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1 Inledning 

Enligt Skollagen (2010:800) och Språklagen (2009:600) ska barn få utveckla sitt 
modersmål, vilket förskolan ska bidra till. Barnkonventionen (UNICEF Sverige, 
2009) menar att barn har rätt att använda sitt eget språk och förskolans 
styrdokument skriver att:  

Barn med utländsk bakgrund som utvecklar sitt modersmål får bättre möjligheter att lära sig 
svenska och även utveckla kunskaper inom andra områden. Av skollagen framgår att förskolan 
ska medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det 
svenska och sitt modersmål. (Utbildningsdepartementet, 2016, s. 7).  

Var femte barn i förskolan hade år 2011 ett annat modersmål än svenska (Kultti, 
2012). Modersmålsstöd berör därför många människor som ska växa upp i vårt 
samhälle. Samtidigt är vår kunskap om modersmålsstöd i förskolan begränsad trots 
15-årig erfarenhet både som anställda och under praktik inom förskolan.  Därför vill 
vi ta reda på vilka metoder förskolans personal använder gällande modersmålsstöd i 
förskolan. Vi tolkar förskolans läroplan, skollag och språklag som att barn bör få 
modersmålsstöd för rätten att använda sitt språk och ökad möjlighet till lärande. Det 
är oklart för oss på vilket sätt förskollärare och barnskötare arbetar med barns 
språkutveckling gällande modersmål och vilket syfte de har med arbetet. 

I vår pilotstudie där modersmålsstöd i förskolan undersöktes på tolv 
förskoleavdelningar visade resultatet att förskolans personal arbetade med olika 
metoder för att hjälpa barnen att utveckla sitt modersmål. Vi vill därför i denna studie 
närmre undersöka vilka metoder förskolepersonal använder sig av, och hur de 
motiverar val av metod. Studien utgår ifrån ett sociokulturellt perspektiv där språket 
spelar en central roll i hur en människa förstår sin omvärld. Perspektivet ser språket 
som ett redskap som skapar mening för individen (Säljö 2005). Det sociokulturella 
perspektivet lyfter samspel och interaktion som viktiga beståndsdelar i barns 
utveckling och lärande (Strandberg, 2006). Vi menar att språk är en viktig del i barns 
samspel och interaktion som stärker barns utveckling och lärande. I starten av vår 
pilotstudie tänkte vi att modersmålsstöd främst skedde genom en modersmålslärare, 
men efter pilotstudien insåg vi att det var förskolans pedagoger som möjliggjorde för 
barnens modersmålsutveckling. Därför vill vi i föreliggande studie undersöka hur 
förskollärare stöttar barn i dess modersmål för att möjliggöra bästa potentiella 
utveckling.  

1.1 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med denna studie är att utröna på vilket sätt förskolans personal arbetar för att 
barn ska kunna ges möjlighet till att utveckla sitt modersmål samt personalens 
beskrivningar av arbetet med barns modersmålsutveckling. Studien utgår ifrån 
följande forskningsfrågor.  

 Hur arbetar förskolans personal med barns modersmålsutveckling?  

 Vilket syfte har förskolans personal avseende arbetet med barns 
modersmålsutveckling? 
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1.2 Uppsatsens disposition 

Föreliggande studie är uppdelad i tre delar: inledning, uppsatstext och avslutning. 
Uppsatstexten börjar med ett bakgrundskapitel som tar upp valda delar av tidigare 
forskning rörande ämnet modersmålsstöd i förskolan samt det teoretiska perspektiv 
som analysen utgår ifrån. I metodkapitlet redogörs vald datainsamlingsmetod, vars 
resultat sedan presenteras i resultatkapitlet. I analyskapitlet analyseras resultatet mot 
den forskning och det perspektiv som är valt för studien. Slutligen diskuteras 
resultatet utifrån studiens syfte och forskningsfrågor i diskussionskapitlet. Uppsatsen 
avslutas med en kort sammanfattning. 

2 Bakgrund 

I detta kapitel redogörs de begrepp som är relevanta för studien. Därefter lyfts 
intressanta delar fram ur tidigare forskning som berör modersmålsstöd i förskolan. 
Slutligen presenteras det valda teoretiska perspektiv som ligger till grund för hur 
resultatet tolkas.  

2.1 Centrala begrepp 

Förskolans personal/förskolepersonal innebär i denna studie förskollärare och 
barnskötare. Begreppet kan också innefatta annan outbildad personal som arbetar på 
förskolan. 

Barnomsorg används som ett samlingsnamn för förskola och familjedaghem 
(dagbarnvårdare).  

Modersmål/förstaspråk. Det tidigare begreppet hemspråk ändrades 1997 till 
modersmål med motiveringen att höja invandrarspråkens status (Skolverket, 2013). 
Skolverket (2013) ser begreppet modersmål som problematiskt då det används som 
motpol till det svenska språket eller att en människa underförstått bara kan ha ett 
modersmål. Ehrlin (2012) och Kultti (2014) menar att modersmål är det språk 
människan först lär sig.  

I föreliggande studie innebär modersmål för oss författare det språk som talas av 
barnet själv eller dess föräldrar. Det behöver alltså inte vara barnets första språk. Vi 
tänker att barn födda i Sverige kan lära sig svenska före eller parallellt med sitt/sina 
modersmål.  

Barn med annat modersmål. När vi i intervjustudien, frågar efter antal barn med 
annat modersmål än svenska, tänker vi oss att barnet eller minst en av barnets 
föräldrar är födda utomlands och att föräldern talar ett annat språk än svenska. Vi 
kan dock inte säkerställa att alla respondenter har samma definiering av barn med 
annat modersmål.  

Modersmålsutveckling/modersmålsstöd. I föreliggande studie används i huvudsak 
begreppet modersmålsutveckling då förskolans läroplan talar om att utveckla barns 
modersmål (Utbildningsdepartementet, 2016). Vi menar i föreliggande studie att 
barns modersmålsutveckling sker när barns modersmål berörs, används eller 
utvecklas av barnet eller på förskolan. Vi tänker oss att begreppen modersmålsstöd 
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och modersmålsutveckling är synonymt och inte behöver utföras av någon speciell 
modersmålslärare. Det är emellertid inte säkert att vi och respondenterna definierar 
begreppet modersmålsutveckling likvärdigt. 

Modersmålslärare, är en lärare som kan tala barnets modersmål och har avsatt tid 
för modersmålsträning i förskolan. Enligt Skolverket kan modersmålslärare vara 
förskollärare, lärare eller barnskötare som utbildat sig i Sverige eller utomlands. Det 
finns också modersmålslärare som helt saknar adekvat utbildning (Skolverket, 2003). 

Translanguaging, Rosén och Wedin (2015) förklarar begreppet translanguaging som 
att en flerspråkig människas språk inte är separerade. Synen är istället att människan 
använder allt sitt språkliga kapital parallellt. Språken bildar en gemensam resurs för 
meningsskapande, och är ett medel som förenklar för kommunikation. Velasco och 
Garcia (2014) förklarar begreppet med att flerspråkiga använder alla sina språkliga 
resurser de har för att förstå, skriva och prata. Det handlar inte om att växla språk 
utan mer att utnyttja alla resurser samtidigt.  

Crossgenerational communication innebär vikten av att tala modersmålet för att 
kunna kommunicera med släkt och över generationsgränser, för att förstå sitt 
kulturella arv och sin kulturalitet (Papatheodorou, 2007). 

2.2 Tidigare forskning 

Nedan redovisas valt tillvägagångsätt, när det gäller framtagandet av tidigare 
forskning i ämnet, samt en redogörelse för den forskning som valts ut som intressant 
för studien. 

2.2.1 Tillvägagångsätt 

Vi har använt oss av databasen ERIC i ett försök att få fram ytterligare forskning, än 
vad som redan fanns att tillgå från vår tidigare studie, angående 
modersmålsutveckling i förskolan. Vi använde sökord som bilingualism, mother 
tounge, first language, preeschool. Sökningarna har begränsats genom att välja 
publikationsdatum mellan ca 2011 och 2016, för att få tidsaktuell forskning. Vi 
hittade inga nya vetenskapliga artiklar av intresse, framför allt ansågs ytterligare 
svensk forskning intressant för studien. Anledningen till att vi endast sökt med 
engelska sökord är av det faktum att databasen ERIC inte hittade några resultat när 
vi använde oss av motsvarande svenska sökord. Vi har också begränsat våra 
sökningar genom att begära vetenskapliga artiklar och akademiska tidskrifter som är 
peer reviewed, vilket krävs för arbetet. Vissa av våra artiklar har vi funnit via andra 
artiklars referenslitteratur. Via biblioteket fick vi tips om Google Scholar som 
sökmotor. Där kunde svenska sökord användas vilket ledde till resultat av ett 
examensarbete vars referenslitteratur hade en licentiatavhandling av intresse. Vidare 
har vetenskapliga artiklar, akademiska tidsskrifter och doktorsavhandlingar från vårt 
tidigare arbete använts även till denna studie.  

2.2.2 Minskade insatser trots ökat behov 

I skolverkets rapport (2003) framkommer det att en fjärdedel av barnen i den 
svenska förskolan är födda utomlands eller har föräldrar födda utomlands. Bara i 16 
av Sveriges 290 kommuner erbjuds modersmålsstöd till de barn vars föräldrar 



8 

 

önskar, i form av modersmålslärare. Stödet äger rum i snitt 2-3 timmar/vecka. 
Rapporten menar att utvärdering och uppföljning av modersmålsstödet är svårt när 
det handlar om ambulerande lärare, det vill säga modersmålslärare som åker runt till 
förskolorna för att undervisa barn i dess modersmål (Skolverket, 2003). 

Finansieringen av modersmålsstöd har minskat kraftigt de senaste 30 åren till följd 
av politiska beslut, trotts att barn med annat modersmål än svenska har ökat under 
samma tid, vilket diagrammet nedan tydligt visar på. Barn vars båda föräldrar är 
födda utomlands har även blivit fler sedan 90-talet, då det var vanligare att endast 
den ena föräldern var född utomlands (Skolverket, 2003).  

 

Samtidigt som antalet flerspråkiga ökar så finns det lite kunskap om hur de olika 
språken interagerar med varandra och hur detta påverkar lärandet, menar Velasco 
och Garcia (2014). Språken har tidigare hållits isär, och att kodväxla har uppfattats 
negativt (Velasco & Garcia, 2014; Rosén & Wedin, 2015). Traditionen med att språk 
ofta lärs ut separat, har på senare tid utvecklats till translanguaging, där människans 
språk används samtidigt. Alla språkliga resurser brukas vid tal, skrift och för 
förståelse av något (Velasco & Garcia, 2014). Historiskt sett har det svenska språket 
alltid varit en norm inom skolväsendet i Sverige (Rosén & Wedin, 2015; Skans, 2011). 
Skans (2011) ställer sig frågande till om och hur förskolan förändras i takt med 
samhället. Ohlsson, Döös och Granberg (2011) poängterar att verksamheten måste 
anpassas efter hur samhället förändras.  Faktum är att det redan på 1970-talet fanns 
en medvetenhet om vikten av att barn behöver utveckla sitt modersmål för att kunna 
uttrycka sig (Skolverket, 2003). En förklaring till varför andelen barn med annat 
modersmål har ökat i förskolorna kan vara en lagändring år 2003 som gav alla barn 
rätt till plats i förskolan oavsett om föräldrarna arbetade eller inte (Skolverket, 2003). 
Sellgren (2006) menar att pedagoger i Stockholm fått en mer positiv syn på 
modersmålets betydelse efter högskoleutbildning kring tvåspråkiga barn. Ekstrand 
och Nadarevic (2010) menar å andra sidan att lärarstudenter i lärarutbildningar inte 
blir tillräckligt förberedda gällande arbete med mångfald. 

 

Tabell 1 

Diagrammet visar barn med modersmål förutom svenska i 
jämförelse med vilka av dessa barn som får modersmålsstöd 
mellan år 1979-2001 (Skolverket, 2003). 
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2.2.3 Föräldrar ses som en viktig del av modersmålsstödet 

Barn som inte har samma språk som en pedagog på förskolan kan inte heller få 
samma stöd som andra barn i sin utveckling menar Skans (2011). Pedagoger 
använder föräldrar som språkresurs, när det gäller översättning av vissa ord, för att 
ge barnet bästa möjliga stöd i förskolan (Skans, 2011).  

Papatheodorou (2007) menar att föräldrar är den viktigaste källan för att stötta 
inlärningen av modersmålet, för att de kan språket och kulturen från hemlandet. 
Skans (2011) menar att förskolan till exempel kan uppmana föräldrar att läsa hemma 
och tillhandahålla böcker för hemlån från förskolan på deras språk för att stimulera 
modersmålet. Ehrlin (2012) har i sin studie kommit fram till att förskollärare 
uppmuntrar föräldrar att tala modersmål med sina barn, samt att förskollärarna i 
Ehrlins (2012) studie anser att modersmålsutveckling är viktigt. Studien visar dock 
att få barn har möjlighet att få modersmålsstöd på förskolan. Ehrlin (2012) skriver att 
förskolan i första hand står för den svenska språkinlärningen och kulturen utifrån en 
studie av Kultti och Pramling Samuelsson från 2006. 

2.2.4 Modersmålsstöd i förskolan 

Enligt förskolans läroplan är ett etiskt förhållningssätt en viktig del i bemötandet av 
barn i verksamheten: 

Värdegrunden uttrycker det etiska förhållningssätt som ska prägla verksamheten. Omsorg om 
och hänsyn till andra människor, liksom rättvisa och jämställdhet samt egna och andras 
rättigheter ska lyftas fram och synliggöras i verksamheten. Barn tillägnar sig etiska värden och 
normer främst genom konkreta upplevelser. Vuxnas förhållningssätt påverkar barns förståelse 
och respekt för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle och därför 
är vuxna viktiga som förebilder (Utbildningsdepartementet, 2016, s. 4). 

Förskolan kan vara barns eller familjers första möte med svenska språket. Då är 
modersmålet viktigt för att ge trygghet och för att barn och familj ska få en förståelse 
för verksamheten (Skans, 2011). Utifrån förskolans läroplan ska förskolans 
verksamhet vara en mötesplats där bland annat historia, språk, kulturarv, traditioner 
och kunskaper överförs, skriver Skans (2011). Larsson och Karlsson (2014) tolkar 
förskolans läroplan som att barn dagligen ska stöttas i sin utveckling av modersmål. 
Författarna menar att förskollärare med fördel kan stötta och uppmuntra barn att 
tala alla sina språk, och på det viset påvisa att flerspråkighet är en tillgång. Garcia 
(Höglund, 2016) ser flerspråkighet som något värdefullt vilket hon hävdar i sitt 
begrepp social justice, vilket innebär en ståndpunkt där alla språk leder till kunskap 
och alla språk har samma värde. Velasco och Garcia (2014) skriver om 
translanguaging som ett förhållningssätt där språk med fördel används parallellt. 
Författarnas begrepp väcker tanken om att barn ska uppmuntras att använda alla 
sina språk i förskolan. Skolverket (2013) nämner i sin publikation att förskolans 
verksamhet ska acceptera föräldrarnas val av språk, och istället fokusera på svenska i 
förskolan. Å andra sidan nämner Skolverket (2003) i en tidigare rapport att det är 
betydelsefullt för barn om det finns en vuxen som kan deras modersmål på förskolan. 
Det blir också betydelsefullt i kontakten med föräldrar om personalen talar samma 
språk, inte bara för att förstå språket utan även för att förstå kulturen. Tobin, 
Arzubiaga och AdAir (2013) menar att lärare med flera språk kan ses som en bro 
mellan hem och förskola både gällande kulturen och språket. Däremot menar Kultti 
(2012) att lärare inte behöver kunna alla barns olika språk, utan det är viktigt att 
lärarna genom kontakt med föräldrarna får kunskaper om barns tidigare 
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erfarenheter. Genom translanguaging bildar språken en gemensam resurs för 
meningsskapande, och är ett medel som förenklar för kommunikation (R0sén & 
Wedin, 2015). Wold (1994) menar att fyra delar bidrar till barns språkutveckling. 
Dessa delar handlar om att den vuxna lägger sig på barnets språknivå, och att 
konversationen handlar om något som intresserar barnet alternativt om något som 
sker just i den stunden. Vidare handlar det om att som vuxen vara närvarande, 
benämna och fylla i när barnet pratar. Slutligen nämner Wold (1994) delen som 
handlar om att barnet och den vuxne har en bra emotionell relation till varandra där 
de kan känna igen sig i varandra. Vygotskij (Strandberg, 2006) menar att lärande kan 
ske genom interaktion och samspel.  

Engdahl och Ärlemalm-Hagsér (2015) menar för att barn med annat modersmål än 
svenska ska ha möjlighet att utveckla sitt modersmål krävs det att förskolan har en 
god kvalitet och att personalen arbetar medvetet med språkutveckling. Med kvalitet 
menar författarna förhållningssätt och förmågan att ta tillvara på barns perspektiv. 
Vidare slås det fast att modersmålet kan gå förlorat om det inte används (Engdahl & 
Ärlemalm-Hagsér, 2015). Som tidigare nämnts är lärarnas förhållningssätt viktigare 
än dess språkkunskaper när det gäller stöttandet av barns modersmål i förskolan 
(Kultti, 2012). Även Skans (2011) nämner lärarnas förhållningssätt som väsentligt för 
alla barns trivsel och gemenskap i förskolan, men även att vara lyhörd och öppen för 
att förstå andras perspektiv. I pedagogens möte med barnet och dennes familj är det 
viktigt att ha kunskap om familjens etnicitet, och det är också bra att veta 
anledningen till att familjen är i Sverige. Ett relationellt synsätt innebär att 
pedagogen i mötet startar utifrån de behov barnet har, och att pedagogen förstår vilka 
behov barnet har i den specifika situationen. Förskolepersonal brukar använda sig 
själva som pedagogiska verktyg i syfte att bygga upp ett förtroende och för att stärka 
barnens självkänsla (Halldén, 2007).  

Forskning och litteratur som vi tagit del av tar främst upp andraspråksinlärning, när 
det gäller barn med annat modersmål än svenska i förskolan. Kultti (2012) skriver att 
aktiviteter som leds av lärare i förskolan ger barn förutsättningar att utveckla det 
svenska språket.  Skolverket (2013) menar också att leken kan utveckla språket om 
vuxna är närvarande och stöttar barn i sitt språk. Dessa lärarledda aktiviteter leder 
till att barn kommunicerar och socialiserar sig med varandra, vilket är viktigt för 
språkutvecklingen (Kultti, 2012).  Observationer visar på att två aktiviteter, skapande 
och fri lek, inte var språkfrämjande eftersom pedagogen inte var delaktig och 
närvarande i aktiviteten (Skans, 2011). I en annan observation (Skans, 2011) ges 
exempel på en lämningssituation där vårdnadshavare och pedagog pratar med 
varandra på barnets modersmål, vilket påvisar vikten av flerspråkighet för barnet. 
Pedagogens handling talar om för barnet att båda språken är viktiga och behövs. I 
övergångarna mellan barnets modersmål och svenska under lämningen blir även en 
övergång mellan hem och förskola. För barn kan det vara svårt att gå från hemmiljö 
till förskolans verksamhet. Om detta nya möte sker på ett språk som barnet inte är 
van vid blir det förstås svårare. I detta är språkkunskaperna hos pedagogerna viktiga 
(Skans, 2011). Parszyk (2006) menar att pedagoger med flera språk är viktiga 
förebilder för flerspråkiga barn, men som sällan värdesätts. Kultti (2012) liksom 
Höglund (2016) menar att vi måste föra barns olika kulturer samman och inte 
separera dem. Böcker på olika språk hjälper till att få hela barngruppen delaktig och 
engagerad i barns olika modersmål (Kultti, 2012). Larsson och Karlsson (2014) 
nämner att böcker på alla aktuella modersmål kan vara en metod för att få in språken 
i verksamheten. Kultti (2014) menar att flerspråkiga miljöer är viktiga, likaså att ha 
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kunskap om barns språkliga erfarenheter. Lärares förhållningssätt, deras attityder 
och prioriteringar spelar också in när det gäller vilka förutsättningar barn får för att 
kommunicera. Barn kan tidigt uppfatta vilka språk som omgivningen tycker om eller 
värderar. I en tvåspråkig miljö förmedlas det att flera språk är viktigt och användbart 
(Kultti, 2014). Flerspråkighetens status påverkas positivt om samhället ser på 
flerspråkighet som en resurs (Skans, 2011). 

2.2.5 Modersmålet inte bara Crossgenerational communication  

Internationell forskning visar att barn som får använda alla sina språk får lättare att 
lära sig (Höglund, 2016). Genom att som lärare visa respekt för barns olika 
modersmål och kultur stärks barns identitet och självkänsla, vilket är centralt för 
deras lärande och motivation (Cummins, 1996). Kultti (2012) nämner i sin 
avhandling att barn med samma modersmål som läraren får mer samtalstid 
tillsammans med läraren än vad andra barn får.  

Identitet och språk hör ihop menar Ladberg (2003), Höglund (2016), Hyltenstam och 
Tuomela (1996) och Utbildningsdepartementet (2016). Papatheodorou (2007)  delar 
ovanståendes syn och skriver att människors modersmål spelar roll för deras 
identitet. Hyltenstam och Tuomela (1996) menar att barn enklare kan utveckla sin 
identitet om de kan sitt modersmål. Det blir även enklare att samspela med sin familj, 
om en människa kan sitt modersmål (Hyltenstam & Tuomela, 1996; Papatheodorou, 
2007). Om barn inte får modersmålsstöd utan bara lär sig svenska, blir det svårare 
för föräldrar att uppfostra och stötta barn i dess identitetsutveckling (Hyltenstam & 
Tuomela, 1996). I en skola arbetades det aktivt för att barn skulle använda sitt 
förstaspråk för att förstå och hjälpa varandra. Det resulterade i att barnen blev mer 
stolta över sitt språk och fick en starkare självkänsla (Höglund, 2016).  

I tidigare forskning kan vi läsa om att det är vanligt förekommande att 
modersmålsstöd sker integrerat i barngruppen samt vilka fördelar det har, som att 
det stärker individen och hela barngruppen (Ladberg, 2003; Skolverket, 2003). 
Ladberg (2003) menar att barn med annat modersmål än svenska stärks i sin 
kulturella identitet genom att modersmålslärare lyfter barns kultur på förskolan 
vilket även engagerar och intresserar övriga barngruppen.  Barn med annat 
modersmål blir således sedda och bekräftade. Författaren ser risker med barn som 
slutar använda sitt modersmål då det kan tyda på känslan av att deras etniska 
tillhörighet inte är accepterad (Ladberg, 2003). Om barns kultur inte blir bekräftat i 
förskolans verksamhet kan barn känna sig ensamma och mindervärdiga. Detta kan 
motarbetas genom genomförande av aktiviteter från barnets kultur, såsom 
exempelvis musik och sånger. I aktiviteterna förstärks och uppskattas barns kultur 
(Nauclér, Wellin & Ögren, 1988).  

Torpsten (2008) hävdar att utvecklingen av modersmålet blir ett stöd för 
andraspråksinlärningen. Det är enklare att förstå ett ord på sitt andra språk om det 
redan finns en förståelse för begreppet på sitt modersmål. Ladberg (2003) anser att 
både modersmål och majoritetsspråket i det land man lever i är en rättighet att få 
använda och lära sig. Hon menar också att det kan finnas en oro bland föräldrar att 
inlärning av ett språk sker på bekostnad av något annat, vidare skriver hon: 

I själva verket är det tvärt om: ju mer barnet går framåt på modersmålet, desto lättare har det 
att gå fram på det nya språket. De begrepp som barnet har ord för på modersmålet kan det lätt 
tillägna sig ord för på ett nytt språk. 
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Andra tror att det går av sig själv för barn att lära sig nya språk. ”Barn lär sig så lätt”, säger 
många. Man tror kanske att det är tillräckligt att barnet har språket i rummet (Ladberg, 2003, s. 
12). 

Språken tar alltså inte ut varandra utan stärks av varandra samtidigt som 
språkinlärning inte är något som sker av sig självt.  
 
Viberg (1996) menar att barns ordförråd och ett etablerat modersmål är viktiga 
förutsättningar för att gå vidare i en andraspråksinlärning. Efter tre års ålder kan 
andraspråket läras in då forskare anser att modersmålet är väl etablerat. Därför är det 
viktigt att stötta barn i dess modersmål för att bygga upp en basnivå som är lik den 
nivå som barn med svenska som modersmål har när de börjar skolan. Det tar ungefär 
två år att uppnå en basfärdighet i svenska som andraspråk menar författaren och 
därefter ytterligare 3-6 år för att uppnå en högre nivå. Den språkliga basen tillägnas 
innan barn börjar skolan om modersmålet talas under barnets första år (Viberg, 
1996). 

Collier (1987) har utifrån amerikansk forskning kommit fram till att barn som 
kommer till ett nytt land före fem års ålder inte har tillägnat sig sitt modersmål 
ordentligt och har därför längre inlärningstid för det nya språket än de barn som är 
mellan 8-11 år när de kommer till det nya landet. Detta beror på att modersmålet då 
är etablerat och det går lättare att tillägna sig ett andraspråk, samtidigt som 
språkkraven inte är så stora. Med åldern blir det svårare att tillägna sig ett nytt språk 
i takt med att språkkraven ökar. Nedan visas detta i en tabell av Collier (1987). 
 
 

Ankomst ålder Tidsåtgång  

5-7 år 3-8 år 

8-11 år 2-5 år 

12-15 år 6-8 år 

Tabell 2 

Tabellen visar hur lång tid det tar att tillägna sig ett nytt språk i förhållande till den ålder barnet 
har vid ankomsten till det nya landet (Collier, 1987). 

2.2.6 Lära genom lek 

Ladberg (2003) och Papatheodorou (2007) menar att de bästa sätten för barn att lära 
sig sitt modersmål är genom lek och andra aktiviteter som intresserar dem. 
Modersmålsstödet måste bygga på barns erfarenheter (Papatheodorou, 2007). Enligt 
Kultti (2012) avbryts lekar lätt om barn inte kan kommunicera med varandra. Hon 
kunde se att lekarna varade under längre tid vartefter språket utvecklades hos 
barnen. Ladberg (2003) påpekar vikten av att inte störa barn som leker då de i leken 
utvecklar sitt språk. Blir de avbrutna för ofta hinner barnen inte utvecklas i lika stor 
utsträckning. Barnen behöver tid för att kunna utveckla sina lekar för att genom det 
kunna utveckla sitt språk. Det kan vara en god idé att låta lekmaterial såsom kojbygge 
låta stå några dagar så att barnens lek får möjlighet att fortgå under en längre tid, 
menar Ladberg (2003). Kultti (2012) kan i sin studie se att barns språkkunskaper 
kommer fram i lekar med modersmålslärare eller kamrater med samma modersmål. 
Lekaktiviteterna i Kulttis studie är möten där barn samspelar med varandra. Samspel 
har betydelse för förskolebarns lärande gällande andraspråksinlärning (Ehrlin, 2012). 
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2.3 Teoretiskt perspektiv 

Analysen utgår ifrån ett sociokulturellt perspektiv. Gällande barns språkutveckling 
menar perspektivet att interaktion och samspel är viktigt, då barn utvecklar sitt språk 
tillsammans med andra. Människans språk är inte medfött, utan påverkas och 
utvecklas utifrån den kultur och miljö vi lever i (Strandberg, 2006). Perspektivet 
menar att språk är redskap som hjälper oss att förstå omvärlden (Säljö, 2005).  

Perspektivet kan hjälpa oss att förstå på vilket sätt förskolans personal arbetar för att 
barn ska kunna ges möjlighet till att utveckla sitt modersmål. Vidare kan perspektivet 
hjälpa oss att förstå hur personalen beskriver arbetet med barns 
modersmålsutveckling. Perspektivet kan hjälpa oss genom att se på vår empiri utifrån 
det sociokulturella perspektivets syn på lärande och lärandets processer. 

Strandberg (2006) förklarar Vygotskijs sociokulturella teori på följande sätt. 
Människans inre processer kommer alltid efter yttre aktiviteter tillsammans med 
andra, eller tillsammans med artefakter i olika miljöer. Genom yttre aktiviteter får 
människan stoff till sin inre utveckling och lärande. De aktiviteter som leder till 
lärande kännetecknas enligt Vygotskij av fyra olika aktivitetstyper som social, 
medierad, situerad och kreativ. Det betyder att lärande behöver ske i en aktivitet eller 
i interaktion med andra. Vidare kan en aktivitet innehålla ett hjälpmedel, en artefakt 
eller verktyg som vi använder oss av för att genomföra en uppgift, såsom exempelvis 
att räkna på fingrarna eller att använda en karta. En aktivitet som leder till utveckling 
och lärande kan även vara bunden till en specifik miljö eller kontext. Var en person 
befinner sig spelar stor roll för lärandets utveckling, då olika miljöer påverkar i vilken 
utsträckning människor lär sig. Slutligen kan aktiviteter som bidrar till lärande också 
handla om kreativitet. Det kan förklaras som ett fantasirum eller att lek är kreativt, 
och i leken kan människan prestera lite bättre än utanför lek (Strandberg, 2006). 
Vygotskijs teori om den proximala utvecklingszonen, innebär att lärande och 
utveckling sker i samband med mer erfarna personer eller någon artefakt 
(Strandberg, 2006). Kultti (2012) beskriver Vygotskijs sociokulturella perspektiv med 
att människors beteende och handlingar varierar avhängigt vilket socialt eller 
kulturellt sammanhang som kommunikation eller interaktion sker i. Incitamentet i 
människans utveckling är interaktionen mellan människor och omgivning (Säljö, 
2005). Vårt tänkande och vårt språk hänger samman, och kollektivt skapas språket 
genom vilket vi kan uppleva och få kunskap om vår omvärld (Dysthe, 2003). Det 
sociokulturella perspektivet innebär enligt Skans (2011) att sociokulturella resurser 
och kommunikation som uppkommer ser olika ut beroende på vilken kultur och 
samhälle det sker i. Det ändras även över tid. Eriksen Hagtvet (2004) menar att barn 
lär sig språk i sociala sammanhang, vilket vi anser stämmer överens med det 
sociokulturella perspektivet nämligen att människan lär sig i samspel med andra 
(Strandberg, 2006). 

3 Metod 

I metodkapitlet presenteras vilken datainsamlingsmetod som valts, hur insamlingen 
av data gått till samt hur den bearbetats. Slutligen redogörs studiens forskningsetik 
och tillförlitlighet.  
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3.1 Datainsamling 

Den datainsamlingsmetod vi valde att använda oss av var semistrukturerade 
intervjuer. Det innebär att i förväg välja ut frågor och ämne som samtalet ska kretsa 
kring (Dalén, 2015). Bryman (2008) menar att respondenten i en semistrukturerad 
intervju har möjlighet att utveckla sina svar, vilket respondenterna fick möjlighet till 
när följdfrågor ställdes. 

3.2 Genomförande 

En intervjuguide utformades (bilaga 2) vilken efterföljdes under intervjuerna. 
Respondenterna gavs möjlighet att utveckla sina svar och frågorna ställdes inte 
tvunget i en specifik ordning. Enligt Bryman (2008) innehåller en intervjuguide 
frågeställningar som ska beröras under en semistrukturerad intervju.  Valet föll på 
intervjuguide för att vi ville säkerställa att vi höll oss till ämnet och att vi fick med alla 
tänkta områden. Efteråt fick respondenterna möjlighet att lyfta annat de tänkte på 
kring modersmålsstöd i förskolan. Respondenterna till denna studie kontaktades via 
mail, telefon eller sms med förfrågan om deltagande i intervju. 

3.3 Urval 

Som metod valdes intervju före observation, då vi konkret ville ta reda på hur och av 
vilken anledning förskollärare arbetade med barns modersmålsutveckling. I förra 
studien låg fokus på att fördjupa kunskapen om hur förskolor kan arbeta med 
modersmålsstöd, och vårdnadshavarnas delaktighet i det. Då använde vi oss av 
surveyundersökningar. De respondenter som kontaktades inför intervjuerna var 
bekanta som var aktiva inom förskolans verksamhet. De kriterier vi hade var att de 
idag arbetar aktivt inom förskolan där barn talar annat modersmål än svenska. I två 
av fallen kontaktades förskolan direkt och personalen fick själva avgöra vem av de 
anställda som bäst kunde besvara intervjun. Av dessa utvalda fick vi i regel fylligare 
svar än av de övriga sju respondenter som vi själva valde ut. De berörda delgavs 
intervjufrågorna i förväg, för att ge respondenterna möjlighet till förberedelse inför 
intervjun. 

3.4 Databearbetning 

Totalt genomfördes nio intervjuer. Samtliga respondenter var kvinnor i åldern 33-55 
år, verksamma i fem olika kommuner. Respondenternas arbetslivserfarenhet från 
förskolans verksamhet varierade mellan 5-36 år. Vi träffade respondenterna i 
hemmet eller på deras arbetsplats. Samtliga intervjuer ägde rum i slutna rum där vi 
kunde prata ostört. Respondenterna gick med på att samtalet spelades in för 
transkribering. Vi valde att angripa insamlad data genom att jämföra intervjusvaren, 
söka efter samband, mönster eller något svar som stod ut. Vi jämförde hur 
respondenterna svarat för att se om det gick att urskilja något mönster utifrån 
storleken på de kommuner respondenterna arbetade i. Data analyserades vidare 
utifrån respondenternas erfarenhet från förskolans verksamhet samt utifrån antalet 
barn med annat modersmål i förskolegruppen.  
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3.5 Forskningsetik 

Alla tillfrågade fick ta del av det missivbrev (bilaga 1) som utformats till studien, och 
fick således ta del av de fyra forskningsetiska kraven som är praxis vid dessa typer av 
arbete.   

Informationskravet innebär att forskaren informerar om den aktuella forskningen. 
Genom ett utskickat missivbrev fick våra respondenter ta del av vår kommande 
studie. Respondenterna fick även samma information muntligt vid intervjutillfället.  

Samtyckeskravet betyder att forskaren informerar deltagarna i undersökningen om 
att de själva har rätt att bestämma över sin medverkan. Respondenterna fick både i 
missivbrev och under intervjutillfället information om att de hade rätt att avbryta 
intervjun om de så skulle vilja.  

Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter om medverkande i undersökningen 
skall ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna förvaras på ett sådant 
sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. Under studiens gång har vi noggrant värnat 
om att deltagarnas identitet inte ska kunna spåras. Detta har vi gjort genom att 
avidentifiera de transkriberingar, ljudinspelningar och dokumentationer vi använt 
under arbetets gång. De utskrivna transkriberingarna har förvarats i en 
dokumentmapp som endast vi som författare haft tillgång till.  

Nyttjandekravet talar om att den insamlade data endast kommer användas för 
forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2011). Datainsamlingen har endast använts till 
studien och ska sedan förstöras. Ljudfilerna från intervjuerna kommer att raderas. 

3.6 Tillförlitlighet 

Tillförlitlighet handlar om att bedöma en kvalitativs studies kvalitet, vilket sker 
utifrån fyra bedömningspunkter. En studie är tillförlitlig om den är trovärdig, 
överförbar, pålitlig och att det går att styrka och bekräfta studiens resultat. 

Studiens tillförlitlighet är begränsad då studien endast omfattas av nio respondenter. 
Det är möjligt att frågorna tolkats på olika sätt av respondenterna, och vidare att 
deras svar tolkats av oss på annat sätt än de själva tänkt sig. Vi vill också lyfta det 
faktum att vår tolkning av våra centrala begrepp kan skilja sig åt från 
respondenternas tolkningar av desamma.  

3.6.1 Trovärdighet 

Bryman (2011) menar att trovärdighet innebär att arbetet genomförs enligt gällande 
regler, samt att studiens deltagare får ta del av studien för att ge sin syn på resultatet. 
Arbetet ska utgå från anvisad metodlitteratur och Vetenskapsrådets forskningsetiska 
principer ska synliggöras och efterföljas för att göra arbetet trovärdigt. Vi har i 
föreliggande studie använt oss av Vetenskapsrådets forskningsetiska principer under 
arbetets gång och de har funnits med som en central del i arbetet. Vidare presenteras 
och designas studien utifrån Brymans (2011) rekommendationer. Semistrukturerad 
intervju som metod har valts för att fullfölja studiens syfte och forskningsfrågor. I val 
av metod och dess genomförande har vi utgått från Bryman (2011). Studiens 
trovärdighet skulle öka genom att låta respondenterna ta del av resultatet. För att 
säkerställa vår tolkning av respondenternas svar hade vi kunnat fråga dem om vi 
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förstått dem rätt. Emellertid är detta något som inte skett. Studiens resultat kan ändå 
ge en aktuell bild av hur arbetet med modersmålsutveckling ser ut på de förskolor 
våra respondenter arbetar.  Å andra sidan kan deltagarnas uteblivna respons på 
resultatet sänka trovärdigheten för studien. Emellertid kommer respondenterna 
kunna ta del av resultatet när det publicerats, även om de då inte har möjlighet att 
komma med synpunkter.  

3.6.2 Överförbarhet 

Överförbarhet handlar om studiens resultat kan återges eller förflyttas till annan 
miljö. Vi tänker att studiens resultat delvis är överförbar till andra miljöer och 
sammanhang. Om studien skulle genomföras igen skulle vi få andra svar på vilka 
metoder som används och vad respondenter har för syfte med modersmålsstöd i 
förskolan, då svaren inte presenterar ”det enda rätta” utan det är högst individuellt 
vad en respondent upplever som den mest fördelaktiga metoden för 
modersmålsutveckling, exempelvis. 

3.6.3 Pålitlighet 

Kriteriet pålitlighet handlar om studiens reliabilitet. Vi har spelat in intervjuerna och 
efteråt transkriberat dem vilket har bidragit till en djupare bearbetning av den 
insamlade datan, samt att reliabiliteten ökar. Pålitlighet handlar också om att 
noggrant redovisa forskningsprocessen (Bryman, 2011). Arbetet har över tid 
granskats av handledare för att säkerställa kvaliteten på de val vi gjort. Som författare 
har vi omsorgsfullt redogjort för vår forskningsprocess, såsom exempelvis 
problemformulering och datainsamling.  

3.6.4 Styrka och bekräfta 

För att studiens resultat ska vara tillförlitligt ska det också vara möjligt att styrka och 
bekräfta resultaten. Det ska bekräftas att studiens forskare inte låter en teoretisk 
inriktning påverka resultatet eller att forskarens personliga värderingar påverkar 
resultatet. Vi har under arbetets gång arbetat med bearbetningen av den insamlade 
datan med hjälp av vårt teoretiska perspektiv samtidigt som vi sett till att 
perspektivet inte tagit överhand. Vi är medvetna om att personliga värderingar kan 
påverka studiers resultat, därför har vi noga lyssnat på intervjusvaren så objektivt och 
sakligt som möjligt, och inga slutsatser har dragits utifrån våra personliga 
värderingar. 

4 Resultat 

Nedan redovisas resultatet baserat på studiens syfte och forskningsfrågor. Resultatet 
presenteras i enlighet med ordningsföljden i intervjuguiden (bilaga 2). Kapitlet 
avslutas med en sammanfattning. 

4.1 Bakgrundsfrågor 

Av respondenterna som svarade på intervjun hade endast två av nio kortare 
erfarenhet än tio år som anställd inom barnomsorgen. De flesta respondenter hade 
mellan fyra och fem barn med annat modersmål än svenska i sin barngrupp. De 
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övriga hade nio respektive tolv barn. I en barngrupp hade samtliga 21 barn annat 
modersmål. Hur många språk som talades av barnen i barngrupperna varierade 
mellan tre till sex olika språk. Se tabell nedan. 

Respondent Ålder Befattning Antal år av 
erfarenhet 

Antal barn 
med annat 
modersmål 

Antal 
språk 

som talas 
i gruppen 

Stor 
eller 
liten 

kommun 

Respondent 
1 

47 år Förskollärare 27 år 5 barn 4 språk Liten 
kommun 

Respondent 
2 

33 år Förskollärare 5 år 4 barn 3 språk Liten 
kommun 

Respondent 
3 

35 år Förskollärare 13,5 år 5 barn 3 språk Liten 
kommun 

Respondent 
4 

48 år Förskollärare 20 år 12 barn 4 språk Liten 
kommun 

Respondent 
5 

37 år Förskollärare 13 år 5 barn 3 språk Stor 
kommun 

Respondent 
6 

48 år Förskollärare 28 år 9 barn 6 språk Liten 
kommun 

Respondent 
7 

37 år Förskollärare 8 år 21 barn 6 språk Stor 
kommun 

Respondent 
8 

55 år Barnskötare 36 år 4 barn 4 språk Stor 
kommun 

Respondent 
9 

37 år Förskollärare 14 år 9 barn 4 språk Stor 
kommun 

 

Tabell 3 

Tabellen ovan visar den bakgrundsinformation som framkom i intervjuerna. Stor kommun avser i 
denna undersökning kommuner med fler än 100.000 invånare och liten kommun färre än 15.000 
invånare. 

4.2 Betydelsen av modersmålsstöd  

I respondenternas beskrivningar framkom tre övergripande uppfattningar om varför 
modersmål ska tränas. Modersmålsstöd stärker barns identitet, ger förutsättningar 
inför skolstart samt underlättar andraspråksinlärningen. 

Flera av respondenterna menade att kunskaper inom modersmålet stärker barns 
identitet. Det ansågs också viktigt med modersmålsutveckling för att ge barn samma 
förutsättningar inför skolstarten. Modersmålet lyftes som viktigt för att det 
underlättar andraspråksinlärningen och att barn som utvecklar sitt modersmål lär sig 
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både svenska och andra ämnen bättre. Någon respondent lyfte att minnet förbättras 
vid flerspråkighet och att hjärnkapaciteten ökar.  

Intervjuare:  Vad ser du för fördelar med att arbeta med modersmålsutveckling? 
Respondent 3: Om man kan sitt modersmål ordentligt, då är det lättare att lära sig 

svenska .. kan man fler språk så är det lättare att lösa problem.  
Intervjuare: Mhm 
Respondent 3: Hjärnan fungerar bättre. 
Intervjuare:  Jaha! 

Det ansågs viktigt att kunna sitt modersmål för att kunna kommunicera med äldre 
släktingar som inte längre kan svenska på grund av stigande ålder då svenskan fallit 
bort.  Flerspråkighet sågs även som en resurs för samhället och att det är bra att 
kunna flera språk när man söker arbete.  

4.3 Artefakter och förhållningssätt stöttar barns 
modersmål 

Respondenterna använder artefakter och förhållningssätt för att stötta barns 
modersmålsutveckling. Artefakter var digitala hjälpmedel som Penpal, interaktiva 
appar, QR-koder, Youtube, UR, filmer och ljudböcker.  

Intervjuare: På vilka sätt eller vilka metoder använder du för att stärka barns 
modersmål på förskolan? 

Respondent 2: Vi använder.. och kolla på Pino på UR och även Youtube kolla på (något 
ohörbart) 

Intervjuare: Mm 
Respondent 2: På paddan! 
Intervjuare: Något mer? 
Respondent 2: Nej vi, jag tycker vi att vi är jättedåliga på det, men vi har delat in vår 

förskolegrupp i två grupper och jag är inte i samma grupp som de 
barnen. 

Intervjuare: Ok, men det är inget du vet hur de andra jobbar? 
Respondent 2: Nej, jag har inte forskat i det hur de jobbar. 

Sång, musik, bilder, böcker och sagor var ytterligare artefakter som användes. Det 
talades även om vikten av ett nyfiket förhållningssätt, att läsa på om olika kulturer, 
fråga och lära sig ord och fraser på barnets modersmål, vilket även nämndes som 
trygghetsord av en respondent, samt påvisa att det finns många olika språk som talas 
i gruppen. Modersmålet stärktes även genom det vardagliga språket, genom att i 
mindre grupper arbeta med barns modersmål och att under inskolning ta reda på 
vilka språk som talas hemma. Flerspråkiga kollegor var en annan strategi för att 
arbeta med barns modersmålsutveckling. Det bör nämnas att en av respondenternas 
förskoleavdelning inte nämnvärt arbetade med modersmålsutveckling eller på annat 
sätt uppmärksammade att det fanns olika språk och kulturer i barngruppen.  

Strategierna eller metoderna har valts för att barnen ska få uppleva att de är en 
tillgång i gruppen, och att de som lärare lärde sig ord på barns modersmål för att få 
barn att känna sig trygga. Tekniska hjälpmedel såsom Ipad och Youtube, QR-koder, 
appar etc. är enkla att använda för att det är ett färdigt material, och att det även 
används för att pedagogerna själva inte kan barnets modersmål. Film på Youtube på 
barnets modersmål användes på en avdelning i avseende att trösta ett ledset barn.  
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4.4 Vårdnadshavare bidrar med ord  

När det gäller vårdnadshavares delaktighet så har alla respondenter förutom en fått 
ett eller flera ord på barnets modersmål översatta av vårdnadshavarna. Det har 
handlat om ord som används i vardagen, för t.ex. mjölk och vatten till att 
vårdnadshavarna involverats i att bidra med fraser till skyltar på väggen.  

Respondent 7:   Ja men det är ord, och sen hade vi ju bland annat så här.. i hallen så hade 
vi välkommen, ja men på alla språk, och då fick ju de skriva och sen… ja 
så det är väl det man har fått av föräldrarna.  

4.5 Modersmålsstöd sker integrerat i barngrupp 

Modersmålsstöd sker i huvudsak integrerat i barngruppen, enligt våra respondenter. 
Samtliga förutom en menade att modersmålsutvecklingen sker integrerat i den övriga 
verksamheten. En respondent kombinerade modersmålsutveckling i hela 
barngruppen med att ha en mindre grupp där barn med behov av extra stöd i det 
svenska språket samlas. Här skedde även kopplingar till barnens modersmål, vilket 
inte blev tillgängligt för den övriga gruppen.  

Den respondent som inte hade något arbete med modersmålutveckling menade att 
om de skulle arbeta med detta skulle det ske i gruppen och inte genom att plocka ut 
dem som har ett annat modersmål.  

Intervjuare:  I hur stor utsträckning anser du att andra barn deltar då som har ett 
annat språk?   

Respondent 1:  Menar du hur delaktiga andra barn blir i det? 
Intervjuare:  Ja 
Respondent 1:  Men alltså tanken är ju att, eller så här är det ju… det är ju inga föräldrar 

som har kommit med frågan om vi ska arbeta med modersmål, att vi ska 
ta fram saker och så där… men känner ju att kommer vi till den punkten 
att det skulle bli aktuellt så tar man ju med alla barn i barngruppen i det 
arbetet. Att man kanske skriver lappar. Ja men, det här är en stol, att 
man skriver det på det språket, att man tar fram siffror och ja… 

Vid samlingar och måltider eller spontana tillfällen där flera barn deltar sker enligt 
respondenterna modersmålsutveckling. Material på flera förskoleavdelningar fanns 
tillgängligt för alla och alla barn har möjlighet att vara delaktiga. 

4.6 Övriga arbetssätt som beskrivs  

Respondenterna hade kännedom om ytterligare metoder, varav flertalet användes av 
andra respondenter i studien. Vi väljer här att redogöra för de strategier som inte 
tidigare nämnts, för att ge ytterligare utrymme för respondenternas beskrivningar av 
metoder de känner till men inte tillämpat av olika anledningar. 

Respondenterna nämnde smartboard, ordbilder på barnets modersmål på möbler 
och inredning, samt att det på internet kunde finnas mycket tips om arbetssätt och 
appar.  

Intervjuare:  Du kan få berätta om metoder du känner till! 
Respondent 5:  Ja, men det är väl sådana saker att man kan skriva orden, sätta den på 

den saken, man kan låna böcker på biblioteket. Det finns även tillgång 
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mycket på internet. Ta fram Ipaden och lyssna på sagor. Även fråga 
föräldrar.  

Anledningen till varför de inte arbetat med de strategier de för övrigt kände till var att 
det saknades teknisk utrustning samt pengar att köpa in appar för, men även tidsbrist 
och bristande språkkunskaper gällande barnets modersmål. Det framkom också att 
de intervjuade inte ansåg sig få tillräckligt mycket utbildning, och vidare att 
fortbildning i ämnet sker på deras fritid. Bristande engagemang hos personal och 
vårdnadshavare nämns också som bidragande orsaker till varför vissa strategier väljs 
bort. I två av fallen handlar det om att barnens språkkunskaper i svenska ansågs vara 
så pass goda att de inte ytterligare behöver arbeta med barnets modersmål.  

4.7 Lek och vardagliga samtal ses som mest fördelaktiga 
metoder för modersmålsutveckling 

Leken som strategi och vardagliga samtal nämndes flera gånger som de bästa 
metoderna. Lärande sker bäst i samtalet och i leken, menade flera deltagare i studien. 
Ytterligare faktorer som beskrevs som bäst för modersmålsutveckling var miljö, 
likabehandlingsplan och mångkulturell almanacka, vidare att vara barnet behjälplig 
med att sätta ord på dess tankar. En annan respondent menade att den bästa 
metoden var att vårdnadshavare pratade modersmålet hemma i kombination med att 
förskolan pratade svenska med barnet.  Andra metoder som ansågs bäst var 
modersmålslärare, flerspråkig personal och Penpal. Vidare nämndes även bild och 
teckenspråk och mindre grupper tillsammans med barnen. En bra relation med 
barnen lyftes som viktig, vidare modersmålslärare i kombination med förskolans 
personal, att sätta upp ordbilder, sagor och Ipad. Återigen lyfter respondenterna 
vikten av ett positivt förhållningsätt som innebär en nyfikenhet och en öppenhet inför 
andra språk och kulturer, att påvisa att alla språk är en tillgång och att inte peka ut 
någon.  

Intervjuare:  Vilket arbetssätt eller förhållningssätt tror du är bäst, för att utveckla 
barns modersmål? 

Respondent 6:  … och då har jag skrivit så där eh, jag skickar den här till dig då, det är att 
jag har en positiv attityd till flerspråkighet. Eh, och både hos barn och 
vuxna. För vi får ju vikarier här också, och jag behöver ju vara nyfiken på 
dem också så för att jag ska få det att fungera så... och till föräldrarna. 
Och sen behöver jag också se att flerspråkighet är en tillgång till min 
verksamhet, och att jag inte ska se att det är jobbigt utan liksom att det är 
ett extra plus att vi får vara lika olika som man säger och som jag har 
skrivit, att det berikar liksom. Och det har jag verkligen känt nu när jag 
börjat jobba här, att olikheter berikar på ett helt annat sätt än att jobba i 
en helt svensk förskola på landet. Det är andra saker man tänker är 
olikheter. Men här är olikheter på ett helt annat sätt liksom. 
Inskolningen pratade jag om, att jag är nyfiken på dem, och att jag tar 
reda på vad de vill. 

4.8 Modersmålsstöd sker i rutinsituationer 

Modersmålsstödet sker i rutin– och vardagssituationer under hela dagen, samt i 
planerade aktiviteter i mindre grupper. Det är dock varierande hur ofta barn berörs 
av sitt eget modersmål på förskolan. Tre respondenter uppger att modersmål 
uppmärksammas dagligen eller ett par gånger i veckan, genom samtal och böcker på 
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olika språk, samt QR-koder. Övriga respondenter arbetar inte alls, sällan eller inte 
ens varje månad, med modersmålsstöd på förskolan.  

Respondent 4:  Det är ju mest… alltså i rutinsituationer. Samling, matsituationen, vila… 
är det ju mest. Annars så finns det nog tyvärr inte tiden till det.  

4.9 Önskan om mer fokus på modersmålsstöd 

En respondent uttryckte att modersmålsstöd fått större utrymme i förskolans 
läroplan sedan revideringen 2010, men att fokus ändå ligger på kärnämnen såsom 
matematik och naturkunskap. Modersmålsstöd har kommit i skymundan i förskolans 
verksamhet, trots att det står med i förskolans läroplan, menar respondenten.  

Intervjuare:  Några andra tankar du har kring modersmål som vi kan få ta del av? 
Respondent 5:  Nej, men i och med den nya läroplanen så känns det som att man kanske 

skulle, eller inte bara kanske utan man ska uppmärksamma det här mer. 
Och lägga ut det mer, hur kan vi göra. För det blir svårt också om du 
lånar en bok från biblioteket och så ska jag läsa på ryska, och det kan inte 
jag göra. Och det blir ju svårt. Men hur ska man lösa det då? Jag menar, 
resurserna och tiden, det är så mycket annat man ska göra som… mycket 
ligger ju fokus på matte och skriva och naturkunskap och… så 
modersmålet har ju kommit i andra hand. Så det har kommit i 
skymundan.  

Efter att ljudinspelningen stängts av, framkom det av en respondent en önskan om 
att kommunen borde ta hänsyn till barns modersmål och matcha den med personal 
med särskilda språkkunskaper eller barn med samma modersmål, för att kunna göra 
sig förstådd och känna samhörighet.  

4.10 Sammanfattning av resultat 

De respondenter som intervjuats har alla en längre erfarenhet som anställd inom 
förskolan eller inom barnomsorgens verksamhet. Några utgav sig arbeta mer aktivt 
med utvecklandet av barns modersmål medan andra nästintill osynliggjorde de 
modersmål och kulturer som fanns på den aktuella avdelningen. När det gäller 
variationen i respondenternas engagemang kunde vi inte se någon koppling till ålder, 
arbetslivserfarenhet, antal barn i gruppen med annat modersmål än svenska eller 
andra orsaker till varför vissa arbetade mer målmedvetet med modersmålsstöd på 
förskolan. Respondenterna ansåg kunskapen i det aktuella språket som väsentligt och 
såg flerspråkiga lärare som en fördel för förskolans arbete. När språkkunskaper 
saknades blev lärarnas förhållningssätt avgörande och tekniska hjälpmedel en 
förutsättning för utvecklandet av barns modersmål. Vikten av att lära känna 
familjerna under inskolningen lyftes, men att det då är upp till läraren själv att läsa 
på om en kultur på sin fritid. Föräldrar var enligt föreliggande studie inte engagerade 
eller involverade i barns modersmålsutveckling på annat sätt än att de ibland får 
översätta vissa ord eller blir uppmanade att tala modersmålet hemma med sina barn. 
Det stöd som ges, eller när modersmål och kulturer uppmärksammas görs detta i 
regel i den vardagliga verksamheten. Två respondenter arbetade med stöd i barns 
modersmål i avgränsande rum, varav den ena gjorde detta i kombination med att 
involvera hela barngruppen. Anledningen till att respondenterna valde att inte arbeta 
med andra metoder som de ändå kände till var i huvudsak avsaknad av teknisk 
utrustning, ekonomi, tid och kompetens. Bristande språkkunskaper och engagemang 
hos så väl personal som hos vårdnadshavare var ytterligare anledningar till varför 
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vissa arbetssätt inte nyttjades. De arbetssätt som respondenterna uppgav som bäst 
för modersmålsträning var leken, vardagliga samtal och att få en bra relation med 
barnet. Förskolans miljö och pedagogernas förhållningssätt ansågs också viktigt samt 
att ha tillgång till flerspråkig personal eller modersmålslärare. 

5 Analys 

Nedan analyseras resultatet i förhållande till tidigare forskning. Vi utgår ifrån 
studiens valda perspektiv för att stärka och tydliggöra resultatet.  

5.1 Resultatanalys 

Resultatet analyseras utifrån det sociokulturella perspektivet med hjälp av Vygotskijs 
fyra aktivitetstyper: social, medierad, situerad och kreativ, som vi väljer att 
kategorisera vårt resultat i. Slutligen presenteras olika jämförelser som gjorts utifrån 
antal barn med annat modersmål, kommunstorlek och respondenternas antal år av 
erfarenhet. 

5.1.1 Lärande av modersmål i ett socialt sammanhang 

En anledning till att respondenterna arbetar med modersmålsutveckling var bland 
annat för att det stärker barns identitet. Att identitet och modersmål hör ihop 
framgår i tidigare forskning (Cummins, 1996; Höglund, 2016; Hyltenstam & 
Tuomela, 1996; Ladberg, 2003; Papatheodorou, 2007; Utbildningsdepartementet, 
2016). Cummins (1996) menar att det är genom att lärare visar respekt för barns 
modersmål och kultur som barns identitet stärks. Ur ett sociokulturellt perspektiv 
anser vi att barn kan lära sig om sin kultur och sin identitet tillsammans med andra. 
Vi tänker även att det kan vara viktigt att barn får träffa andra barn eller vuxna från 
samma kultur, som de kan känna samhörighet med för att inspireras av och stötta 
varandra. Då inspelningen stängts av efter ett intervjutillfälle framkom det önskemål 
från respondenten om att kommunen borde ta hänsyn till barns modersmål när det 
handlar om placering av barn i förskolan. Respondenten menar att placering av barn i 
förskolan utifrån modersmål kan bli ett stöd i barns modersmålsutveckling och 
identitetsskapande. Inte för att grupperna ska segregeras, utan för att barn inte ska 
bli ensamma med sitt modersmål i en grupp, menar respondenten. Detta hänger ihop 
med Vygotskijs teori om att språk lärs i interaktion med andra (Strandberg, 2006). 

Vissa framhöll att ens eget förhållningssätt var en av de strategier som användes för 
att stärka barns modersmål. En respondent menade att hennes nyfikna och öppna 
förhållningssätt var en strategi hon använde i arbetet. Läroplanen framhåller att 
vuxnas förhållningssätt influerar barnen och att det därför är viktigt att vuxna är goda 
förebilder för barnen (Utbildningsdepartementet, 2016). Kultti (2012) skriver att 
lärarens språkkunskaper är mer oväsentligt än dess förhållningssätt i arbetet med att 
stötta barns modersmålsutveckling. Kultti får medhåll från Skans (2011) som 
framhåller att en öppenhet och lyhördhet är viktigt för att kunna förstå andras 
perspektiv. Ur ett sociokulturellt perspektiv menar vi att lärarna kan skapa ett öppet 
klimat och ett tillåtande förhållningssätt som möjliggör till translanguaging då barn 
får möjlighet att använda alla sina språk som vidare leder till bevarande och 
utvecklande av barns språk, samt att barn lär av varandra i det sociala samspelet. 
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Flera av respondenterna kom in på att det är viktigt att lyfta barns olika språk i 
barngruppen, för att påvisa att det finns olika språk och kulturer, och att alla dessa 
har samma värde. Höglund (2016) nämner begreppet social justice vilket innefattar 
en syn på att alla språk har samma värde. Respondenterna menade att anledningen 
till arbetet med modersmålsutveckling ofta var att barnen skulle känna sig som en 
tillgång i gruppen. Ladberg (2003) menar att om stöd ges inför hela gruppen stärks 
även det enskilda barnet. Vi håller med om att när lärare som uppmärksammar barns 
olika språk och kulturer inför hela gruppen leder det till att det enskilda barnet blir 
sett och kan känna sig som en tillgång i gruppen. Genom det sociokulturella 
perspektivet vill vi mena att det på förskolan finns en god plattform för interaktion 
och samspel, och att en människa blir till i en social kontext. I samspel med andra 
växer och utvecklas vi. Ladberg (2003) och Skolverket (2003) menar att det är vanligt 
att modersmålsstöd ges i hela gruppen vilket också stämmer överens med 
föreliggande studies empiri. En respondent uppgav att hon endast gav 
modersmålsstöd enskilt och inte inkluderade andra barn i gruppen. Det framkommer 
i tidigare forskning som ogynnsamt om barns kultur inte bekräftas i verksamheten, 
då det kan leda till att det enskilda barnet kan få en känsla av att vara mindre värd 
(Nauclér m.fl., 1988). Ladberg (2003) ser en risk att barn kan sluta använda sitt 
modersmål om deras etniska tillhörighet inte accepteras i gruppen. Vi tänker utifrån 
ett sociokulturellt perspektiv att barn som blir uttagna ur gruppen för att träna sitt 
modersmål kan känna sig utesluten ur gruppen och det sociala samspelet, och därför 
inte vill tala sitt modersmål. Därför anser vi det viktigt att alltid ge stöd, uppmuntran 
och acceptans inför hela gruppen när det gäller modersmål och etnicitet. 

5.1.2 Modersmål och andra verktyg som artefakter  

Utvecklandet av modersmål förbättrar möjligheterna att utveckla andra språk och 
kunskaper (Utbildningsdepartementet, 2016). Tre av nio respondenter nämnde 
modersmålet som en viktig grund för andraspråksinlärningen vilket också är i 
enlighet med tidigare forskning (Ladberg, 2003; Torpstens, 2008). Modersmålet blir 
då ett verktyg för att ta till sig ytterligare kunskap och lära sig andra språk. 

Orsaken att respondenterna valde lära sig ord på barns modersmål var att skapa 
trygghet hos barnen. Skans (2011) skriver att personal kan få ord översatta av 
föräldrar för att stödja barn på bästa sätt i verksamheten. Halldén (2007) menar att 
personal bygger upp ett förtroende mellan sig själv och barn för att stärka barns 
självkänsla. Vi tänker att förtroendet mellan barn och personal möjligen kan 
förstärkas med hjälp av enstaka ord som personalen lär sig på barnets modersmål, 
som visar på ett engagemang hos personalen. Vi tror dock att ett nyfiket och öppet 
förhållningssätt är den viktigaste beståndsdelen som leder till en mer förtroendefylld 
relation som stärker barns trygghet på förskolan. Orden blir artefakter för lärarna 
som får barnens språk att bli accepterade och levande i förskolan. 

Det var flera av respondenterna som använde sig av tekniska hjälpmedel för att 
stärka barns modersmål av den anledningen att de själva inte kunde språket. Även 
några av de respondenter som inte hade den tekniska utrustning som önskades för att 
stimulera barns modersmål ansåg Penpal, QR-koder och appar som bra hjälpmedel, 
då de själva inte kunde språket. Dessvärre kan vi inte hitta forskning som styrker 
användandet av tekniska hjälpmedel som en bra strategi för utvecklandet av språk. 
Enligt Vygotskijs proximala utvecklingszon, sker lärande med hjälp av mer erfarna 
personer eller någon artefakt (Strandberg, 2006). Datorn, Ipaden eller andra 
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tekniska hjälpmedel är en artefakt som används för lärande, sett utifrån det 
sociokulturella perspektivet.  

Vi menar att det är bra om modersmål och kulturer kan lyftas så ofta som möjligt och 
att personalen uppmuntrar till translanguaging på förskolorna. Till exempel kan sång 
och musik från barns kultur vara verktyg som stärker språket i så väl gruppen som 
hos den enskilda individen. Nauclér m.fl. (1988) menar att barns kultur kan stärkas 
genom sång och musik från aktuell kultur för att undvika känslor av utanförskap i 
gruppen. 

5.1.3 Situerat lärande  

Vikten av att kunna sitt modersmål för att kommunicera med släktingar och föräldrar 
när de blir äldre och kanske glömmer sitt andraspråk lyftes av respondenterna. 
Hyltenstam och Tuomela (1996) och Papatheodorou (2007) menar att ett utvecklat 
modersmål underlättar kommunikation och samspel med släktingar och familj. 
Papatheodorou (2007) hänvisar till begreppet crossgenerational communication 
vilket innebär förmågan att kunna kommunicera med olika generationer i släkten. 
Crossgenerational communication hjälper också till att förstå sin kultur och sitt arv, 
som i sin tur verkar identitetsstärkande. Ur ett sociokulturellt perspektiv är det 
förstås lättare att lära sig ett språk och en kultur i ett sammanhang där både språket 
och kulturen finns levande (Strandberg, 2006). I förskolan kan vi lyfta barns språk 
och kultur för att stärka deras identitet så att barn känner sig accepterade och som en 
del i gruppen. En respondent lyfte att den bästa metoden var en kombination av att 
vårdnadshavare pratar modersmålet hemma och att förskolans personal i 
verksamheten pratar svenska med barnen.  Papatheodorou (2007) skriver att 
modersmålsinlärning sker lättast tillsammans med vårdnadshavare som har kunskap 
om både språk och kultur. Skans (2011) menar att personal inom förskolan kan verka 
uppmuntrande inför föräldrars arbete med barns modersmål hemma, genom 
exempelvis utlåning av böcker. Skolverket (2013) menar att föräldrarnas val av språk 
ska accepteras av förskolans personal och att förskolan ska svara för en stimulerande 
svenskspråkig miljö. Ehrlin (2012) är inne på samma linje som ovanstående 
författare och anser att modersmålet med fördel tränas hemmavid, och att förskolan i 
första hand ansvarar för den svenska språkutvecklingen. Vi vill ändå påpeka så som vi 
nämnde i inledningen att lagar och styrdokument talar för att förskolan ska bidra till 
utvecklande av barns modersmål. Vidare att uppmärksammandet och stöttandet av 
modersmål inom förskolans verksamhet har flera fördelar för både det enskilda 
barnet och barngruppen i stort. Det handlar om att barnet ska bli trygg i sin identitet 
och få uppleva sig som en tillgång i gruppen, vidare att påvisa mångfalden bland 
språken som finns i vårt samhälle. Utifrån tidigare forskning (Ehrlin, 2012; 
Papatheodorou, 2007; Kultti, 2012; Skans, 2011) och svar från respondenter 
framkommer att den största språkutvecklingen gällande barns modersmål sker i 
hemmet eller genom lärare som delar barnets modersmål.  

Barns förutsättningar påverkas av lärarens förhållningssätt, vidare upptäcker barn 
vilka språk som omgivningen värderar (Kultti, 2014). Dessutom nämndes 
flerspråkiga lärare som ett bra hjälpmedel när det gällde stärkandet av barns 
modersmål. Vissa hade erfarenheter av flerspråkiga kollegor, andra skulle önska att 
den fördelen fanns för att stärka barns modersmål och identitet. Parszyk (2006) 
menar att flerspråkiga lärare är viktiga förebilder men att de sällan värdesätts. 
Skolverket (2003) ser det som betydelsefullt om barn har en lärare som kan deras 
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modersmål. Flerspråkiga lärare skapar automatiskt en situation som ger uttryck för 
att flerspråkighet är bra och accepterat, vilket ur ett sociokulturellt perspektiv leder 
till ett ökat användande och utvecklande av barns modersmål. Enligt Vygotskij 
(Strandberg, 2006) sker lärande i interaktion och samspel, vi tänker att det är lättare 
att samspela med någon som kan samma språk. Flerspråkiga lärare blir som en 
förbindelse både i språket och kulturen mellan förskolan och hemmet (Tobin m.fl., 
2013). I Skans (2011) artikel beskriver han en konkret händelse utifrån en 
observation av en lämningssituation. På förskolan fanns en personal som talade 
barnets modersmål med mamman som gjorde barnet tryggt. Skans menar att 
övergångarna mellan språken också blir en övergång mellan hemmet och förskolan. 
Vi tänker att flerspråkiga lärare är bra för verksamheten av flera olika anledningar, 
barn kan göra sig förstådda i de fall läraren och barnet talar samma språk, det 
flerspråkiga samhället vi lever i blir mer konkret för barnen samtidigt som dessa 
lärare kan stärka barn i sin kultur och språkutveckling.  En bra relation mellan lärare 
och barn lyftes som en av de bästa metoderna, likaså modersmålslärare och 
flerspråkig personal, för att stötta och utveckla barns modersmål.  Skans (2011) 
menar att förskollärares språkkunskaper är viktiga, för att underlätta övergången 
från hem till förskola. Vi tänker också att flerspråkig personal berikar barngruppen 
och synliggör mångfalden i samhället. Vi anser att flerspråkiga lärare bidrar till en 
flerspråkig miljö. En flerspråkig miljö visar på värdet av att kunna använda flera 
språk (Kultti, 2014). Personal som delar barns modersmål är också betydelsefullt för 
föräldrar då både språk och kultur kan förstås, vidare kan den flerspråkiga 
personalen förklara språk och kultur för övrig personal (Skolverket, 2003). 

Material på olika språk fanns tillgängligt för alla och kulturer och språk 
uppmärksammades i rutinsituationer under hela dagen. Även om långt ifrån alla, det 
vill säga tre av nio, respondenter uppmuntrade barns språk varje dag. Läroplanen 
lyfter vikten av att arbeta med barns olika kulturer och uppmärksamma barns olika 
språk för att stärka barns identitet och lärande (Utbildningsdepartementet, 2016). 
Larsson och Karlsson (2014) menar att läroplanens punkter om modersmålsstöd ska 
uppfyllas dagligen. Vi ser läroplanen som ett styrdokument som ska följas i allt som 
sker på förskolorna, men att det kan vara svårt att uppfylla varje punkt varje dag. 
Eriksen Hagtvet (2004) menar att en stimulerande miljö är en förutsättning för att 
språket ska utvecklas. Ur ett sociokulturellt perspektiv har miljön en stor inverkan på 
vad vi lär oss. Vi tänker att acceptans och respekt bildar en positiv atmosfär där olika 
språk kan mötas och att det är självklart att språk och kulturer stärks och utvecklas 
om det finns material som belyser olika kulturer och språk på förskolan.  Vi tänker att 
när material och språk finns tillgängliga på förskolan uppmuntrar det barnen till 
translanguaging, det vill säga att barn har möjlighet att använda alla sina 
språkkunskaper samtidigt. Translanguaging gör det lättare för barn att förstå och 
kommunicera (Rosén & Wedin, 2015).  

Samhällets syn på flerspråkighet påverkar dess status i samhället (Skans, 2011). En 
respondent berättade om fördelarna med flerspråkighet, att hjärnan fungerar bättre 
och att flerspråkighet är en merit vid arbetssökande. Vi tänker att dessa fördelar 
skulle påverka samhällets syn på flerspråkighet positivt om fördelarna lyftes mer i 
samhället. Om samhället får en mer positiv syn på flerspråkighet, skapas en atmosfär 
som gör det enklare för fler att ta till sig och bevara flera språk. 
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5.1.4 Modersmålsutveckling genom lek  

Lek och vardagliga samtal lyftes som mest fördelaktig metod för att stötta barns 
modersmål med motiveringen att det är i lek och vardagliga samtal som utveckling 
och lärande sker på bästa sätt. Här får respondenterna stöttning i sitt resonemang av 
både Ladberg (2003) och Papatheodorou (2007) som enhälligt menar att bästa sättet 
att utveckla barns modersmål är genom leken, eller andra för barnen intressanta 
aktiviteter. Strandberg (2006) skriver om Vygotskijs tankar kring leken i lärandet, att 
barn i lek använder sin fantasi och att barnet med hjälp av sin fantasi kan utvecklas 
och lära sig. Sett utifrån det sociokulturella perspektivet kan vi tänka att barn i sitt 
kreativa förlopp utvecklar sitt språk genom att komma i kontakt med många olika 
situationer och erfarenheter i sin lek. Vidare vill vi mena att varandet i lek är ett 
lustfyllt tillstånd och att barnen därför har lättare att lära sig något.  

5.1.5 Jämförelser, mönster och samband  

Vi kan inte se några skillnader i hur respondenterna arbetar när vi jämför utifrån 
kommunstorlek och erfarenhet hos respondenterna, däremot kan förutsättningarna 
vara olika. När vi tittar närmare på den respondent som uppgav att hela barngruppen 
bestod av barn med annat modersmål än svenska, utmärkte den sig även med att ha 
två personal med annat modersmål som arbetade i gruppen. Av övriga svarande var 
det endast en till förskoleavdelning som hade personal med annat modersmål än 
svenska. I den gruppen var andelen barn med annat modersmål än svenska 
dominerande. Övriga respondenters förskoleavdelningar hade ingen förskolepersonal 
med annat modersmål än svenska. Flerspråkig personal finns alltså i större 
utsträckning i de grupper som utmärker sig med högre antal barn med annat 
modersmål än svenska visar studien. 

6 Diskussion 

I detta kapitel diskuteras resultatet utifrån studiens syfte och forskningsfrågor, samt 
vilken betydelse det har för oss i vår framtida yrkesroll och för samhället i ett större 
perspektiv. Vidare utvärderas valet av metod och genomförandet av 
semistrukturerade intervjuer. 

6.1 Resultatdiskussion 

Nedan diskuteras studiens övergripande syfte och de två forskningsfrågorna studien 
baseras på. 

 Hur arbetar förskolans personal med barns modersmålsutveckling? 

 Vilket syfte har förskolans personal avseende arbetet med barns 
modersmålsutveckling?  

6.1.1 Hur arbetar förskolans personal med barns 
modersmålsutveckling? 

Vår studie visar att förskolans personal arbetar i olika stor utsträckning med barns 
modersmålsutveckling och att de använder ett flertal olika tillvägagångssätt i arbetet.  
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Några respondenter menar att de arbetar med att stötta och utmana barns 
modersmålsutveckling genom sitt förhållningssätt, som innebär en nyfikenhet och 
öppenhet i mötet med barnen. Dessa respondenter ansåg att förhållningssättet var 
den viktigaste delen i arbetet med modersmålsutvecklingen.  

Under inläsandet av tidigare forskning (Engdahl & Ärlemalm-Hagsér, 2015; Halldén, 
2007; Kultti 2014; Skans, 2011) har vi hittat mer som styrker förskolepersonals 
förhållningssätt som en god strategi för utvecklandet av barns modersmål och 
identitet. Barns språkutveckling får mer stimulans av ett nyfiket och öppet 
förhållningssätt som leder till vardagliga samtal, än exempelvis Youtube-klipp och 
filmer på barnets modersmål. Detta kan vi konstatera då vi under studiens gång inte 
hittat tidigare forskning som talar för att filmvisning på modersmål skulle vara en 
fullgod metod. Sett ur ett sociokulturellt perspektiv vill vi understryka styrkan i 
interaktionen och det sociala samspelet mellan den vuxna och barnet, som ju inte får 
samma spelrum under en filmvisning som under ett samtal. Vidare har vi utan större 
framgång eftersökt forskning som talar för lärplattors eller Ipads positiva inverkan på 
barns modersmålsutveckling. Frågan är om interaktiva hjälpmedel såsom appar i 
större utsträckning bidrar till modersmålsutveckling än vad filmklipp gör? Under 
filmtittande kan barnet få bada i modersmålet då barnet får ta del av modersmålets 
språkljud, intonationer, grammatiska regler, hur meningar byggs upp, ändelser och 
böjelser. Det kan ifrågasättas huruvida barnet genom appar får någon större 
utveckling i sitt modersmål då det ofta handlar om kortare fraser och interaktion med 
appen genom att göra olika val. Tekniska hjälpmedel såsom Ipad, appar och filmklipp 
kan vara ett bra komplement i barns modersmålsutveckling för att hålla språket 
levande, anser vi. Dock upplever vi utifrån tidigare forskning (Engdahl & Ärlemalm-
Hagsér, 2015; Halldén, 2007; Kultti 2014; Skans, 2011) att lärarnas förhållningssätt 
är den viktigaste komponenten för att bidra till utvecklandet av barns språk, kultur 
och identitet.  

Penpal och QR-koder är tekniska hjälpmedel som i stor utsträckning lyfts av 
respondenterna, till skillnad mot Youtube-klipp och Ipads som kort nämndes som 
enkla metoder i arbetet med modersmålsutveckling. Vad är det hos hjälpmedlen 
Penpal och QR-koder som bidrar till respondenternas positiva attityd gentemot dem? 
Vi har inte funnit någon forskning som tar upp fördelarna med dessa metoder, vilket 
å andra sidan kan bero på att materialen är nya och att forskning ännu inte hunnit 
producerats. Det kan tänkas vara mer användbart att använda Penpal och QR-koder 
som kan användas till flera olika modersmål än ett filmklipp på Youtube. Det är 
möjligt att Penpal och QR-koder kan vara mer fördelaktigt då de kan användas i 
interaktion och samspel med andra.  Om Penpal och QR-koder å andra sidan används 
av barn på egen hand tänker vi att mycket går förlorat då dialog och interaktion med 
någon annan uteblir.   

Studiens insamlade data visar på att tekniska hjälpmedel enligt respondenterna är 
goda metoder att använda gällande barns modersmålsutveckling. Den framlagda 
tidigare forskningen styrker inte respondenternas uppfattning. Den presenterade 
forskningen i föreliggande studie pekar på att förhållningssättet istället är 
språkfrämjande i utvecklandet av barns modersmål. Ett förhållningssätt som ses som 
språkfrämjande är att alla barns språk ses som lika värdefulla (Höglund, 2016; Kultti, 
2014). Vidare tänker vi att förhållningssätt handlar om en öppenhet och en tolerans 
inför olika människor, i likhet med Skans (2011) som menar att det är 
språkfrämjande om människor i sitt förhållningssätt visar lyhördhet och öppenhet 
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inför andra människor perspektiv.  Det framkom av några respondenter att deras 
förhållningssätt hade betydelse för stärkandet av barns modersmål.  

Respondenterna arbetade med barns modersmålsutveckling i olika typer av kontexter 
och sammanhang.  Flertalet nämnde att det skedde i rutinsituationer och i vardagliga 
situationer, såsom exempelvis måltider. Två av respondenterna menade däremot att 
modersmålsutvecklingen skedde i planerade, specifika enskilda grupper. Här talar 
forskningen sitt tydliga språk. Arbetet med modersmålsutveckling bör inte ske 
exkluderat från barngruppen i stort, utan inkluderas i den vardagliga verksamheten 
(Ladberg, 2003; Skolverket 2003). Kultti (2014) menar att en flerspråkig miljö 
förevisar att det är värdefullt att kunna flera språk. Detta kan möjligen trigga de 
enspråkiga barnen till att bli intresserade av att vilja lära sig fler språk, tänker vi. 
Modersmålsutvecklingen ska ske integrerat i verksamheten för att barnets kultur, 
identitet och språk stärks om barnet erkänns i gruppen. Fördelarna och behållningen 
för övriga barngruppen är också stor. Förskolans läroplan 
(Utbildningsdepartementet, 2016) menar att förskolan är en social och kulturell 
mötesplats, som ska verka för att varje barn förbereds för vårt mångkulturella 
samhälle. Vidare menar läroplanen att barnen ska få ta del av både eget och andras 
kulturella arv, vilket vi tänker att de får ta del av om barns språk, identitet och kultur 
inkluderas i barngruppen.   

En tredjedel av respondenterna arbetade med modersmålsutveckling varje dag eller 
flera gånger i veckan. Övriga respondenter ansåg att de arbetade med det mer sällan 
än varje månad till att aldrig arbeta med det. En respondent menade att hon inte 
hade några speciella metoder i arbetet med modersmålsutveckling, utan att det 
istället handlade om hennes förhållningssätt gentemot sina medmänniskor, oavsett 
härkomst. Hennes resonemang innebär alltså att hon i varje given stund är öppen och 
nyfiken i sitt sätt gentemot andra, vilket leder till dialoger och samspel som dagligen 
främjar barns språkutveckling. All tidigare forskning vi presenterat i föreliggande 
studie pekar på att modersmålsutveckling är mycket viktigt, men det framkommer 
inte hur frekvent detta bör ske. Då det handlar om barns utveckling av identitet, 
språk och kultur, samt att modersmålet ligger till grund för övrigt lärande, så ser vi 
det som centralt att lärare har en medvetenhet om vikten av att stimulera barns 
språkutveckling gällande modersmålet.  

Vi frågar oss hur det kan komma sig att vårdnadshavarnas delaktighet genomgående 
var låg eller nästan obefintlig på samtliga förskolor, trots att läroplanen 
(Utbildningsdepartementet, 2016) lyfter föräldrars möjlighet att påverka förskolans 
verksamhet. Möjligt är att föräldrar varken känner till sina rättigheter till delaktighet 
eller barns rätt till modersmålsstöd och dess fördelar. En möjlig orsak till 
vårdnadshavarnas låga delaktighet i barns modersmålsutveckling i förskolan kan ha 
att göra med kultur eller tradition. Vår uppfattning är att en stor del vårdnadshavare 
är försiktiga i sitt framtågande i förskolans verksamhet. Vi tänker att detta beror på 
att vårdnadshavarna anser att verksamheten är förskollärarnas och barnskötarnas 
expertområde, och ingenting som de ska lägga sig i. Vi menar att det ligger på 
förskolans ansvar att informera och bjuda in vårdnadshavarna till delaktighet.  
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6.1.2 Vilket syfte har förskolans personal avseende arbetet med barns 
modersmålsutveckling?  

Respondenterna lade fram flera anledningar till varför de arbetar med 
modersmålsutveckling. Vi kan se att vissa respondenter tryckte på barns fördelar här 
och nu gällande ett utvecklat modersmål. De inkomna svaren med fokus på individen 
var att arbeta med modersmålsutveckling för att stärka barn i sin kulturella identitet, 
kunna samspela i lek och för att barn ska bli trygga på förskolan.  Respondenternas 
utsagor kan förankras till Cummins (1996) som menar att när barns modersmål 
uppmärksammas och arbetas med på förskolan stärks barnets självkänsla och 
identitet. Andra tryckte på fördelar för barnet längre fram i livet. Dessa fördelar 
handlade om förenklad skolgång, framtida arbetssökande och kommunikation med 
äldre släktingar. Det livslånga lärandet ska grundas i förskolan 
(Utbildningsdepartementet, 2016), och vi tänker att förskolan är med och skapar ett 
intresse för språk hos barnen inför deras och samhällets framtid. Vi anser också att 
barnen behöver ha en meningsfull vardag här och nu, och inte bara förberedas inför 
framtida skolgång och samhällslivet i stort. Det som barn gör idag ska vara 
meningsfullt och lustfyllt för dem även här och nu. Collier (1987) menar att 
modersmålsutveckling är viktigt för att förenkla tillägnandet av ett andraspråk. Barn 
med annat modersmål behöver andraspråket för att klara av kraven i skolan när de 
växer upp.  

Ytterligare lyftes samhälleliga fördelar fram om barns utvecklade av modersmål. 
Fördelar såsom att flerspråkighet är en resurs i samhället, och att det är enklare att 
bli en del av samhället om barnet kan svenska, vilket föregås av att barnet först lärt 
sig sitt modersmål. Förskolans läroplan (Utbildningsdepartementet, 2016) menar att 
verksamheten ska lägga en grund hos barnen som ska leda till att de vill vara en del 
av samhället längre fram. Vi tänker att det svenska samhället inte bara bör bestå av 
det svenska språket och den svenska kulturen utan att samhället också bör förändras 
i takt med migrationen och att acceptansen för olika språk och kulturer ökar.  

Strategier eller metoder användes för att barnen skulle känna sig trygga eller som en 
tillgång i gruppen. Andra respondenter menade att deras tillvägagångssätt valts på 
grund av dess enkelhet för förskolans personal. Här synliggörs en skillnad i hur 
respondenterna resonerar gällande val av strategi. Några fokuserar på barnets bästa 
medan andra fokuserade på vad som blev enklast för personalen. Förskolans läroplan 
(Utbildningsdepartementet, 2016) menar att verksamheten ska utmärkas av omsorg, 
barnets utveckling och välbefinnande. Vi menar att läroplanen är svår att efterfölja 
om metoder och strategier för modersmålsutveckling väljs utifrån vad som är enklast 
för personalen. Vi kan däremot ana flera orsaker till att tillvägagångssätt väljs på 
grund av att det är ett enkelt eller färdigt material. Det kan röra sig om ramfaktorer 
såsom brist på tid att lära sig nya metoder, ekonomiska stoppklossar eller brist på 
kunskap om strategier.  

6.1.3 Framtida yrkesroll 

Barns egenvärde höjs i och med ett utvecklat modersmål (Ladberg, 2003; Hyltenstam 
& Tuomela, 1996; Papatheodorou, 2007; Utbildningsdepartementet, 2016). 
Föreliggande studie visar att flertalet respondenter har eller önskar ha flerspråkiga 
kollegor som är behjälpliga vid barns utvecklande av sitt modersmål. Det skulle 
kunna ifrågasättas huruvida barns modersmål verkligen kan stöttas i förskolan när 
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personalen inte delar barnets modersmål. Vi ser i styrdokument och lagar att 
förskollärarens roll i barns utveckling av sitt modersmål är viktig. Detta ansvar 
kommer vila på våra axlar under kommande arbetsliv och vi är skyldiga att sträva 
mot och redogöra för hur vi arbetar mot läroplanens strävansmål i förskolans 
systematiska kvalitetsarbete. Det innebär att vi i vår yrkesroll behöver påminna oss 
om hur viktigt det är att arbeta med barns modersmålsutveckling samt att använda 
strategier och inta ett lämpligt förhållningssätt.  Samtidigt menar vi att det i stor 
utsträckning handlar om vilken samlad total kompetens det finns inom arbetslag, 
organisation samt vilka förutsättningar och villkor det finns i verksamheten. I 
praktiken kan detta betyda att verksamhetens förskolechef och enhetschef är insatta i 
modersmålsstödets centrala roll för berörda barn. Vidare önskar vi att fler flerspråkig 
personal i framtiden kommer anställas inom förskolans verksamhet för att bredda 
kompetensen och som ett stöd för barns utveckling av både modersmål och kulturell 
identitet. Tillsammans med våra arbetslag kommer vi att vara med och forma 
samhällets medborgare som ska växa upp och leva och verka i Sverige. Detta ställer 
stora krav på oss och vi vill tro att ett förhållningssätt i enlighet med läroplanens 
etiska förhållningssätt tillsammans med en god medvetenhet om 
modersmålsutvecklingens vikt kommer att vara A och O i vårt kommande yrke. Vi 
tänker att arbetet med modersmålsstöd i förskolan är viktigt för barn här och nu, för 
att de ska känna sig respekterade och som en del i gruppen.  

6.1.4 Framtida forskning 

Denna studie skulle med fördel kunna återupprepas i större skala. Det kan vara 
fördelaktigt om både intervjuer, enkätundersökning och observationer sker för att få 
ett så brett material som möjligt. Vi skulle gärna se en enkätundersökning där fler 
kommuner deltog, tillika fler förskoleavdelningar.  Det vore fördelaktigt om 
enkätundersökningen spreds geografiskt i både större och mindre städer runt om i 
Sverige för att undersökningens resultat ska kunna bli mer tillförlitligt och pålitligt.  
Det vore också intressant att intervjua fler anställda inom förskolan för att ta del av 
ett större spektra perspektiv angående hur och varför personal arbetar med barns 
modersmålsutveckling på förskolan. Med genomförandet av den förra 
enkätundersökningen som facit i hand skulle vi i framtiden gärna se en utvidgning av 
enkätfrågorna då vi tror att fler frågor skulle ge mer data. En fråga att få besvarad 
som vi i efterhand saknade i resultatet från våra intervjuer var hur många barn varje 
respondent hade totalt på sin förskoleavdelning.  

Resultatet av vår studie visar att respondenterna ser det som fördelaktigt om kollegor 
eller de själva kan tala barnens modersmål. Detta för att bättre kunna arbeta med 
barns modersmålsutveckling. Det skulle kunna ifrågasättas huruvida barns 
modersmål kan stöttas i förskolor där inte barnets modersmål talas av någon 
personal? Utifrån detta resonemang skulle vi i framtiden därför gärna se forskning 
som undersöker hur förskolans personal kan arbeta med barns modersmål i enlighet 
med läroplanens strävansmål, utan att ha några faktiska kunskaper i aktuellt 
modersmål. Det är ungefär vad vi undersökt i vår studie, dock i mycket liten skala 
varför det kan vara relevant att undersöka detta i ett större perspektiv.   

Ett vanligt resonemang som vi stött på har varit att barn som kan svenska inte 
behöver träna sitt modersmål. Vi ifrågasätter detta vanliga tankesätt som har känts 
mer och mer främmande ju längre in i studien vi kommit. Då vi menar att modersmål 
och andra språkkunskaper är en fördel för barn då de lättare kan utveckla det svenska 
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språket, förstå sin omvärld och hålla en god kontakt med släktingar och vänner. I 
framtiden blir det också en fördel för människan om de har en god grund i sitt 
modersmål eller andra språk som ses som en fördel när de ska söka jobb och kunna 
hålla kontakten med föräldrarna som blir äldre och glömmer bort det svenska 
språket. Studien visar på att modersmål är viktigt, samtidigt som svenska språket 
också måste utvecklas för att individen ska få framgång i den svenska skolan och 
samhället. Modersmålsstöd kan ses som ett verktyg till det svenska språket. Det väger 
enligt oss tyngre med ett väl utvecklat modersmål då det skapar starkare familjeband, 
gör det lättare att lära sig andra språk och dessutom ses flerspråkighet som en resurs 
i arbetslivet. 

Det kan också tänkas att betydelsen av vårdnadshavares delaktighet i barns 
modersmålsutveckling kan lyftas fram i framtida forskning. Vårdnadshavares 
delaktighet i barns modersmålsutveckling är något som framkommit som eftersatt i 
föreliggande studie.   

6.2 Metoddiskussion  

Fördelarna med att respondenterna fick frågorna i förväg var att de kunde förbereda 
sig och ge fylliga och relevanta svar om hur de verkligen arbetar med modersmålsstöd 
på förskolan. Det visade sig också ha sina nackdelar att ge ut frågorna i förväg.  
Kunskapen om vilka frågor som skulle ställas möjliggjorde för respondenterna att 
läsa in sig på ämnet och ge mer utförliga svar om hur det i regel bör eller kan se ut på 
förskolan. Vi upplevde detta problematiskt då det förekom att respondenter delvis 
läste upp sina svar innantill, vilket gjorde att respondentens eget arbetssätt och 
tankar fick ett svagare avtryck. Vi inser också att svaren hade kunnat bli mer fylliga 
om personalen tillsammans i arbetslagen själva skulle fått välja vilka som ville delta i 
en intervju. Å andra sidan fick vi genom vårt valda tillvägagångssätt möjlighet till en 
bredare bild då vi även intervjuade personer som det visade sig inte arbetade med 
modersmål i så stor utsträckning trots att de har flerspråkiga barn i gruppen.  

Genomförandet av intervjuerna fungerade på ett tillfredsställande sätt utifrån vårt 
valda syfte. Det var smidigt att ge förfrågan via mail, telefon och sms, och få 
bekräftelse tillbaka på samma sätt. Intervju som metod gav en intressant inblick från 
flera olika förskoleavdelningar i olika kommuner. Våra intervjuer genomfördes i ett 
tidigt skede på grund av arbetets tidsram. Under arbetets gång dök fler och andra 
frågeställningar upp, och om vi haft mer tid till förfogande skulle frågorna möjligen 
varit av annan karaktär.  

6.2.1 Generaliserbarhet 

Respondenterna som deltog i studien valdes inte ut slumpmässigt från hela 
populationen. Vi kontaktade personer ur vår omgivning vilket betyder att det inte går 
att generalisera utifrån studiens resultat. (Bryman, 2011).  

6.2.2 Objektivitet och reflexivitet 

Innan studien genomfördes hade vi en uppfattning om att förskolans personal 
arbetade med barns modersmålsutveckling men det var för oss oklart på vilka sätt 
detta skedde. Efter studien kan vi konstatera att personal främst använde sig av 
förhållningssätt och tekniska hjälpmedel i arbetet. Flertalet sa sig vara positiva till 
modersmålsstöd på förskolorna även om det inte var deras fokusområde just nu.  
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Det finns ett starkt stöd för barnens rättigheter att utveckla modersmålet i lagar och 
styrdokument (UNICEF Sverige, 2009; Skollagen, 2010: 800; Språklagen, 2009: 
600; Utbildningsdepartementet, 2016). Vår ingång i studien var att komplettera den 
kunskap som redan finns med data från respondenter i aktuell miljö. Studiens insats 
till forskningen är en liten bit på vägen till att synliggöra i vilken utsträckning och på 
vilket sätt förskolors personal arbetar med modersmålsstöd.  

6.3 Slutsats 

Studien visar att det arbetas för lite med modersmålsstöd i förskolorna i förhållande 
till den forskning som menar att barns modersmål bör uppmärksammas 
kontinuerligt.  Modersmålsstöd ges utifrån flertalet strategier utan enhälliga svar 
liksom förskollärarnas syften med modersmålsarbetet också skiljer sig. Det finns 
dock eldsjälar på förskolorna som aktivt arbetar med modersmålsstöd för att stärka 
barns språkutveckling och identitet.  En önskan lyfts om att modersmålets betydelse 
bör få mer uppmärksamhet från förskolechefer och samhället, för att öka 
förskollärares engagemang och intresse som idag i huvudsak ligger på andra ämnen 
inom förskolan. Efter genomförd studie står det klart att modersmålsutveckling 
handlar om mycket mer än bara språkutveckling. Det handlar även om barnets 
kulturella identitet och arv. Uppmärksammandet av barns kultur bidrar också till 
stärkandet av barns identitet. Det faktum att språk och identitet hör ihop är något vi 
bär med oss.  
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Bilaga 1 
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Bilaga 2 

 

 

Intervjuguide  

Undersökning om modersmålsstöd i förskolan 

 

1. Bakgrundsfrågor 

a. Ålder, befattning, antal år i förskolan. 

b. Antal barn i gruppen med annat modersmål än svenska 

c. Hur många språk talas av barnen i gruppen? 

2. Varför tycker du det är viktigt att träna barns modersmål? 

3. På viket/vilka sätt arbetar du för att stärka barnens modersmål på förskolan? 

a. Varför har du valt att arbeta på detta/dessa sätt?  

4. Har du fått någon metod eller material från vårdnadshavare? 

5. I hur stor utsträckning anser du att modersmålsstödet sker inkluderat i 

barngruppen?  

6. Vilka andra metoder känner du till? 

a. Vad är orsaken till att du inte arbetar efter dem? 

7. Vilken metod tror du är bäst?  

a. Av vilken anledning tror du att det är en bra metod? 

8. I vilka situationer sker modersmålsstödet på förskolan? 

a. Hur ofta sker modersmålsstöd på förskolan? 


