olika 

modersmål, främst genom socialt sampel och användande av olika redskap. Resultatet kan 

kopplas till den sociokulturella teorin där utveckling och lärande av språk och 

kommunikation ses nära knutet till det kulturella sammanhang som man befinner sig i. Inom 

det sociokulturella perspektivet anser man att barn och vuxna lär sig av och med varandra, 

och att det är genom att de interagera med varandra som de utbyter kunskap både verbalt 

och kroppslig. I resultatet framgick det att barnen i samlingen fick använda sig av bild- och 

teckenstöd och olika språk när de sjöng, räknade och hälsade god morgon. Min uppfattning 

av detta är att barnen därigenom utmanades i sin proximala utvecklingszon eftersom de får 

lära sig att räkna, sjunga och använda fraser på ett annat språk med stöd från en mer kunnig 

person. Detta kan medföra att de lär sig begrepp som de sedan själva kan använda i andra 

sammanhang. Resultatet visar att förskollärare främst använde sig av artefakter som 

exempelvis, digitala verktyg, böcker samt bild- och teckenstöd för att förmedla kunskap i 

sitt arbete med barns modersmål. Detta har jag tolkat som ett använde av det som inom den 

sociokulturella teorin benämns som mediering och medierande redskap. När förskollärare 

erbjuder barnen dessa artefakter skapas det ett samspel mellan dem vilket bidrar till att det 

sker en utveckling och ett lärande hos barnen. 

7.2.3. Svårigheter och begränsningar  

I resultatet framkom det att arbetet med olika modersmål också skapar möjligheter till att 

belysa olikheter bland språk och kulturer. Förskollärare D uttrycker att det kan bidra till att 

barnen vidgar sina vyer och får förståelse för världen och de olikheter som finns. Detta 

förklaras genom följande citat:  

 

Ja, men alltså man får ta del av olika språk och kulturer […] möta nya människor och liksom 

vidga sina vyer och så. Alltså får en förståelse för världen tänker jag och att vi är olika […] 

(Förskollärare D, 2022). 

 

Resultatet visar också att förskollärare upplever att det finns svårigheter och begräsningar 

när det kommer till deras arbete med olika modersmål i förskolans verksamhet. Samtliga 

förskollärare beskriver att den främsta svårigheten är att de själva inte förstår eller behärskar 

barns olika modersmål. Förskollärare D uttrycker att det i läroplanen står att de ska utveckla 

barns modersmål men att hen upplever att det är svårt, eftersom hen själv inte behärskar 

några andra språk förutom engelska. Detta förklaras genom citatet nedan: 
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Det finns i läroplanen, att vi ska utveckla barns modersmål men det är ju svårt att utveckla 

något som du inte kan behärska själv. Jag behärskar ju inte något annat språk liksom […]. Ja, 

men engelska kan man ju kanske något (Förskollärare D, 2022).  

 

Förskollärare A beskriver att det finns svårigheter vid arbetet med modersmål i förskolan 

och att hen tror att det beror på brist på kunskap och kompetensutveckling. Hen lyfter även 

fram att arbete bortprioriteraras och att det kan bero på att hen inte fått någon utbildning om 

hur hen ska arbeta. Detta förklaras genom citatet nedan:  

 

Det kan vara lite svårt… och just därför att man inte kanske har den kompetensutbildningen i 

förskolan att man inte prioriterar det. Det är ju så många andra mål man har fokus på […] ja, 

då blir det lite bortprioriterat, det tror jag. Det kan ju vara lite synd. Hade det varit lite mer 

fokus på det så hade det varit lättare. Eftersom det är ett ganska stort ansvar som ligger på oss 

(Förskollärare A, 2022).  

 

Resultatet visar också att flera av förskollärarna upplever att det finns svårigheter vid 

samarbetet med hemmen och att brist på språkliga kunskaper inom det svenska språket hos 

vårdnadshavare kan medföra att det uppstår svårigheter, när förskollärarna ska förmedla 

information som berör deras barn.  Förskollärare B lyfter fram att det ibland kan finnas 

svårigheter med att få föräldrar att förstå viktig information som berör deras barns 

utveckling, samtidigt uttrycker hen att det finns en förståelse för att modersmålet är viktigt 

för barns andraspråksinlärning. Detta visas genom följande citat;  

 

Det jag tycker är svårast är kommunikationen med vårdnadshavarna […] där kan de säga; ”de 

är så bra på arabiska, de är så bra”.  Men här så knäcker man inte det svenska språket som jag 

tycker att man borde alla gånger. Man ser ju om man har gått igenom många barn och 

någonstans så […] ja, men frågan är knäcker dem då arabiskan? ”ja ja det gör de, pratar så bra, 

förstår allting” ja, fast gör de det?  det har jag ju ingen aning om när jag inte kan möta den här 

föräldern och den inte förstår vad jag menar. Det tycker jag är det knepiga, att få med sig 

föräldrarna på de här tankarna när det är någonting. För har de sitt hemspråk, det är då de 

knäcker det svenska språket. För det har man varit med om så många gånger, att de inte har 

kunnat sitt språk…. de lägger sådant krut på lär sig svenska hemma också att de tappar sitt 

eget och det är så viktigt, att de lär sig i sitt hemspråk (Förskollärare B, 2022).  

 

Vidare visar resultatet att förskollärarna ibland kan använda sig av olika verktyg som tolk, 

en mer kunnig person, kroppsspråk, bild- och teckenstöd, gester samt olika 

översättningstjänster, för att kunna kommunicera med och förmedla information till 

vårdnadshavarna. Detta förklaras genom följande citat: 

 

Vi kan boka tolksamtal där man tar upp de här sakerna sen får man väl försöker med 

kroppsspråk, gester, bilder alltså bildstöd är ju bra. […] Sen kan man använda de här 

översättningstjänsterna och ”Say Hi” ” (Förskollärare D, 2022). 

 

Förskollärare C menar dock att översättningstjänsterna som exempelvis Google Translate 

inte alltid räcker till i deras kommunikation med vårdnadshavare. Ibland finns inte de 

språken som vårdnadshavarna talar med i översättningstjänsten. Detta förklaras i följande 

citat: 
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Google translate som översatte till Dari, det fanns inte […] med andra språk så finns det ju det 

och då kan man ju liksom köra en Google translate när man vill berätta något, men i vissa fall 

så var man helt körd och så fick man stå där och prata långsamt och känna som att jag är en 

skitstövel, för då fanns det inga hjälpmedel (Förskollärare D, 2022). 

 

Tre av förskollärarna förklarade också att de tidigare hade haft tillgång till modersmålslärare 

men att det tagits bort, vilket medförde att ansvaret i stället blev placerat på dem. 

Förskollärare D upplever att de hade haft nytta av modersmålslärare och att det hade varit 

bra om de fortfarande hade haft tillgång till dem, eftersom de behöver hjälp i sitt arbete. 

Detta förklaras genom följande citat:   

 

Alltså om vi hade fått in någonting högre uppifrån som en modersmålslärare som hade kom 

hit […]  det tror jag hade varit fantastiskt, jättebra! För vi behöver hjälp! (Förskollärare D, 

2022).  

 

Resultatet visar att förskollärarna anser att det är viktigt att arbeta med barns olika 

modersmål och att det ger barnen möjlighet att utvecklas i sitt andraspråk. De upplever att 

det finns begränsningar i deras arbete och att den största svårigheten är att de själva inte 

behärskar de olika modersmålen. Vidare förklarar de att det finns svårigheter i 

kommunikationen med vårdnadshavare, eftersom de inte alltid har goda kunskaper inom det 

svenska språket. För att kunna kommunicera med vårdnadshavare använder de sig av olika 

redskap så som tolk, digitala verktyg och mer kunnig personal. Användandet av flerspråkig 

personal och olika redskapen går i linje med det sociokulturella perspektivet. Min tolkning 

här blir att förskollärarna använder sig av medierande redskap när de vill kommunicera och 

förmedla kunskap om barnen till deras vårdnadshavare. Vidare tolkar jag att förskollärarna 

själva får stöd av en mer kunnig person som exempelvis tolk och flerspråkig personal, när 

de själva inte kan förmedla viktig information till vårdnadshavarna. Detta anser jag går i 

linje med den sociokulturella teorin och begreppet Scaffolding, vilket innebär att man får 

hjälp med att klara av något som man inte klarar av på egen hand.  
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7.3 Observation av material på förskolorna 

I studien observerade vi vilka material det fanns på de yngre- och äldre avdelningarna 

(Bilaga 4). Anledningen till att observationerna genomfördes var att vi ville se vilka material 

som fanns tillgängliga och om olika modersmål synliggjordes i verksamheterna. Detta 

användes senare som ett komplement till intervjuerna, där det bidrog till att vi kunde ställa 

följdfrågor. 

 

Resultatet visade att det på de yngre och äldre avdelningarna fanns bild- och teckenstöd. 

Vidare såg vi att det fanns Ipad samt projektor på nästa alla avdelningar. Samtliga 

avdelningar som observerades hade böcker på svenska som var tillgängliga för barnen. På 

de flesta avdelningarna hade de bokstart ute i hallen, där det fanns böcker på barns olika 

modersmål som vårdnadshavaren kunde låna hem. På de äldre avdelningarna fanns det även 

jordglober och mattor som synliggjorde olika kulturer. Dock saknades detta hos de flesta av 

de yngre avdelningarna. På de äldre avdelningarna synliggjordes det inte i miljön att 

pedagoger uppmärksammade barns olika språk, medan på två av de yngre avdelningarna 

kunde vi se att de hade affischer på mat och dryck på engelska. På en av de andra 

avdelningarna bland yngre barnen synliggjordes siffrorna 1–10 på arabiska på 

samlingstavlan. Det som framkom av observationerna var att det fanns gott om material som 

kan stödja olika modersmål. Dock diskuteras inte allt material i intervjuerna.  Avslutningsvis 

kunde vi se att även fast det inte syntes i miljön att förskollärare använde sig av Ipads och 

bild- och teckenstöd i deras arbete med modersmål, fick vi via intervjuerna information om 

att de användes som hjälpmedel i deras arbete. 

7.4 Sammanfattning av delstudie 1 och delstudie 2 

Sammanfattningsvis kan vi från resultatet i delstudie 1 och delstudie 2 utläsa att det som 

skiljer sig mellan förskollärarnas arbetssätt, är att förskollärarna bland de äldre barnen i 

större utsträckning arbetar med barns olika modersmål. Bland annat genom aktiviteter, där 

de uppmärksammar olika språk, kulturer och sånger på olika modersmål. De likheter som vi 

uppmärksammat är att förskollärare bland yngre och äldre barn använder sig av bild- och 

teckenstöd och digitala verktyg, där de lyssnar på musik och använder sig av lästjänsten 

Polyglutt för att uppmärksamma och främja barns modersmål. En annan likhet som framkom 

var att de flesta förskollärare i båda delstudierna använde sig av flerspråkig personal och 

vårdnadshavare som ett stöd i sitt arbete. Vidare visar resultatet att förskollärare på samtliga 

förskolor inte anser sig fått någon kompetensutveckling i hur de kan arbeta med barns olika 

modersmål. Samtliga förskollärare uttryckte ett behov av att få kunskap om flerspråkighet 

och hur de kan arbeta med det i verksamheten. Dock har samtliga förskollärare bland de 

äldre barnen fått utbildning i TAKK. Detta var något som inte framkom i intervjuerna med 

förskollärarna bland de yngre barnen. Slutligen ser vi att alla förskollärare har viljan att 

arbeta med olika modersmål och att de arbetar under de förutsättningar som finns. 
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8. Diskussion 

Syfte med denna studie var att få djupare förståelse och kunskap om hur förskollärare 

förhåller sig till och arbetar med att stimulera barns modersmål bland yngre och äldre barn. 

Diskussionen kommer att utgå ifrån det som framkommit i resultat- och analysdelen i 

delstudie 1 och 2.  Vidare kommer diskussionen att kopplas till, - studiens tre 

frågeställningar, tidigare forskning och det sociokulturella perspektivet.  

En av studiens frågeställningar var att undersöka hur den enskilda förskolans förutsättningar 

påverkar möjligheterna att stimulera barns modersmål. I resultat visade det sig att 

förskollärare bland yngre och äldre barn använde sig av flerspråkig personal och 

vårdnadshavare för att stötta barns modersmål. Detta går i linje med Skans forskning, som 

lyfter fram att flerspråkig personal är en viktig förutsättning för att lyckas i sitt arbete med 

barns modersmål (Skans, 2011, s. 111–112). I Kulttis forskning framhävs det att samarbetet 

mellan hemmen blir en viktig del i pedagogers arbete för att skapa förutsättningar för barns 

modersmålsanvändning i förskolan (Kultti, 2014, s. 19). I resultatet framkom det att varken 

förskollärare bland yngre eller äldre barn fått kompetensutbildning om hur de kan arbeta 

med modersmålsstöd i förskolan. Däremot framkom det att samtliga förskollärare i delstudie 

2 hade fått utbildning i TAKK. Flera av förskollärarna lyfter dock fram att de själva fått söka 

information om hur arbetet kan utföras. Svensson framhäver att det är viktigt att förskollärare 

får utbildning för att öka deras medvetenhet och kompetens, för att skapa förutsättningar till 

att utveckla både modersmålet och det svenska språket (Svensson, 2012, s. 29 och 34).  

Resultatet visade att det i förskolan finns föreutsättningar för att kunna simulera olika 

modersmål. Dock är dessa förutsättningar begränsade till att det inom verksamheten finns 

flerspråkig personal och vårdnadshavare som kan och vill hjälpa till. Vi upplever att alla 

barns modersmål inte uppmärksammas lika mycket även om det finns flerspråkig personal 

att tillgå. Detta eftersom den flerspråkiga personalen oftast enbart behärskar ett av barnens 

modersmål, vilket leder till att vissa av språken försummas. Skans lyfter fram att om inte 

alla modersmål uppmärksammas kan det leda till att barnen känner att deras språk inte är 

lika accepterat och värdefullt (Skans, 2011, s. 119).  Förskolor där pedagoger enbart har 

möjlighet att arbeta med vissa modersmål, eftersom de saknar förutsättningar, anser vi inte 

kunna följa läroplansmålet om att:  ” Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla 

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

(Lpfö18, 2018, s. 13–14). Vårt nuvarande samhälle blir alltmer mångkulturellt. Vart fjärde 

barn som vistas på förskolan har ett annat modersmål än svenska. Därför är det centralt att 

förskollärare får kompetensutveckling om hur de kan arbeta med att utveckla barns olika 

språk.  

Studiens andra frågeställning var att undersöka hur förskollärare arbetade för att stimulera 

och ta tillvara på barns olika modersmål. Båda delstudiernas resultat visade att de flesta av 

förskollärarna använde sig av vårdnadshavare och flerspråkig personal vid arbetet med barns 

modersmål. Till exempel lär förskollärarna sig ord och fraser på barnens språk. Flerspråkig 

personal läser böcker och för samtal med barn på deras modersmål.  Resultatet visar att en 
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del förskollärare tyckte att det var svårt att få stöd från vårdnadshavarna om vad olika saker 

och ting heter på de olika modersmålen, eftersom deras språkkunskaper i svenska är 

begränsade.  I de verksamheter där det fanns flerspråkig personal, hade de arabiska som 

modersmål. Vi anser att det är positivt att det finns vårdnadshavare och flerspråkig personal 

som kan stötta arbetet med barns modersmål. Däremot uppfattar vi det som att alla 

avdelningar inte har flerspråkig personal att tillgå, vilket påverkar deras förutsättningar i 

arbetet. Vidare uppmärksammade vi att det främst var det arabiska språket som 

uppmärksammades, medan andra modersmål inte alls var lika framträdande. Vår slutsats om 

detta blir att förskolorna inte har likvärdiga förutsättningar och att det kan påverka kvaliteten 

på arbetet. Skans påpekar i sin forskning att det i förskolor, där barn har ett annat modersmål 

är viktigt att pedagogerna kan bemöta alla modersmål som finns i verksamheten, eftersom 

det påverkar barnens möjligheter till en allsidig språkutveckling (Skans, 2011, s. 12).   

De flesta förskollärarna arbetade också med musik, där de framför allt lyssnade på olika 

sånger på barns modersmål. Förskollärarna som arbetade med de äldre barnen kunde lära sig 

sånger på olika modersmål, som de sedan sjöng tillsammans i barngruppen.  Vidare visade 

resultatet att samtliga förskollärare från båda studierna använde sig av digitala verktyg och 

bild- och teckenstöd i arbetet med barns modersmål. De använde till exempel appen 

Polyglutt för att läsa sagor på andra språk och bild- och teckenstöd för att förstärka deras 

språk. Resultatet av förskollärarnas arbetssätt går i linje med Fredriksson och Lindgren 

Eneflo samt Skans forskningsstudie, där pedagogerna i flerspråkiga förskolor använder sig 

av olika material som exempelvis, böcker, digitala verktyg, musik och bilder (Fredriksson 

& Lindgren Eneflo, 2019, s. 8–10; Skans, 2011, s. 68–75 och 83–93).  Vår uppfattning är att 

de digitala verktygen är ett stort hjälpmedel för förskollärare i arbetet med modersmål, 

eftersom det skapar möjligheter vid arbete med olika modersmål även när de själva inte 

behärskar språket. Exempel från studien på detta är lästjänsten Polyglutt där barnen kan få 

böcker upplästa på olika språk och översättningstjänsten ”Say Hi” och ”Translater”.  

Vår uppfattning av resultatet är att arbetet med barns modersmål sker i samspel med andra 

barn. Detta går i linje med det sociokulturella perspektivet där språk, lärande och utveckling 

sker i sampel med andra barn och vuxna i olika sammanhang. Utifrån vår tolkning av 

resultatet anser vi att förskollärarna använder sig av scaffolding när de får stöd från 

vårdnadshavare och flerspråkig personal och när de använder olika medierande redskap för 

att stödja barns modersmålsutveckling. De medierande redskapen som används är, bild- och 

teckenstöd, digitala verktyg och böcker. Vidare ser vi också att användning av flerspråkig 

personal ger möjlighet till att utmana barnen i deras proximala utvecklingszon, eftersom de 

behärskar språket och kan utmana barnen i deras erfarenheter och kunskaper.  

Studiens tredje frågeställning var att undersöka vilka erfarenheter och kunskaper 

förskollärare har av arbete med barns olika modersmål. Som vi nämnde tidigare saknar 

samtliga förskollärare kompetensutbildning om hur de kan arbeta med olika modersmål. 

Resultatet i båda studierna visar att flera av förskollärarna anser att de saknar erfarenhet av 

arbetet med barns modersmål. I Fredriksson och Lindgren Eneflo forskningsstudie visade 

det sig att pedagogerna i flerspråkiga förskolor ansåg att de inte hade tillräckligt med 
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kunskap, eftersom de inte hade fått någon kompetensutbildning om hur de skulle arbeta med 

flerspråkighet. De menar att det är viktigt att pedagoger får kompetensutbildning för att 

kunna stärkas i sin yrkesroll, vilket blir betydelsefullt för att skapa ett inkluderande arbetssätt 

i arbetet med att stimulera och utveckla barns modersmål (Fredriksson & Lindgren Eneflo, 

2019, s. 8 och 10–13). Vi anser att det bör finnas kompetensutbildning om hur pedagoger 

kan arbeta med flerspråkighet, detta för att få kunskap i hur de kan utforma miljön och 

använda olika redskap för att stötta och utveckla barns språk. Det här gäller speciellt i 

förskolor, där det finns en mångfald av språk. Enligt Kultti kan pedagogers kunskap om hur 

de utvecklar lärorika språkmiljöer, vad de väljer att samtala om och vilka material de väljer 

att tillföra påverka barns språkutveckling (Kultti, 2014, s. 9, 89–93 och 108). 

I resultatet framkom det att flera av förskolorna tidigare hade tillgång till modersmålslärare, 

men att det togs bort. Förskollärarna som hade modersmålslärare upplevde att det var en 

tillgång, båda för dem själva och för barnen i lärande och utveckling av modersmålet. Vår 

tanke är att detta kanske kan kopplas till det rådande politiska synsättet, där man lyfter fram 

att modersmålsutveckling inte anses lika viktigt längre och att det finns diskussioner om att 

ta bort rätten till modersmålsundervisning. Även i Lpfö18 har modersmålet fått en 

nedtoning. Bland annat användes ordet modersmål färre gånger och stycket om att 

modersmål kan främja utveckling av det svenska språket och kunskaper inom andra ämnen 

har tagits bort (Rosén & Straszer, 2020, s. 126–132). Vi anser att förskollärare har fått en 

större utmaning när det kommer till att uppnå läroplanens mål, om att skapa förutsättningar 

för att utveckla barns modersmål. Detta eftersom de varken fått någon kompetensutveckling 

eller tillgång till en modersmålslärare. Fredriksson och Lindgren Eneflo lyfter fram att det 

kan bli problematiskt för pedagogerna att stimulera barns modersmål i enlighet med 

läroplanen, eftersom det ges ett stort tolkningsutrymme om hur arbetet kan utföras, då det 

inte finns några tydliga riktlinjer om hur arbetet kan genomföras (Fredriksson & Lindgren 

Eneflo, 2019, s. 2).  

Avslutningsvis har vi kommit fram till att samtliga förskollärare strävar efter att skapa 

förutsättningar för att stimulera barns modersmål. Även fast förskollärare saknar 

erfarenheter, kompetensutbildning och modersmålslärare använder de sig av olika strategier 

och redskap för att stimulera barns modersmål. Resultatet har gett oss kunskap och en 

djupare förståelse för hur förskollärare arbetar och vilka förutsättningar de har i arbetet med 

modersmål. Detta kommer vi att ta med oss i vår kommande yrkesroll.  
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9. Konklusion 

I vår genomförda undersökning framkommer det att förskollärare behöver mer stöd och 

kunskap i sitt arbete för att kunna utveckla barns modersmål. Förskollärarna tycker att det är 

svårt att arbeta med barns modersmål, eftersom de själva inte behärskar olika språk och inte 

har fått någon kompetensutbildning om hur arbetet kan utföras. Innan hade flera av 

förskollärarna tillgång till modersmålslärare, vilket underlättade deras arbete och skapade 

större förutsättningar för att stimulera olika modersmål. För att förskollärarna ska känna sig 

tryggare i sitt arbete med modersmål och för att ytterligare kunna utveckla barns språk 

behöver de få kompetensutbildning om flerspråkighet. Dock visade det sig att förskollärarna 

hade viljan att arbeta med modersmål och använde sig av de förutsättningar som fanns i 

verksamheten.  I studien framkom det att tillgången till den flerspråkiga personalen och 

samarbetat med vårdnadshavare var en viktig del i deras arbete med att stödja barns 

modersmål. När förskollärarna arbetade med olika modersmål utfördes det genom ett 

inkluderande arbetssätt och alltid i sociala sammanhang, där flera barn och vuxna var 

delaktiga. I resultatet från intervjuerna framkom det att förskollärare använde sig av liknande 

arbetssätt för att främja modersmål, där de främst använde sig av bild- och teckenstöd och 

digitala verktyg. Även resultatet av observationerna visade att det fanns material som kunde 

stödja olika modersmål, bland annat bild- och teckenstöd, olika digitala verktyg som 

exempelvis Ipad, projektor och CD- spelare. Vidare lyfter förskollärarna i intervjuerna fram 

att de även använder sig av sånger, musik, böcker och aktiviteter, där de lyfter fram olikheter 

för att stimulera barns modersmål. Avslutningsvis anser vi att det finns utvecklingsområden 

i arbetet med modersmål. Bland annat behöver förskollärare få möjlighet till 

kompetensutveckling om hur de kan arbeta med flerspråkighet. Vi anser att det i förskolorna 

finns gott om material för att stödja barns flerspråkighet. Dock behöver förskolorna arbeta 

mer med att synliggöra olika språk i den fysiska miljön för att alla barnen ska få känna att 

deras språk är värdefulla.  

 

9.1 Fortsatt forskning 

I resultatet framkom det att en del av förskollärarna fått kompetensutveckling om hur de kan 

arbeta med att utveckla det svenska språket. Däremot har samtliga förskollärare inte fått 

någon kompetensutveckling om hur de kan arbeta med flerspråkighet. Därför skulle vidare 

studier inom ämnet kunna vara att intervjua förskolerektorer, för att ta reda på vilka 

förutsättningar de kan ge förskollärare i sitt arbete med modersmål, för att de ska kunna 

arbeta mot läroplanen och dess mål för att utveckla barns modersmål.  
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Bilaga 1 

Information om en studie av modersmål i förskolan 

  

Hej! 

  

Vi heter Amra Avdic och Åsa Björn. Vi är lärarstudenter som går sista terminen på 

förskollärarprogrammet och har påbörjat ett självständigt arbete vid Institutionen för 

pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala universitet. 

  

Syftet med vårt självständiga arbete är att få djupare förståelse och kunskap kring hur 

förskollärare förhåller sig till och arbetar med att stimulera barns modersmål hos yngre och 

äldre barn. Vårt självständiga arbete kommer att fokusera på vilka erfarenheter och 

arbetssätt förskollärare har kring arbete med modersmål. Vidare kommer fokus också ligga 

på vilka förutsättningar de har samt vilket material de använder i sitt arbete.  

  

Deltagandet i studien innebär att vi kommer att intervjua förskollärare och observera 

material i verksamheten. Vi kommer att samla in data genom att intervjua förskolelärare 

där de kommer att få svara på frågor angående deras erfarenheter, förutsättningar och 

arbete med barns modersmål. Intervjuerna kommer att ta ca 30 minuter och dokumenteras 

genom ljudinspelning via mobilen. Observationerna som genomförs via anteckningar 

kommer att dokumentera vilka material som finns i verksamheten som kan stödja barns 

modersmål.  

  

Datainsamlingen kommer att ske under oktober månad. Insamlade data kommer att 

analyseras under innevarande termin. Data kommer att hanteras och förvaras på sådant sätt 

att ingen obehörig kan ta del av den, samt avskilt från personuppgifter. I redovisningar av 

studien kommer alla personuppgifter vara borttagna. När studien är avslutad kommer all 

data att raderas och kasseras. 

  

Deltagandet i studien är frivilligt. Deltagandet kan avbrytas när som helst, även efter att 

datainsamlingen är genomförd. Ingen ekonomisk ersättning utgår. Om ni är positiva till 

deltaganden undertecknar ni den medföljande blanketten om medgivande och lämnar den 

till oss vid vårt möte. Om ni har ytterligare frågor angående studien går det bra att kontakta 

oss eller vår handledare innan ett beslut tas (se nedan för kontaktuppgifter).  

  

Studiens handledare: Stefan Myrgård  

E-post: xxxxxxxxxx  

Tel: xxxxxxxxxx 

  

Student: Amra Avdic 

E-post: xxxxxxxxxx  

  

Student: Åsa Björn 

E-post: xxxxxxxxxx  

  

Vänliga hälsningar; Amra och Åsa! 
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Bilaga 2 

 

Medgivande till deltagande i en studie 

 

Studien, som kommer att handla om modersmål i förskolan, kommer att utföras inom 

ramen för ett självständigt arbete. Studien utförs av Amra Avdic och Åsa Björn som går 

sista terminen på förskollärarprogrammet, Institutionen för pedagogik, didaktik och 

utbildningsstudier vid Uppsala universitet. 

  

Jag ger härmed mitt medgivande till att medverka i ovan nämnda studie: 

 

• Jag har tagit del av informationen om studien. Jag är införstådd med att jag kommer att 

intervjuas i min förskolemiljö samt att intervjumaterialet kommer att analyseras. 

  

• Jag vet att ingen obehörig får ta del av insamlade data, och att data förvaras på ett sådant 

sätt att deltagarna inte kan identifieras.  

  

• Jag har informerats om att ingen ekonomisk ersättning utgår samt att min medverkan är 

frivillig och när som helst kan avbrytas.  

  

  

  

  

Namn: ………………………………………………………. 

  

Förskola: ……………………………………………………. 

  

Adress: ……………………………………………………… 

  

Telefon: …………………………………………………….. 

  

  

  

  

....................................................................... 

Ort och datum 

  

  

....................................................................... 
Underskrift 
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Bilaga 3 

Intervjufrågor: 

 

1. Hur länge har du varit förskollärare? 

 

2. Vilka modersmål finns det på avdelningen? 

 

3. Vilka erfarenheter har du av arbete med barns modersmål? 

 

4. Har du fått någon kompetensutbildning kring arbete med barns olika modersmål?  

 

5. Hur synliggörs barns olika modersmål i verksamheten? 

 

6. Vilka verktyg finns i verksamheten som kan stimulera barns olika modersmål? 

 

7. Hur arbetar ni för att stimulera och ta tillvara på barns olika modersmål? 

 

8. Vilka möjligheter och svårigheter ser du kring arbete med olika modersmål? 

 

 



 

45 

 

Bilaga 4  

Tabell över observation på tillgängligt och synligt material som vi tror kan kopplas till att 

stötta barns olika modersmål på de yngre och äldre avdelningarna. 

Förskola 1 Yngre avdelning Äldre avdelning 

 • Handalfabetet upphängd i en påse t.ex. teckenspråk på 

bokstaven O 

• Alfabetet uppsatt på väggen med bildstöd 

• Bokstart, böcker på olika modersmål 

 

• Bild- och 

teckenstöd 

• Jordglob 

• Siffror 

• Böcker på 

olika 

modersmål 

• Ipad 

Förskola 2 Yngre avdelning Äldre avdelning 

 • “Pino” meningar på golvet med teckenstöd 

• Teckenstöd till “knacka på” boken 

• Trummor och sång påsar  

• Teckenstöd samt bildstöd i skötrummet på hur man tvättar sig 

genom en sång. 

• Bildstöd och teckenstöd på olika ord vid matbordet. Även på 

färger och känslor  

• Cd spelare, Projektor 

• Bokstart, böcker på arabiska 

• Bild- och 

teckenstöd 

• Jordglob 

• Ipad, 

projektor 

 

Förskola 3  Äldre avdelning 

 • Olika sånglådor, att sjunga, lyssna in i olika färger. 

• Bildstöd på väggarna t.ex. vart lego finns eller sova, trött, på 

olika frukt, fordon, olika kläder mm 

• Teckenstöd och bilder på väggen t.ex. stol, bord, rita, pussla 

och teckenstöd och bild på ansiktet med känslor 

• Ipad och 2 projektorer 

• En stor jordglob 

• En green screen, en projektor duk 

• Siffra 1-10 fanns på arabiska på samlings tavlan 

• En affisch på 9 barn runt jordklotet som hade olika utseenden  

• Bokstart, böcker på arabiska 

• Bild- och 

teckenstöd 

• Ipad, 

projektor, 

• Matta med 

världskarta 

• Information 

på olika 

modersmål 

Förskola 4 Yngre avdelning Äldre avdelning 

 • Bildstöd och teckenstöd hur man tvättar händerna genom en 

sång. 

• Bildstöd på 1–10 med bilder samt antal, på toan hur man 

torkar, sitter, ta på byxor, spola och tvätta händerna och på 

kläder man ska ha i hallen. 

• Teckenstöd och bildstöd på olika djur 

• Ipad och en projektor 

• En affisch på engelska på mat och dryck  

• Bokstart, böcker på olika modersmål samt information om 

bokstart på arabiska, engelska och persiska 

• Bild- och 

teckenstöd 

• Böcker på 

olika 

modersmål 

• Ipad, tv, 

projektor 
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