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1 Inledning 

En undersökning gjord av Skolverket (2016a) visar att 21% av barn som går i förskola 
i Sverige har ett annat modersmål än svenska. Detta visar att det förekommer en stor 
mängd barn och familjer av olika sociala och kulturella bakgrunder. Mångfalden 
innebär även olika förutsättningar för barnen. Förskolans mål och arbetssätt är 
därmed format för att kunna bemöta varje individ på deras individuella nivå för att 
stödja dem på bästa möjliga sätt.  
 
Språket är en av de viktigaste kunskaper vi har eftersom det är en del av vår identitet 
och samhörighet med andra. I läroplanen för förskolan står det att barn i förskolan 
ska få möjlighet till att både utveckla sitt modersmål och sina kunskaper inom det 
svenska språket. Detta eftersom flerspråkiga barn har lättare att ta till sig nya 
kunskaper i olika områden samt i det svenska språket (Skolverket, 2016b). 
Vesterlund (2015) betonar att språket även öppnar upp möjligheter för barnen att 
kommunicera med bland annat släktingar vilket är av värde i barnets 
identitetsutveckling.  
 
Kästen-Ebeling & Otterup (2014) betonar att språket har stor betydelse för oss 
människor då språket kan hjälpa oss att kommunicera, umgås, ta till oss ny kunskap, 
uttrycka känslor, utveckla tankar, idéer och mycket mer. Dessa faktorer kan beskriva 
skälen till varför alla bör få de bästa förutsättningarna till att utveckla sitt språk. När 
det handlar om språket är det oftast det första språk som talas som hamnar i fokus, 
det vill säga modersmålet. Då ett nytt språk introduceras är det viktigt att även detta 
språk tas till vara på så sätt att förutsättningar ges för att barn även ska kunna 
utveckla en färdighet i det nya språket. Barn som har ytterligare språkkunskaper än 
svenska bör få de redskap de behöver för att utveckla både svenskan samt sitt 
modersmål. Kästen-Ebeling och Otterup menar att det finns en medvetenhet om att 
barn i tidiga åldrar har förmågan att ta till sig språk snabbare än vuxna när de får 
kontakt med språket dagligen genom att föräldrar talar modersmålet i hemmet, i lek 
med andra barn, eller när de deltar i modersmålslektion i skolan eller på annat sätt 
använder sig av sitt modersmål. Utvecklandet av det egna modersmålet gör det 
lättare för barnen att ta till sig nya språk, såsom svenskan. Därför är det viktigt att 
främja barnens språkkunskaper i ett tidigt skede. Författarna tydliggör att även om 
barn tar till sig språkliga kunskaper snabbt, så är det värdefullt att fortsätta främja 
och stödja barn i deras språkliga utveckling genom att tala språket eller på andra sätt 
utmana barnens språkkunskaper. Detta för att barnen bland annat ska kunna 
utveckla sina tankar i att till exempel diskutera, uttrycka sig, läsa, skriva och lära sig 
kritisera och förstå världen genom att sätta ord på sina tankar och kunna förmedla 
dessa. 
 
Ett viktigt villkor för en god utveckling för alla barn är att stärka och utveckla en trygg 
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identitet. För flerspråkiga barn är det viktigt att de blir sedda och att möjligheter ges 
till att utveckla modersmålet, vilket i sin tur gör att barnen bygger självförtroende i 
sin egen bakgrund och identitet. Utvecklandet av modersmålet kan därför bidra till 
att barnen accepterar sina flerspråkiga och flerkulturella kunskaper och ser dessa 
som en resurs (Otterup, 2014). 

1.1 Problemområde, syfte och forskningsfråga 

Eftersom språket är en viktig del i barns identitetsskapande blir det problematiskt 
om flerspråkiga barns möjlighet till utveckling av deras modersmål glöms bort eller 
skjuts åt sidan i förskoleverksamheten. Förskollärares kunskap och medvetenhet 
kring vikten av att utveckla barns modersmål har påverkan på barnets 
språkutveckling och kunskapsutveckling. 

Syftet med denna studie är att fördjupa kunskapen om modersmålets betydelse för 
barns identitet och olika modersmålsfrämjande arbetssätt i förskolan. De 
forskningsfrågor vi valt att ställa är: 

• Hur arbetar förskollärare med flerspråkiga barn för att utveckla deras 
modersmål och uppmuntra dem till att känna en stolthet och glädje över sitt 
modersmål? 
 

• På vilket sätt bidrar modersmålsfrämjande arbete i förskolan till barns tidiga 
utveckling?   
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2 Tidigare forskning 

I detta avsnitt har vi samlat forskning kring språk, modersmål, flerspråkighet samt 
betydelsen av arbetet kring dessa. Avsnittets ändamål är att med hjälp av forskning 
ge en tydlighet kring språkets betydelse i barns tidiga år. Vi valde att dela in den 
insamlade forskningen i olika rubriker för att tydliggöra dess innehåll.  Rubrikerna är 
följande: Flerspråkighet som resurs, Att utveckla svenskan och modersmålet, 
Flerspråkig personal och barns identitet och Språkutveckling genom dialog, läsning 
och aktivt deltagande.  

2.1 Flerspråkighet som resurs 

Sundgren (2017) påpekar att genom att se flerspråkighet som en resurs kan lärare 
forma verksamheter på ett sätt som främjar varje barn. Hon betonar att forskare som 
belyser vikten av att se flerspråkighet som en positiv kunskap säger även att genom 
att arbeta främjande kring flerspråkighet blir även resultaten positiva. Med att 
resultaten blir positiva syftar de framförallt på en ökad utveckling i barnets identitet, 
språk och övriga kunskaper. Begreppet translanguaging är även något som benämns 
mycket och syftar till att se språkets betydelse och att använda sig av de språk man 
har samt språkets alla delar. Sundgren menar att på så sätt får barn tillgång till 
språkets fulla potential genom att de använder sig av alla språk de har i 
kommunikation och i lärandet. 

Barns möjlighet till att lyckas i skolan är sammankopplat med deras identitet. Detta 
belyser García-Mateus och Palmer (2017) som menar att barns språk inte främjas i en 
enspråkig miljö, utan kan skadas av denna. De belyser att hur lärare väljer att arbeta 
med flerspråkiga barn har betydelse för deras identitetsutveckling och att en 
verksamhet som inte uppmuntrar till flerspråkighet kan ha en negativ inverkan på 
barns tankar kring sig själva, och i sin tur påverka deras prestationer. García-Mateus 
och Palmer lyfter i sin studie att när lärare arbetade aktivt med att stärka barns 
flerspråkighet på ett inkluderande sätt gjorde detta att barnen fick en positiv bild av 
sitt modersmål och sig själva som flerspråkiga individer. Cho (2015) betonar även 
vikten av att flerspråkighet ses som en resurs genom att lärare i förskolan utvidgar 
sin förståelse för varje barn. Cho menar att detta är en kritisk del i barns möjlighet till 
att utveckla sin flerspråkighet samt att när lärare anser att barnens språk är av värde, 
kommer även barnen se värdet i sitt språk. 

2.2 Att utveckla svenskan och modersmålet  

Asplund Carlsson (2015) och Sundgren (2017) lyfter att flerspråkiga barn har samma 
möjligheter att lära sig det svenska språket fullt ut som deras kamrater med svenska 
som modersmål. De uttrycker dock att möjligheten endast finns i sammanhang då 
förskollärare arbetar aktivt med att stärka barnens modersmål och är medvetna kring 
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hur ett språkligt främjande arbete ska ske. Asplund Carlsson och Sundgren påpekar 
även att de flerspråkiga barn som inte får möjlighet att använda de språk de kan 
tappar kunskapen i de språk som inte används. I ett stödmaterial från Skolverket 
(2013) står det att för att uppmuntra barn till att använda sig av de språk de har med 
sig hemifrån är det viktigt för förskollärare att tänka på sitt bemötande. Eftersom 
bemötandet har påverkan på barnets bild kring sitt språk och identitet. Vidare 
beskrivs det att genom att uttrycka att barnens flerspråkighet är en tillgång kan detta 
uppmuntra barnet till ett fortsatt utvecklande av sitt modersmål. I skolverket står det 
även att för att förskollärare ska kunna främja barns språkliga utveckling är det 
viktigt att ge barnen möjlighet till att till exempel få böcker lästa för sig, men även att 
låta dem få använda sig utav språket i vardagliga sammanhang. Det är därmed viktigt 
att förskollärare har förståelse för barns olikheter och de faktorer som kan bidra till 
att barn lär sig språk i varierande takt och med hjälp av olika metoder. Lindö (2009) 
lyfter att internationella studier kring barns språkinlärning visar att de stöd barn får i 
förskolan för att utveckla sitt modersmål är betydelsefullt. Författaren menar att barn 
som får möjlighet till att utveckla sitt modersmål i förskoleåldern även får möjlighet 
till att behärska språket fullt ut. Björck-Åkesson och Granlund (2015) påpekar att 
miljöns utformning har betydelse för barns möjlighet till lärande. De menar att den 
pedagogiska utformningen av miljön är det som avgör vad barnen möter i den 
dagliga verksamheten och det är en del av vad som formar barnets uppfattning om 
sin omvärld. På så sätt blir en språkligt rik miljö till fördel för barns modersmål och 
identitet då språket blir något de dagligen möter i miljön. Björck-Åkesson och 
Granlund menar alltså att den pedagogiska utformningen av miljön innefattar de 
rum och material som finns tillgängliga och de möjligheter materialen och ytan 
skapar för samspel. Kultti (2014) beskriver att det som finns i miljön på förskolan 
påverkar barns lärande samt valmöjligheter i form av aktiviteter på förskolan. 
Författaren uttrycker även att miljön speglar det arbete som sker på förskolan och de 
intressen samt kunskap barn har, men även den kunskap barn förväntas utveckla och 
ta till sig under sin tid på förskolan. Kultti menar att detta gör att tanken och 
planeringen av miljön är viktig och när den formas är det av betydelse att ha ett 
språkutvecklande perspektiv. 
 
Utvecklingen av barns modersmål samt det språk som talas på förskolan kan ske på 
flertal sätt. Rowe och Miller (2015) menar att genom att använda sig av digitala 
verktyg kan barn ta till sig språk. De betonar att digitala redskap även kan användas 
som ett medel för samverkan med familjer i då fall barnen använder sig av liknande 
redskap i hemmen. Författarna lyfter att genom att samverka med familj skapar 
barnen positiva erfarenheter kring sig själva samt att det även skapar en glädje till 
lärande hos barnen.  

2.3 Flerspråkig personal och barns identitet 

Ladberg (2003) skriver att flerspråkig personal är en tillgång i förskoleverksamheten 
för barns språkliga utveckling i sitt modersmål, men framförallt har de en stor roll i 
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barns självförtroende och identitet. Den flerspråkiga pedagogen blir någon som 
barnen kan se upp till och känna samhörighet med och blir på så sätt en förebild för 
barnet. De visar även barnet att språket går att talas i fler platser än i hemmet. Det 
band som skapas mellan barnet och pedagogen, och som lyfter barnets 
självförtroende är något som inte går att uppnå med personal som inte talar språket. 
Det band som skapas handlar om en språklig och kulturell samhörighet. Ladberg tar 
upp en händelse på en förskola där några barn inte ville tala sitt modersmål som var 
polska. Barnen upplevde att polacker hade fått ett dåligt rykte efter en händelse som 
uppmärksammats kring kriminalitet. Pedagogerna på förskolan såg detta som något 
allvarligt som de behövde arbeta med eftersom denna händelse kan påverka barnens 
självförtroende och identitet. På denna förskola anställde de en modersmålslärare 
som arbetade med både polska och svenska barn för att bygga upp barnens 
självkänsla och deras bild av sitt modersmål. Modersmålsläraren visade barnen 
bilder från Polen, folkdräkter och sjöng polska sånger för dem. Detta gjorde de för att 
motverka att barnen i framtiden känner en ovilja av att förknippas med sitt 
modersmål och kultur och för att ge dem en ny bild av Polen och språket som talas 
där. Detta visade sig vara effektivt och efter en tid kände barnen stolthet över sitt 
språk och vågade även tala polska på förskolan.  
 
Lahdenperä (2017) belyser att lärare som har utländsk eller minoritetsbakgrund har 
värdefulla kulturella och språkliga färdigheter. Vidare uttrycker författaren att 
betydelsen av deras kunskaper inte bara ligger i att utveckla barnens språk eller 
identitet utan vikten är även att kunna förstå och öka personalens kulturella 
förståelse. Att ge förklaring och motivering samt hitta lösningar för olika konflikter 
och dilemman som kan ske bland barnen i sin vistelse i skolan eller förskolan är en 
viktig del i det interkulturella arbetet. Lahdenperä menar att lärare med utländsk och 
minoritetsbakgrund på så sätt har en fördel i att de innehar kunskaper kring flera 
kulturer. De kan genom denna kunskap bredda övrig personals förståelse för olika 
kulturer samt hitta lösningar och se olika händelser ur flera perspektiv. Förutom att 
bredda personalens kunskaper kan dessa lärare även bredda barnets egna kulturella 
förståelse och därigenom utveckla barnets identitet.  
 
Språket och identitetsutvecklingen är nära sammankopplade såsom språket och 
lärandet, vilket gör språket till en viktig del i förskolans verksamhet. Förskolan ska 
därför ständigt arbeta på ett sätt som bidrar till att främja och stimulera varje barns 
språkutveckling. De barn som talar fler språk i hemmet har därför rätt till att utveckla 
både sitt modersmål och det svenska språket i förskolan (Skolverket, 2016b). 
Cummins (2015) betonar att det finns en samsyn kring språkets betydelse. Då syftar 
han till att identiteten är starkt sammankopplat med den förståelse vi har för hur 
inlärning av språket sker. Han menar såsom det interkulturella perspektivet 
beskriver att det krävs en kunskap kring människors bakgrunder och språkliga 
kunskaper och erfarenheter för att få en förståelse för deras förutsättningar samt 
forma utbildningen på ett sätt som är anpassad för varje individ. Identiteten, samt 
kunskapen som bland annat lärare har kring varje individs identitet såsom bakgrund 
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och språk, har en stor betydelse i vad läraren kan erbjuda samt individens 
möjligheter till framgång. 

2.4 Språkutveckling genom dialog, läsning och aktivt 
deltagande 

Asplund Carlsson (2015) lyfter tre metoder som är nödvändiga i arbetet med att 
utveckla barns språkkunskaper. Dessa metoder är dialog, läsning och att barnen 
aktivt får delta. I metoden dialog tas det upp hur pedagoger kan använda sig av en 
dialog med barnen för att utveckla barnens tal och ordförråd. Detta kan förskollärare 
göra genom att inleda en konversation med barnen genom att till exempel ställa 
frågor. Genom denna metod möter barnen nya ord tillsammans med förskolläraren 
när de kommunicerar med varandra. Barnen får dessutom både möjlighet till att 
lyssna samt prata. I konversationen som skapas möter barnet på så sätt nya ord som 
dessutom upprepas och på så sätt ger barnet möjlighet till att själv försöka använda 
sig av dessa. Detta sker speciellt vid frågeställningar då det handlar om att ge 
varandra respons i form av en dialog. Genom denna process får var och en ta del av 
olika tankar av både förskollärare och barn vilket utvecklar barnets ordförståelse och 
stödjer barnets språkutveckling. Den andra metoden som lyfts är läsning. Genom att 
förskollärare är noga med att välja ut böcker som intresserar barnen och innehåller 
bilder som går att samtala kring kan barns språkutveckling främjas. Under 
läsningens gång kan förskolläraren ställa frågor kring berättelsen och de bilder som 
visas. På detta sätt möter barnen nya begrepp och ord i ett sammanhang genom att 
de både får se bilder och höra en berättelse kring bilderna. När barn finner något 
intressant börjar de peka och upprepa de ord som sägs och syns i boken. På så sätt 
stimulerar böckerna barns språkutveckling. Den tredje metoden Asplund Carlsson 
lyfter handlar om barns aktiva deltagande. Förskollärare ska finnas närvarande i att 
erbjuda barn att utforska och ta till sig nya material och erfarenheter. Detta ska de 
göra genom att ge barnen möjligheten till att vara delaktiga i sitt egna lärande. 
Förskollärare ska vara uppmärksamma för det barn uttrycker intresse för och forma 
verksamhetens aktiviteter utefter det barnen ger uttryck för. När barn uttrycker ett 
intresse för något ska de få möjlighet till att utforska och diskutera ämnet. Barn ska 
på så sätt få möjlighet till att ha inflytande över sitt egna lärande. 
 
Kultti (2014) uttrycker att i förskolan är alla barns språkliga samt kulturella 
bakgrunder en tillgång för alla barn i verksamheten.  Det är dock viktigt att varje barn 
får vara delaktiga i de aktiviteter som erbjuds i förskolan. Författaren betonar att en 
viktig del i arbetet i förskolan är att utveckla varje barn men då även i de kunskaper 
de redan har med sig till förskolan såsom flerspråkighet. Miljön har en viktig roll i 
vad barn lär sig, och med aktiviteter som planeras eller kommer till naturligt skapar 
barn gemensamma erfarenheter. Barns olika språkliga bakgrunder ska ses som en 
tillgång och förskollärare ska ansvara för att detta lyser igenom i verksamheten 
genom att alla barn är inkluderade. Kultti menar att när barns språk tas till vara och 
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barn på förskolan ingår i ett inkluderande arbetssätt bevaras barns språk och fler 
barn får ta del av varandras erfarenheter. När barn får fler språkliga erfarenheter 
utöver svenskan påverkar detta både de flerspråkiga och enspråkiga barnen genom 
att de får nya kunskaper och erfarenheter av varandra. 
 

Walk, Matsuo & Giovanoni (2015) belyser ett flertal framgångsrika metoder för 
språkutveckling. Bland annat den sociala miljöns påverkan på barns språkliga 
utveckling. De menar att det inte räcker med att barnen exponeras för språkljuden 
när de ska lära sig ett nytt språk eller utveckla ett språk de redan har. I studien som 
utfördes krävdes ett samspel mellan barn och vuxen för att barnet skulle kunna ta till 
sig språket. I läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016b) står det att varje barn ska 
ges möjligheter till att få utveckla sin förmåga att kommunicera, uttrycka upplevelser, 
tankar och egna idéer genom flera olika metoder. Bland dessa metoder nämns bilder 
och andra former av uttryck som en del av de material arbetslaget på förskolan ska 
använda sig av för att utveckla barns språk. Detta är viktigt då vi i ett samhälle 
behöver ha kunskap kring hur vi ska samspela med varann. För att kunna samspela 
krävs en kommunikativ kompetens, vilket barn kan utveckla genom en variation av 
metoder såsom stöd genom bilder eller andra former av uttryck. 
 
Dahlgren, Gustafsson, Mellgren och Olsson (2013) betonar att när barn skapar ett 
intresse för skriftspråket och läsning är detta en tydlig process. Detta sker bland 
annat när barn börjar “låtsasläsa” eller “låtsasskriva” genom att de bläddrar i böcker 
och läser högt, eller skriver på papper. De upprepar den process de uppfattar utifrån 
bokläsning och skrivande och visar under leken att detta är en viktig process på så 
sätt att de inte får störas. De menar att genom dessa aktiviteter visar barnen intresse 
för att läsa och skriva och detta är ett tecken på att ett lärande sker. 

2.5 Sammanfattning av Tidigare forskning 

Genom ovanstående forskning har vi visat hur flerspråkighet kan ses som en resurs i 
förskolan och hur språket är ett viktigt och brett ämne som påverkar flera delar av 
utvecklingen. Denna forskning belyser även den kunskap som behövs för att ett 
utvecklande arbete ska ske i utbildningssammanhang. I nästa del förklaras de 
teoretiska perspektiven för studien som ska ge bättre förståelse för hur ett språkligt 
främjande arbete kan ske med hjälp av ett socialkonstruktuvistiskt samt 
interkulturellt perspektiv på lärande. 
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3 Teoretiskt perspektiv 

Studien utgår från ett socialkonstruktuvistiskt samt interkulturellt perspektiv. I 
denna del kommer vi förklara de olika perspektiven i anknytning till studien. Vi 
beskriver det socialkonstruktuvistiska perspektivet som ett medel att förstå 
samspelets värde i att ta till sig kunskaper om sin omvärld. Det interkulturella 
perspektivet beskrivs som ett fokus på betydelsen av att ha kunskap kring de olika 
kulturer och språk som finns i vår omgivning. Dessa perspektiv speglar tillsammans 
samspelets betydelse för identiteten och språkutvecklingen samt vikten av kunskap 
och förståelse för olika kulturer och modersmålets betydelse. Vi har använt oss av 
dessa perspektiv för att förstå samt belysa vikten av modersmålets betydelse i 
förskolan och förskollärares kompetenser och kunskaper kring detta.  

3.1 Socialkonstruktuvistiskt perspektiv 

Det socialkonstruktuvistiska perspektivet handlar om samspelets betydelse för 
lärandet. De teorier som lyfts i detta avsnitt kring det socialkonstruktuvistiska 
perspektivet har främst fokus på Vygotskijs sociokulturella teori men tar även upp 
andra tolkningar och teorier. Säljö (2014) beskriver Vygotskijs syn på lärande och 
utveckling, och menar att det handlar om att lärandet och kunskapsutvecklingen är 
ständigt pågående hos människan. Vygotskij menade att alla människor i alla åldrar 
utvecklas ständigt och detta är inte något som stannar upp med tiden. Denna syn går 
samman med begreppet proximal utvecklingszon med vilken Vygotskij visar hur vi 
genom samspel lär oss nya saker och utvecklas vidare. Säljö menar att med detta 
syftar Vygotskij till att genom samspel och kommunikation med andra barn eller 
vuxna som besitter andra färdigheter än våra egna, kan nya kunskaper bli till. 
Williams (2006) talar om kommunikationens roll inom bland annat de teorier 
Vygotskij hade kring samspelets betydelse för lärande. Williams menar att 
kommunikationen är det som sammanlänkar lärandet och att lärande sker genom 
kommunikativa processer. Alltså skapas kunskap genom att människor interagerar 
med andra människor. 
 
Kultti (2012) beskriver att stödet som vuxna ger till barn är av vikt i barnets lärande 
enligt Vygotskijs teori på lärande. Kultti talar även om Jerome Bruner som var en 
psykolog som forskade inom den kognitiva utvecklingen hos barn. Ett begrepp som 
Bruner använde sig av är begreppet scaffolding som används i sammanhang som 
detta. Scaffolding syftar till byggnadsställning, men i pedagogiken används begreppet 
för att förklara stödstrukturer för att stödja barn i sitt lärande. Begreppet syftar då till 
att vuxna ska vara tillgängliga som stöd och vägledning för barn i deras utveckling 
genom att uppmuntra och stötta dem. Författaren menar att genom de vuxnas 
samspel och vägledning tar barnen till sig nya kunskaper vilket även var hur 
Vygotskij såg på lärandet hos barn. 
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Säljö (2011; 2014) redogör att de begrepp som används inom det 
socialkonstruktuvistiska perspektivet är mediering som syftar till redskap och 
artefakter som vi använder oss av som stöd. En artefakt kan till exempel vara en 
hammare som vi använder oss av för att slå en spik. Säljö menar att Vygotskij såg 
dessa typer av artefakter som fysiska redskap då dessa är material som är skapade 
med ett syfte att förenkla ett arbete. Medan ett psykologiskt redskap är sådant som 
alfabetet och de siffersystem vi använder oss av, eftersom dessa är till för att stödja 
vårt tänkande och kommunikation. Författaren menar att enligt Vygotskij var det 
viktigaste psykologiska redskapet språket eftersom det är med hjälp av språket vi får 
förståelse för andra människor och vår omvärld. Flera redskap kan både ha ett syfte 
som fysiskt och psykologiskt redskap. Därför kan samtliga redskap inom perspektivet 
benämns som kulturella redskap. 
 
En tolkning som Vesterlund (2015) gör kring Vygotskijs syn på flerspråkighet hos 
barn är att en stor fördel hos de som är flerspråkiga är att tänkandet blir mer flexibelt 
då ett bredare och varierande ordförråd blir som stöd i tänkandet. Vesterlund menar 
att ha kunskap i fler än ett språk i ett tidigt skede är till fördel vid bland annat 
problemlösning och alternativa lösningar till problem. Johansson (2012) betonar 
dock att Vygotskijs teorier kan ibland uppfattas som en syn på lärande då barn ska 
formas in i den aktuella samhällsnormen. I den synen brister Vygotskijs teori i att ta 
till barns fantasi, konfliktsituationer och motsägelser och tankar barn har mot 
samhällskonstruktioner (Johansson, 2012). Detta gör att vi upplever att det 
socialkonstruktuvistiska perspektivet med främst fokus på den sociokulturella teorin 
inte räcker till i att ensamt vara till stöd i vår studie då Vygotskijs teori kan upplevas 
som otillräcklig i denna mening. Vi valde därför att även ta till oss det interkulturella 
perspektivet för att komplettera de aspekter av teorier och praktiker som det 
socialkonstruktuvistiska perspektivet inte behandlar. 

3.2 Interkulturellt perspektiv 

Det interkulturella perspektivet beskriver värdet som finns i att ha kunskap kring 
olika språk och kulturer. Lahdenperä (2017) beskriver skillnaden mellan begreppet 
interkulturalitet och mångkulturalitet. Begreppet mångkulturalitet innebär att 
bekanta sig och leva i harmoni med andra människor från olika kulturer. Medan 
begreppet interkulturalitet är ett tecken på kunskap och förståelse för olika kulturer 
samt att skapa relationer genom samspel, kommunikation och interaktion med 
andra. För att det ska ske en ömsesidig dialog och kommunikation mellan grupperna 
är det viktigt att visa respekt, öppenhet, jämställdhet, jämlikhet, gränsöverskridande 
och erkännande av andras olikheter. Interkulturalitet bygger på dessa etiska värden 
och detta kan räknas som ett mål eller en utgångspunkt för interkulturalitet. Detta i 
sin tur spelar viktig roll i att utveckla verksamheten utifrån mångfalden bland barn, 
personal och föräldrar. Lorentz & Bergstedt (2016) betonar att ett interkulturellt 
perspektiv behövs för att förstå komplexiteten i en mångkulturell miljö och syftar till 
en förståelse för mångkulturalitet och hur arbetssätt kan formas utefter förståelsen 
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för vad mångkulturalitet innebär. Med detta menas en förståelse för olikheter samt 
metoder och arbetssätt där fokus ligger på individens förståelse och erfarenheter. I 
ett interkulturellt arbete krävs kunskaper kring att skilda kulturer kan påverka hur vi 
uppfattar oss själva och den information vi tar till oss dagligen. 
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4 Metod 

Vi valde att utföra en kvalitativ studie där vi utförde ostrukturerade observationer 
och semistrukturerade intervjuer för att få en djupare insyn i ämnet. De 
semistrukturerade intervjuerna utfördes genom öppna frågor som inte helt följde en 
intervjueguide och de ostrukturerade observationerna utfördes utan en bestämd mall 
på vad som skulle observeras (Bryman, 2011). Vi valde att observera miljön, barn och 
förskollärare utan att själva delta i aktiviteterna som utfördes. Detta gjorde vi genom 
att anteckna det vi såg och det som sas under intervjuer och observationer. Vi utförde 
tre observationer på tre olika förskolor, samt sex intervjuer med sex olika 
förskollärare där vi använde oss av ljudinspelning och anteckningar. Vi upplevde att 
det skulle bli svårt att uppnå studiens syfte om vi hade använt oss av kvantitativa 
metoder då distansen mellan oss som forskare och de medverkande hade försvårat 
studien. Bryman (2011) beskriver kvalitativa forskningsmetoder som mer 
djuplodande, i form av intervjuer och observationer, medan kvantitativa 
forskningsmetoder sker på distans i form av enkäter som analyseras statistiskt. I 
detta kapitel presenteras de metoder som har använts i studiens utformning. Det som 
tas upp är hur litteraturinsamlingen gick till, skälen till valet av metoder, urval och 
sortering av vad som skulle undersökas, genomförandet av de valda metoderna samt 
hur analysen av insamlade data gick till. Avslutningsvis har vi tydliggjort hur vi har 
använt oss av dessa metoder med hjälp av de etiska principerna som grund. 

4.1 Litteraturinsamling 

Vi sökte efter vetenskapliga artiklar i databasen ERIC (ProQuest). Vi använde oss av 
sökorden (bilingual* OR multilingual*) AND identity AND "first language", och 
filtrerade sökningen så att den endast visade forskning som är peer reviewed. 
Sökningen gav 24 resultat. De publikationer vi valde ut till vårt arbete är utifrån det vi 
sett vara relevant inom forskning som rör vårt ämne. 

4.2 Metodval 

Intervjuformen som har använts i studien är den Bryman (2011) kallar för en 
semistrukturerad intervju. Det innebär att de frågor vi planerade att använda under 
intervjun var öppna frågor som användes som utgångsfrågor i intervjun. Dessa frågor 
behövde inte läsas av i en bestämd ordning och nya frågor kunde tillkomma under 
intervjuns gång. Detta gjordes för att ge rum för följdfrågor men även för att få en 
individuell intervju där vi fick ta del av varje enskild förskollärares tankar kring hur 
de arbetar med flerspråkiga barn. Studien utfördes genom ostrukturerade 
observationer. Ostrukturerad observation syftar till att observationerna skedde utan 
en mall kring hur observationerna skulle gå till eller dokumenteras. Observationerna 
skedde dessutom på ett sätt då vi observerade utan att delta i aktiviteterna som 
pågick i verksamheten. 
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Ett av skälen till att studien utfördes genom både observationer och intervjer var för 
att bland annat få syn på förskollärarnas arbetssätt och hur dessa skiljer sig från det 
som framkom i intervjuerna. Bryman (2011) uttrycker att det finns flera fördelar med 
att observera en miljö istället för att förlita sig på de utsagor som ges till följd av en 
intervju. Han menar att de svar som ges under en intervju inte alltid stämmer helt 
överens med verkligheten då informanterna kan ha glömt detaljerna i en händelse 
eller att mottagaren missuppfattar det som har uttryckts. Observationer gör det 
möjligt att få en tydligare inblick i händelser på ett sätt som inte går att förklaras med 
ord. Bryman uttrycker dock att det även finns fördelar med att intervjua, bland annat 
att det finns möjlighet till att få svar på frågor kring vad som har observerats, men 
även att få möjlighet till att ställa följdfrågor och få grundliga svar kring de 
funderingar som kan komma upp i samband med observationer. Metoden av 
datainsamling som vi använde oss av kallar Bryman för triangulering. Triangulering 
innebär att man vid en studie använder sig av flera datainsamlingsmetoder såsom att 
både intervjua och observera, samt använda sig av fler än ett teoretiskt perspektiv. 
Triangulering används även för att granska trovärdigheten av resultatet i en studie då 
de olika metoderna av datainsamling kan ställas mot varandra och på så sätt skapa 
ett tydligare resultat. 
 
I samtliga fältstudier valde vi att observera miljön först innan intervjuerna utfördes 
för att få en så opåverkad bild som möjligt av miljön. Vi upplevde att om en intervju 
skulle ske innan observationerna hade risken funnits att vi då skulle söka efter det 
som förskollärarna berättade för oss och på så sätt påverka våra tankar kring vad som 
hade setts i miljön. Därför skedde observationerna först under en dag, och sedan 
utfördes intervjuerna under ett annat tillfälle. Det sågs även som en fördel att 
observera miljön först, då detta gjorde att vi under intervjun kunde ställa frågor kring 
det som sågs i miljön och på så sätt få en fördjupning kring observationerna. 

4.3 Urval 

Vi valde att utföra intervjuer och observationer på mångkulturella förskolor då 
studiens fokus är just på modersmålets betydelse och arbetet kring modersmålet. 
Med mångkulturella förskolor syftar vi till förskolor där det går att se en tydlig 
mångfald genom en variation av kulturer och språk som är representerade i 
barngruppen. Vi valde att endast intervjua utbildade förskollärare då de besitter 
pedagogiska kunskaper kring arbete i förskola. Det val av deltagare samt förskolor i 
denna studie utfördes genom det Bryman (2011) kallar för målstyrda urval. Vilket 
betyder att det finns en tanke och syfte bakom valet av deltagare och plats för studien 
och att dessa inte var slumpvist valda. Syftet med denna form av urval är att de 
deltagande ska vara av betydelse för att uppnå studiens syfte. 

Vi utförde sex intervjuer och tre observationer. Vi upptäckte att det var en fördel att 
intervjua fler förskollärare i samband med varje observation. Detta eftersom vi fick 
en djupare inblick genom att få ta del av flera perspektiv kring samma arbetsmiljö 
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och fler arbetssätt som kan variera beroende på tidigare erfarenheter, bakgrund och 
språkkunskaper. Det var även något vi valde då det var en fördel att till intervjun 
kunna fråga kring det som hade observerats i miljön, samt se om det förskollärarna 
uttryckte stämde överens med den tolkning vi hade av miljön. Detta var något 
Bryman (2011) betonar, att med hjälp av triangulering kan fler resultat bli synliga 
samt att trovärdigheten ökar genom att det som observerats blir bekräftat på fler håll. 
En annan anledning till att vi valde att utföra betydligt fler intervjuer än 
observationer var för att det var svårt att få svar av förskolechefer i närområdet för att 
få komma på besök. Detta gjorde att vi gärna intervjuade fler på en och samma 
förskola för att få ut så mycket som möjligt av varje besök. 

I det missivbrev som skickades ut till förskolechefer betonade vi att det var en fördel 
om vi fick möjlighet att intervjua flerspråkiga förskollärare för att se hur arbetssätt 
och tankar kan skilja sig från de med olika språkkunskaper och bakgrunder, samt hur 
de arbetar tillsammans. I första förskolan utfördes tre intervjuer, i den andra utfördes 
två intervjuer och i den sista utfördes en intervju. 

4.4 Genomförande 

För att ta kontakt med de som skulle delta i vår studie skrev vi ett missivbrev (se 
bilaga 1) som skickades ut till nio förskolechefer inom de valda förskolorna. Detta gav 
dock inga svar efter en vecka vilket gjorde att vi även ringde och smsade. Utav de nio 
vi kontaktade var det en som återkom med att de inte ville delta. Vi fick svar från tre 
förskolechefer som vidarebefordrade vårt missivbrev till förskollärarna som vi sedan 
ringde upp för att boka tid för observation och intervju. Vi bokade in observationerna 
och intervjuerna under olika dagar. Vi utförde observationerna först, sedan 
bearbetade vi de material vi fick fram från observationerna. Vi formulerade sedan 
frågor utifrån det vi observerade i miljön och utförde intervjuerna under en annan 
dag. 

4.4.1 Observation 

I studien observerade vi tre förskolor däribland genom att sitta med på samlingar och 
under fri lek och utelek. Vi använde oss av anteckningar och tog bilder. Vi gick även 
runt och observerade miljön och de material som fanns tillgängliga och hur dessa 
främjar barns flerspråkighet. 

4.4.2 Intervju 

Vi utförde individuella intervjuer på varje förskola där vi båda satt med på samtliga 
intervjuer men intervjuade en förskollärare åt gången. Intervjuerna genomfördes på 
tre olika förskolor. I första förskolan intervjuade vi tre förskollärare. Intervjun 
genomfördes med två förskollärare med språkkunskaper i svenska och engelska och 
en förskollärare som talar keldanska, arabiska och lite kurdiska. I den andra 
förskolan intervjuade vi två förskollärare varav en var flerspråkig och talade arabiska 
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och den andra talade svenska. I den tredje förskolan intervjuade vi en enspråkig 
förskollärare. Under intervjuerna spelade vi in ljud och antecknade det som sas. Vi 
hade frågor som vi hade förberett inför intervjuerna men dessa var flexibla och kunde 
ändras under intervjuns gång. Vi ställde även följdfrågor om det var något vi kom på 
under intervjun. Varje intervju pågick i cirka 30 minuter. Vi valde att utföra 
individuella intervjuer för att höra varje enskild förskollärares tankar kring hur de 
arbetar med flerspråkiga barn. Efter intervjuerna diskuterade vi vad vi hade fått fram 
från de enskilda intervjuerna och transkriberade. 

4.4.3 Analys och bearbetning av data 

För att analysera den insamlade data började vi med att skriva ner samt diskutera 
den data vi fick fram från intervjuer och observationer. Vi använde oss även av 
ljudinspelningen från intervjuerna samt bilderna från observationerna vid 
bearbetningen.  Sedan gick vi igenom och bearbetade data genom att sortera ut det 
som var mest relevant till studien. För att få ut det mest relevanta ur vår insamlade 
data utgick vi från studiens syfte och forskningsfrågor. Efter att vi sorterade ut 
relevant data började vi forma kategorier för att tydliggöra resultatet. De kategorier 
som vi sedan valde var Språk- och identitetsstärkande aktiviteter, Barn lär av 
varandra och Miljön som stöd i språk- och identitetsutveckling. Dessa kategorier 
formades utefter det som stod ut i vår empiri samt det som synliggjordes som viktigt i 
de valda teoretiska perspektiven. 

4.5 Etiska principer 

I utförande av forskning där andra parter involveras är det viktigt att tänka på 
forskningsetiken vilket innebär att de som deltar i en undersökning ska behandlas 
utifrån de etiska principerna. Dessa principer finns för att de som medverkar i 
forskningen inte ska bli kränkta i samband med att de har valt att delta i 
undersökningen (Vetenskapsrådet, 2011). 
 
Bryman (2011) tar upp fyra etiska principer, samtyckeskravet, informationskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Samtyckeskravet innebär att varje 
deltagare har rätt att välja om hen vill delta i undersökningen. Med 
informationskravet menar han att de som utför studien ska meddela deltagare om 
vad studien handlar om. I detta ingår det att informera de medverkande kring de 
moment som ingår i undersökningen och att allt är frivilligt. Konfidentialitetskravet 
innebär att varje deltagare har rätt till att vara konfidentiell. I de fältstudier vi utförde 
har allt material behandlats konfidentiellt med hänsyn till de som deltog. Slutligen 
har vi nyttjandekravet som innebär att de material vi får fram genom observationerna 
eller intervjuerna endast kommer att användas i detta forskningsarbete.  
 
För att ta till vara dessa etiska principer skickade vi bland annat ut ett missivbrev 
som förklarade studiens syfte, hur insamlingen av data skulle ske och att det var 
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frivilligt att delta, samt avsluta sitt medverkande när som helst under studiens gång. 
Missivbrevet skickades ut i god tid för att de på egen tid skulle kunna ta ställning 
kring om de ville delta i studien och vad det då skulle innefatta. Vi informerade dem 
även att varken namn på berörda eller verksamhet kommer att benämnas eller 
beskrivas på ett sätt som gör att de kan identifieras av utomstående. För att uppfylla 
detta krav har vi varken benämnt namn, kön, ålder eller verksamhet där studien har 
utförts. Under besöket inför observationerna och intervjuerna informerade vi 
ytterligare en gång kring det som stod i missivbrevet, samt gav var och en, en utskrift 
av missivbrevet för att vara säkra på att de fått all information kring studien. Vi 
informerade att all ljudinspelning samt bilder som tas i verksamheten kommer att 
raderas när all datainsamling är färdigställd, samt att de bilder som tas i 
verksamheten endast tas av miljön och inte personal, vårdnadshavare eller barn. 
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5 Resultat 
 

I detta kapitel presenteras insamlade data från de observationer och intervjuer som 
utfördes. Genom resultatet vill vi synliggöra studiens frågeställningar om 
förskollärares arbetssätt i förskolan för att främja flerspråkighet samt vad som gör 
modersmålet till en viktig del i barns tidiga utveckling. För att ge tydlighet för 
studiens syfte om modersmålets betydelse för barns identitet samt olika 
modersmålsfrämjande arbetssätt valde vi att sortera ut resultatet i kategorier. Dessa 
kategorier är: Språk- och identitetsstärkande aktiviteter, Barn skapar 
lärandesituationer för varandra och Miljön som stöd i språk- och 
identitetsutveckling. 

5.1 Språk- och identitetsstärkande aktiviteter 

I detta avsnitt har vi presenterat resultatet kring språk- och identitetsstärkande 
aktiviteter. De kategorier som behandlas är inkluderande arbetssätt och hur de blir 
synliga i samband med språk. Nästa del handlar om Medvetna och omedvetna 
förskollärare där vi visar på förskollärares tankar och arbetssätt kring språk- och 
identitetsstärkande aktiviteter och hur medvetenheten kan variera. 

5.1.1 Inkluderande arbetssätt 

Genom observationer och intervjuer fick vi reda på att förskollärarna i studien inte 
använde sig av specifika aktiviteter som var till för endast flerspråkiga barn. Alla 
aktiviteter som utfördes var till för alla barn och syftet var att utveckla alla barn. 
Förskollärarna berättade att de arbetar på ett sett som är inkluderande för alla och 
som utvecklar alla utan att exkludera.  

Samtliga förskollärare uttryckte under intervjuerna att de inte hade någon form av 
modersmålslärare som stöd för de barn som var flerspråkiga. De har dock pedagoger 
i arbetslaget som är flerspråkiga och kan stödja de flerspråkiga barnen på sitt 
modersmål. I studien såg vi dock att en majoritet av de flerspråkiga i arbetslagen 
talade arabiska och enstaka vikarier talade andra språk. De erbjuder även 
inskolningsstöd för de som behöver och vid utvecklingssamtal erbjuds tolk.  

I de intervjuer vi utförde ställde vi frågor kring hur de arbetar för att stärka barns 
flerspråkighet. Det var inte alla i studien som aktivt arbetade med detta, men de som 
gjorde det tog upp att de ser individen och arbetar mycket med att alla barn ska få 
samma förutsättningar och känna en stolthet. Det blev tydligt att fokus låg på att 
stärka individen och att varje barn ska känna stolthet och glädje över sitt modersmål 
då detta var något en majoritet av förskollärare tog upp i intervjuerna. Förskollärare 
A uttryckte det såhär: 
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Vi jobbar ju med alla barn genom att försöka stärka individen. Man ska känna en 
stolthet över vem man är och sitt ursprung. Just det där med flerspråkighet så 
handlar det om att känna en trygghet i sitt modersmål och vara stolt över det. 
(Förskollärare A) 

En gång i veckan arbetar några förskollärare med något de kallar hemspråksbio. 
Detta går ut på att de tittar på en film på ett annat språk och sedan får barnen gissa 
vilket språk det är och diskutera denna. Efter diskussionen om filmen ser de på 
filmen ytterligare en gång men på svenska och diskuterar. Det som utmärkte denna 
aktivitet för oss var att under hemspråksbio så är det inte bara de barn som har annat 
modersmål som deltar. Under hemspråksbion får alla barn delta oavsett modersmål 
och detta skiljer sig från hur det sett ut tidigare från bland annat egna erfarenheter. 
De berättade att de gör detta för att barnen ska kunna visa sitt språk för varandra och 
för att de barn som är enspråkiga även ska få ta del av olika språk, och för att skapa 
kommunikation mellan enspråkiga och flerspråkiga barn. 

En flerspråkig förskollärare berättade att de arbetar inkluderande när de arbetar med 
att främja flerspråkighet. De går alltså aldrig iväg med endast de barn som är 
flerspråkiga för att utföra en aktivitet. I de aktiviteter de utför är syftet att alla barn 
ska kunna vara delaktiga. De jobbar med att lyfta fram barnens modersmål för att 
barnen ska våga använda sig av språket och inte behöva skämmas över det. En av 
förskollärarna berättade även att under morgonsamlingar börjar de samlingen med 
att säga god morgon på olika språk, detta var även något vi observerade. 

5.1.2 Medvetna och omedvetna förskollärare 

Samtliga förskollärare berättade att en svårighet med arbetet med flerspråkiga barn 
är att inte kunna de språk barnen talar. De berättade att det kan upplevas som en 
utmaning då kontakten med föräldrar som inte talar svenska blir kort och inte 
speciellt innehållsrik vilket känns svårt. De berättade även att det är svårt att utmana 
barnen på deras modersmål när man själv inte behärskar denna. En enspråkig 
förskollärare uttrycker sina erfarenheter av arbetet med flerspråkiga barn såhär: 

Det är just när man inte kan språket själv. Det är ju en stor utmaning när man får 
jobba mycket med kroppen och göra sig förstådd, och även att de ska göra sig 
förstådda. För i början kan de ju vara avvaktande och kanske lite ledsna med. Vi 
har haft några barn som har gått till dem som har språket, även vikarier har de 
föredragit att gå till än mig i början tills vi har fått en annan närhet. 
(Förskollärare D) 
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Några enspråkiga förskollärare berättade att de använder sig av Penpal för att 
komplettera de språkfärdigheter de inte har när det kommer till bokläsning på 
barnens modersmål. Då läser de först boken på svenska och sedan läses boken upp på 
barnens modersmål med hjälp av Penpal pennan. En förskollärare berättade hur de 
använder sig av barnens språk i vardagliga sammanhang. 

Vi lånar böcker på andra språk ibland, eller ofta, det gör vi. Vi försöker att när 
man sitter vid matbordet, ja men vad heter mjölk på ditt språk? Och att man får 
lite mer kunskap själv också, om vad det heter. Man kan träna att säga hej på 
olika språk. (Förskollärare B) 

I studien kom det fram att hälften av förskollärarna i studien använde sig av tecken 
som stöd när språket inte räckte till. Under en fruktstund såg vi att en förskollärare 
använde sig av teckenstöd när hen visade barnen vad för frukt som fanns tillgänglig, 
samt sa namnen på frukterna på svenska och arabiska. Det var andra förskollärare i 
studien som uttryckte att de hade kunskap kring värdet av att använda sig av tecken 
som stöd, de hade även material för arbete kring detta i form av teckenstödskort. De 
har dock ingen personal med kunskap kring teckenstöd och använder sig därför inte 
av korten. 

Under samlingar använde en förskollärare sig av bilder för att visa planeringen för 
dagen. Till exempel genom att visa bild på frukter när de skulle ha fruktsamling. 
Genom detta arbetssätt kan barn som inte ännu behärskar svenskan få förståelse för 
dagens planering genom att se på bilderna vad som ska göras. 

I studien uttryckte tre förskollärare att de inte har några kontinuerliga aktiviteter just 
för att främja flerspråkighet. Det kan dock hända att de lyssnar och dansar till sånger 
på andra språk, till exempel vietnamesisk musik. En förskollärare berättade att när 
barnen fyller år så får barnen önska på vilket språk de ska sjunga. Hen berättade att 
barnen ofta väljer att sjunga födelsedagssången på engelska och att de har en 
födelsedagsapp för detta där barnen kan blåsa ut ljus och lyssna på födelsedagssång. 

Vi märkte att arbetet kring modersmålet och att främja barns flerspråkighet inte var 
en självklarhet hos alla förskollärare. Vi upplevde att två förskollärare i studien inte 
arbetar för att främja modersmålet. De nämner att de ibland sjunger på arabiska men 
att det inte fanns något klart fokus på att arbeta för att stärka barnens modersmål. 
Under en av intervjuerna berättade en flerspråkig förskollärare att hen inte ansåg att 
barnen uttryckte att de ville ha stöd i sitt modersmål. Hen tar upp ett exempel på ett 
barn som är trespråkigt, och där berättar förskolläraren följande: 

Barnet förstår ju på alla tre språken men visar inte något behov att liksom få stöd 
på något av de. Men jag upplever att pappan står för ett språk, mamman står för 
ett annat och vi på förskolan står för svenska språket. Barn är olika, men om vi 
pratar om språket så skiljer det sig såklart då varje barn är i behov av olika stöd. 
(Förskollärare C)  

Förskolläraren uttrycker även att hen använder sig av sina språkkunskaper i arabiska 
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när hen uppfattar att barnen inte förstår svenska. De barn som hade andra 
modersmål fick inget stöd i sitt språk och arabiskan som var det språk som fanns i 
arbetslaget användes endast i tolkningssyfte. Förskolläraren lyfter även att de inte 
arbetar specifikt med barnens modersmål eftersom de ser att detta är något som 
finns i leken och alla aktiviteter som utförs. I citatet nedan nämns det att 
modersmålslärare finns på förskolan, detta är dock i en annan del av förskolan där 
denna studie inte utfördes. 

Vi jobbar inte specifikt med matte, natur eller språk. Det ingår i varandra genom 
leken, genom grupparbete och utforskning. Vi jobbar med allt detta. Men för att 
undervisa i modersmålet behöver vi ha grupper såsom modersmålsläraren som 
finns tillgänglig på förskolan för finskspråkiga. Hen har egen tid, egen grupp och 
material. Hen gör egna aktiviteter på endast det språket barnen pratar. Vi gör 
inte detta, men vi stödjer barns språkutveckling på svenska och arabiska. 
(Förskollärare C) 

En arabisktalande förskollärare talade både svenska och arabiska med några barn när 
de lekte med deg tillsammans. Förskolläraren sa något på svenska och sedan 
repeterade hen detta på arabiska för barnen, och tvärtom. Förskolläraren bad ett 
barn att hämta hushållspapper vilket barnet gick och gjorde. Förskolläraren sa sedan 
till barnet att hämta en större bit. Hen märkte dock att barnet inte verkade förstå vad 
hen menade och repeterade då samma sak flera gånger på både arabiska och svenska. 
Som observatörer blev det tydligt för oss att barnet inte förstod begreppen stor och 
liten vilket resulterade i att barnet plockade isär flera bitar hushållspapper och gick 
flera gånger fram och tillbaka till förskolläraren för att få veta om hen hade gjort rätt. 
Förskolläraren använde sig dock inte av kroppsspråk när hen förklarade för barnet 
att barnet skulle hämta en större bit. Förskolläraren fortsatte istället repetera samma 
sak på svenska och arabiska.  

5.2 Barn skapar lärandesituationer för varandra 

Denna kategori visar delar av resultatet som behandlar barns lärande genom 
varandra utifrån förskollärares arbete kring språkutveckling. Det första avsnittet 
handlar om barn som skapar egna kulturer med hjälp av modersmålet och hur 
förskollärares arbetssätt kan vara till stöd i att utveckla barns intresse för språk. Det 
som även behandlas i denna kategori är Barns inflytande på varandra, och denna del 
tar upp barns inverkan på varandra i samband med språklig utveckling. 

5.2.1 Barn skapar egna kulturer 

Vi uppmärksammade två barn som satt tillsammans och tittade på bilder på djur och 
insekter på en surfplatta. Det ena barnet har engelska som modersmål medan det 
andra barnet har arabiska som modersmål men talar även svenska. I barnens 
samspel och lek upptäckte vi att när barnen leker tillsammans så talar de båda 
engelska. Det ena barnet talar ingen engelska i hemmet men har lärt sig tala språket 
genom samspelet med barnet som har engelska som modersmål. Dagen efter när vi 
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var på förskolan för att utföra intervjuer såg vi barnet med engelska som modersmål 
leka med ett annat barn. Vi märkte då även att under den leken använde båda barnen 
sig av engelskan trots att endast ett av barnen har engelska som modersmål. Vid 
senare intervju och diskussion med förskollärare fick vi veta att dessa barn lärt sig 
tala engelska genom samspelet med varandra och att detta inte var ett språk de andra 
barnen talade hemma.  

Sen vi fick ett engelskspråkigt barn i gruppen så har det hänt jättemycket, det har 
ju att göra med att vi pedagoger i varje fall kan språket, sådär. Jag känner mig 
inte trygg i att prata engelska, men jag kan ju faktiskt göra det bättre än vad jag 
kan prata arabiska. Så man har ju möjligheten att kommunicera, så det barnet 
har ju hjälpt oss jättemycket och det har ju liksom gjort så att vi har fått upp 
ögonen för andra språk också genom hens modersmål. Så det har ju varit 
fantastiskt. Barn tar ju efter varandra. (Förskollärare A) 

Förskolläraren berättade ytterligare att fler barn hade uppmärksammat detta. Utifrån 
det nya språkliga intresset hos barnen fanns det barn som började skapa egna språk 
för att även dem skapa en form av samhörighet eller kultur. Förskolläraren fortsätter 
att berätta att dessa barn har skapat ett namn för det påhittade språket samt att de 
lär de vuxna och de andra barnen några ord på det påhittade språket. 

5.2.2 Barns inflytande på varandra 

Vid samma degbord som nämndes tidigare startade några barn en konversation på 
arabiska med en förskollärare om att hen hade varit på badhuset. Förskolläraren 
svarade på arabiska och ett till barn deltog i samtalet och började även också prata 
arabiska och diskuterade sina erfarenheter kring badhuset.  

Vi uppmärksammade några barn som plockade böcker från en bokhylla. Det började 
med att ett barn plockade en bok, och bara någon sekund senare var det ytterligare 
några barn som plockade böcker. Barnen satte sig tillsammans på en soffa och 
började läsa i böckerna. Vi märkte här att barnen härmade varandra. När de såg ett 
barn plocka bland böckerna, så ville även de göra det. 

5.3 Miljön som stöd i språk- och identitetsutveckling 

En majoritet av förskollärarna i studien arbetade för en mångfald av lekmaterial och 
böcker som kan utmana barnen i sitt modersmål. Dessa förskollärare arbetade med 
att göra miljön tydlig för barnen så att barnen själva skulle kunna hitta de lekmaterial 
de söker efter. Till exempel genom att materialen är lätt tillgängliga och synliga för 
alla barn. Detta var även något som var synligt för oss genom observationerna. En 
förskollärare beskriver deras tanke kring miljöns utformning: 

Vi försöker göra vår lekmiljö tydlig, vilket då kan stärka de barnen som inte har 
svenska som modersmål. De förstår vad som ska göras i varje hörna i varje fall, 
de behöver inte fråga om saker, det finns framme. Vill de leka med bilarna så 
finns bilarna i bilhörnan. Vill de bygga ett pussel så öppnar de skåpet och tar ett 
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pussel. Miljön ska alltså vara tydlig. (Förskollärare A) 

På väggar fanns alfabetet samt bilder på varje bokstav föreställande något som börjar 
på bokstaven. De hade även flera lekmaterial med bokstäver, siffror och bilder. På en 
av hemvisterna såg vi en matta som visar mångfald och en världskarta. På mattan 
syns flera människor från olika platser på jorden som håller hand runt en världskarta. 
Vi såg flaggor som hängde uppe på taket i hemvisten som barnen själva hade skapat. 
Flaggorna som barnen hade ritat var av Vietnam, Somalia, Syrien, Sverige och Palau. 
Vi såg även en bild på världsdelen Afrika som barnen hade fyllt i med namnen på 
länder som ligger i Afrika. 

Utformningen av miljön varierade i de tre observationerna som utfördes. Vi 
observerade en miljö som bestod av ett flertal böcker på olika språk. En annan miljö 
som bestod av böcker på svenska och arabiska och en tredje miljö som endast bestod 
av böcker på svenska. En av böckerna vi hittade var Flykten - en bok om att tvingas 
lämna allt, av Mia Hellquist Forss. Som är skriven på både svenska och arabiska. Vi 
frågade under intervjun om detta var en bok de läste för just de barn som varit på 
flykt eller om detta var en bok de läser för alla barn. Förskolläraren berättade att 
boken är tillgänglig för alla och inte endast de barn som har varit på flykt. Det fanns 
även information till vårdnadshavare kring böcker och läsning på väggar. Det stod på 
flera språk, bland annat svenska, arabiska, vietnamesiska och somaliska. I 
informationen stod det om varför läsning är viktigt för barnen både genom text och 
bilder. 

I två av miljöerna som observerades fanns information om att grinden ska hållas 
stängd på svenska, engelska och arabiska. På grinden fanns även teckenstödsbilder 
som visade hur man räknar med hjälp av tecken, samt siffror och prickar som visar 
antalet. På dörren in till hemvisten på en förskola fanns det en bild på Pettson och 
Findus, samt deras namn på flera olika språk. Bland annat på arabiska, isländska och 
somaliska. Väggar och golv på hemvisten hade dessutom bilder ur Pettsson och 
Findus böckerna. På barnens nivå på den nedre delen av dörren fanns bilder av olika 
länders flaggor. Bredvid varje lands flagga stod det hur man säger Hej och Tack på de 
olika språken som talas i de länderna. 

Vi såg väggdokumentation där det fanns bilder på barnen när de pekar på en 
världskarta som finns på väggen. Vi frågade förskolläraren under intervjun hur de 
använder sig av kartan på väggen då vi sett väggdokumentation kring denna. 
Förskolläraren berättade att de har bland annat använt sig av världskartan när de 
arbetar med SAPERE vilket innebär att upptäcka mat med alla sinnen. Genom detta 
började de diskutera kring bananer och vart bananer kommer ifrån och letade 
tillsammans på kartan och diskuterade hur bananerna tar sig till Sverige. Om ett barn 
hade varit på semester eller besökt ett annat land kunde de leta efter landet på kartan 
och diskutera kring hur de åkte dit eller hur lång tid det tog. Genom barnens 
intressen söker de tillsammans efter information på internet för att lära sig mer om 
länderna. 
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Vi upptäckte en miljö som var riklig med väggdokumentation kring barnens 
aktiviteter där samspel var i fokus. Denna miljö hade dock inget som speglade någon 
form av modersmålsutvecklande aktivitet. Dessutom var allt material i verksamheten 
på svenska såsom böcker, lekmaterial och alfabet som fanns i miljön.  

5.4 Tolkning av resultatet 

I denna del har vi tolkat resultatet av studien som har utförts genom tre 
observationer och sex intervjuer med förskollärare. För att tolka resultatet har vi 
använt oss av de teoretiska perspektiv som studien speglar. För att tolka resultatet 
ytterligare har vi även tagit hjälp av aktuell forskning inom pedagogiskt arbete kring 
språk och modersmålets betydelse för barns utveckling. 

5.4.1 Socialkonstruktuvistisk tolkning 

Det var synligt att alla förskollärare i studien använde sig av ett flertal redskap för att 
antingen ta till sig barnens modersmål och använda den i verksamheten eller att 
aktivt använda redskapen i arbetet för att främja barnens modersmål. De redskap 
som nämndes var bland annat Penpal, teckenstöd, böcker, bilder, appar och alfabet 
och ord på olika språk i miljön. Säljö (2011; 2014) tar upp att detta är något som 
benämns som fysiska och psykologiska redskap inom Vygotskijs teori. Då dessa är 
som stöd i tänkandet både genom materiella ting som går att ta på såsom Penpal 
pennan eller en bok, samt det som finns runtomkring oss i miljön såsom bilder på 
alfabetet som är till stöd i vårt tänkande. 

I flera fall uppmärksammade vi barnens samspel med varandra och att de genom 
samspelet tog till sig det andra barnets modersmål och använde denna i leken. På så 
sätt skapade barnen en form av egen kultur och samhörighet då de i leken använde 
sig av det språket de gemensamt tagit till sig. Detta var även något förskollärarna la 
märke till. Förskollärare A i studien uttryckte det såhär: ”Sen vi fick ett 
engelskspråkigt barn i gruppen så har det hänt mycket […] det har ju liksom gjort så 
att vi har fått upp ögonen för andra språk genom hens modersmål”. Säljö (2014) talar 
om proximal utvecklingszon som var en av Vygotskijs teorier kring lärande, att 
genom samspelet med någon som innehar andra kunskaper som vi inte ännu har kan 
vi ta till oss och lära oss från dessa. Genom vår observation av barnen i samspel med 
varandra fick vi en insyn i hur den proximala utvecklingszonen kan komma att bli 
synlig genom att barnen självständigt tar lärdom av varandra utifrån deras egna 
kunskaper. 

5.4.2 Interkulturell tolkning 

I resultatet lyfte vi ett arbete där förskollärarna tillsammans med barnen utforskade 
en världskarta. De letade tillsammans efter länder på kartan utifrån de kulturella 
bakgrunder som fanns i barngruppen. Tillsammans kunde förskollärarna och barnen 
diskutera kring vart frukterna kommer ifrån och hur frukterna tar sig till Sverige. I 
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diskussionen kring kartan talar de även om de platser barnen har varit på och vilket 
språk som talas i dessa länder. När Lahdenperä (2017) talar om interkulturalitet så 
benämner hon detta genom att lägga vikt på att det handlar om en förståelse kring de 
kulturer och språk som finns i vår omgivning. Genom detta kan vi få en förståelse för 
det arbetssätt som förskolläraren berättade om. På så sätt kan vi se ett interkulturellt 
perspektiv i arbetet där de söker information om andra länder och språk tillsammans 
med barnen samtidigt som de uppmuntrar barnen till att självständigt utforska olika 
länder och kulturer genom att kartan är placerad i barnens nivå. 

5.4.3 Gemensam tolkning genom ett socialkonstruktuvistiskt och 
interkulturellt perspektiv 

Genom de intervjuer som utfördes fick vi en förståelse för att alla förskollärare i 
studien arbetade inkluderande. Då menade de att varje aktivitet som utfördes skulle 
vara till för alla barn. När de till exempel arbetade kring modersmål så gick de aldrig 
iväg med några barn, utan var noga med att det ska finnas ett lärande för alla i 
aktiviteterna och på så sätt ska alla inkluderas. Förskollärare A förtydligade även 
detta arbetssätt genom att säga: ”Vi jobbar ju med alla barn genom att försöka stärka 
individen. Man ska känna en stolthet över vem man är och sitt ursprung. […]”  Med 
stöd från Skolverket (2013) kan vi se att arbetet kring barns modersmål är viktigt. Det 
krävs dock en kunskap och förståelse för sitt agerande som förskollärare för att 
uppmuntra barn till att använda sig av sitt modersmål samt att känna sig stolta över 
det. Det beskrivs att bemötandet och på vilket sätt modersmålet används påverkar 
barnets syn på det egna språket. Genom detta fick vi en förståelse för varför 
förskollärarna i studien valde att arbeta inkluderande i arbetet med att främja 
barnens modersmål. För att barnen själva ska uppfatta sina språkliga och kulturella 
bakgrunder som värdefulla behöver dessa främjas i en naturlig miljö där alla är 
inkluderade. 

5.5 Resultatsammanfattning 

Samtliga deltagande förskollärare i studien hade olika tankar kring modersmålet och 
modersmålets betydelse i den dagliga verksamheten. Vi märkte dock att de alla 
arbetade inkluderande och såg kommunikation och samspel som viktigt i deras 
verksamhet. Detta visade de bland annat genom miljöns utformning med hjälp av 
väggdokumentation och bilder. Genom intervjuerna blev även förskollärarnas 
kunskaper synliga och dessa kunskaper var en spegling av miljön. En stor del av 
förskollärarna i studien speglade ett interkulturellt perspektiv på arbetet i förskolan 
genom att de tog till sig barnens olika bakgrunder och använde sig av detta i 
verksamheten. Detta gjorde de genom att använda sig av miljön som stöd genom att 
ha flaggor och kartor i miljön, samt aktiviteter såsom hemspråksbio och Penpal för 
att läsa på barnens språk. En majoritet av förskollärarna i studien använder sig av en 
variation av arbetssätt men där varje aktivitet fyller samma syfte i att de alla arbetar 
inkluderande och tar vara på barnens olika kulturella bakgrunder och modersmål. 
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Dock var det två förskollärare i studien som inte arbetade aktivt för att förstärka både 
modersmålet och svenskan, de upplevde istället att detta är något som kommer 
naturligt i de dagliga aktiviteterna. En förskollärare utav de två uttryckte även att hen 
upplevde att modersmålet är något vårdnadshavare ska ansvara för. 
 
I de fall förskollärarna inte kan tala det språk barnen talar använder de sig av andra 
redskap för att stödja barnen i sitt modersmål. Dessa redskap är till exempel Penpal, 
teckenstöd, bilder och kroppsspråk. När det finns flerspråkiga förskollärare 
tillgängliga i verksamheten så använder dessa sina språkliga kunskaper för att stödja 
barnen i sitt modersmål. De enspråkiga förskollärarna upplever dock att när de inte 
kan de språk barnen talar så försvårar detta kommunikationen med vårdnadshavare. 
 
Genom samspel får barn möjlighet att lära sig fler språk utöver svenskan och deras 
modersmål. Detta kan bland annat ske genom samspel med andra barn som har 
annat modersmål. Resultatet visar hur barn genom språket skapar en gemensam 
kultur och samhörighet då det fanns barn som använde sig av det gemensamt lärda 
språket under lek. Barnen observerar också varandra genom att upprepa andra barns 
agerande och på så sätt skapa en nyfikenhet hos flera barn. 
 
Resultatet visar på att förskollärarna har en tanke när de utformar miljön på så sätt 
att syftet är att få miljön tydlig och i barnens nivå. Detta för att underlätta för barnen 
att hitta de material de vill använda utan att behöva ta hjälp av förskollärare. En 
övervägande del av förskollärarna i studien arbetade modersmålsutvecklande med 
hjälp av miljön. Då miljön vid två observationer var riklig med en språklig variation 
såsom bokstäver på andra språk, böcker på andra språk samt kartor och flaggor. 
Genom resultatet ser vi även att en del förskollärare använder bilder under samlingar 
samt i miljön som har visat sig vara av värde både för barn och pedagoger. För barn 
har det varit av värde genom att de till exempel får förståelse för utformningen av 
dagen och böckers handlingar. För förskollärarna blev bilderna ett stöd i samtal med 
barnen då de bland annat kan använda sig av teckenstöd och bilder som stöd för att 
kommunicera med barnen.  
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6 Diskussion 
 
I denna del diskuteras resultatet genom vår förståelse av de teorier som lagts till 
grund i studien samt studiens syfte och frågeställningar. Teorier och tidigare 
forskning ställs därefter mot resultatet. De slutsatser som har tagits utifrån studiens 
innehåll lyfts även i detta kapitel. 

6.1 Resultatdiskussion 

Språket är en av de mest betydelsefulla kunskaper vi har men det krävs ett stort 
arbete för att synliggöra språkets betydelse (Sundgren, 2017). I denna del har vi 
diskuterat studiens resultat i anslutning till syftet och de frågeställningar vi har ställt. 
Detta har vi gjort genom att lyfta förskollärares varierande arbetssätt gällande 
modersmålet. Samt diskuterat kring varför modersmålet ses som en viktig del för 
barns utveckling och problematiken när möjligheten till utveckling av modersmålet 
inte finns. 

6.1.1 Förskollärares syn på modersmålets betydelse och dess påverkan på 
barns utveckling 

Det framkom i resultatet att några enspråkiga förskollärare använde sig av olika 
redskap för att komplettera de språkkunskaper de inte hade för att ändå kunna stödja 
barnen i deras modersmål. Sundgren (2017) betonade att när lärare har kunskap 
kring flerspråkighet och ser flerspråkighet som en resurs så kan de utveckla arbetet 
kring barns modersmål. Kunskapen förskollärarna har kan på så sätt främja varje 
barns utveckling. I resultatet blev det tydligt att de enspråkiga förskollärarna hade 
kunskap kring modersmålets betydelse då de tog till sig andra redskap för att 
tillmötesgå barnens behov och utveckla deras modersmål trots att de själva inte talar 
de språk barnen talar. Ett arbetssätt som denna där förskollärare tar till sig andra 
redskap för att stödja barns modersmål när de själva inte innehar den språkliga 
kunskapen är dock inte en självklarhet. I studien framkom det att förskollärares 
tankar kring modersmålet varierar på så sätt att en del inte ser det som en del av 
förskolans arbete. Vilket resulterade i att de språk som fanns bland flerspråkiga 
förskollärare inte alltid användes som ett pedagogiskt redskap. I läroplanen för 
förskolan (Skolverket, 2016b) står det att förskollärare ska aktivt arbeta med att 
stimulera barns språkutveckling i både svenskan och modersmålet. Detta eftersom 
språket och identitetsutvecklingen hör samman på så sätt att när språket utvecklas, 
utvecklas även barns identitet. Utifrån detta ser vi att inte alla förskollärare arbetar i 
enlighet med läroplanen för förskolan och barnen går då miste om att erbjudas 
tillräckligt med stöd i att utveckla sitt modersmål och identitet. Genom studien såg vi 
dock att detta inte gällde alla flerspråkiga förskollärare. Då det fanns flerspråkiga 
förskollärare som uttryckte att de arbetade med att främja barnens modersmål och 
gjorde detta på ett inkluderande sätt där alla barn fick ta del av varandras 
modersmål. Med syfte att lyfta fram barnens modersmål och skapa en stolthet hos 
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barnen för att uppmuntra dem till att använda sig av sitt modersmål dagligen. I ett 
stödmaterial från skolverket (2013) i syfte att belysa språket och modersmålets 
betydelse i förskolan lyfts just vikten av att förskollärare främjar barnens språkliga 
utveckling. För att detta ska bli möjligt är det av stor vikt att bemötandet samt de 
sammanhang då modersmålet används görs på ett sätt där barnens modersmål ses 
som en resurs. Även om detta inte var något alla arbetade med såg vi att detta var 
något en majoritet av förskollärarna i studien var medvetna om. På så sätt kunde de 
arbeta på ett sätt som var främjande för varje barn utan att agera exkluderande.  

Hälften av förskollärarna som ingick i studien uttryckte att de använde sig av tecken 
som stöd i det dagliga arbetet. Detta var något som var synligt i samlingar när de 
benämnde frukter med hjälp av tecken samt olika språk. I resultatet framkom även 
att de använde sig av bilder för att vägleda barnen genom vad som var planerat för 
dagen för att underlätta för de barn som inte ännu kan språket. I resultatet blev det 
synligt att samtliga förskollärare visar att de har en förståelse för värdet av att 
använda sig av bilder och tecken som stöd men att detta inte är något alla aktivt 
arbetar med. Vi kan tolka detta som att alla barn inte får samma möjlighet till att 
utveckla sitt språk då alla redskap för ett språkligt utvecklande arbete inte används. 
Walk, Matsuo & Giovanoni (2015) belyser att språkligt lärande genom att tala inte 
alltid är tillräckligt för att utveckla barns språk fullt ut. I läroplanen för förskolan 
(Skolverket, 2016b) förtydligas detta genom att en variation av metoder behöver 
användas för att barn ska kunna utveckla sin förmåga att kommunicera men även för 
att kunna uttrycka sina tankar, upplevelser och idéer. I förklaringen kommer bilder 
till som en del av de metoder och uttrycksformer som är av värde i utvecklandet av 
språket. I läroplanen för förskolan står det även att dessa kunskaper är av vikt för att 
barnen ska kunna kommunicera och bli en del av samhället, där samspel krävs. 
Samspelet underlättas när det finns en kunskap kring olika former av 
kommunikation. Genom forskningen och läroplanen blir det tydligt att kunskap och 
material finns för ett varierat lärande men att ansvaret att ta till sig och använda sig 
av dessa är hos arbetslaget. Enligt den socialkonstruktuvistiska teorin är lärandet 
något som är ständigt pågående, alltså att människor alltid lär sig och i alla åldrar 
(Säljö, 2014). Vi ser därför att språket är något som ständigt ska utvecklas i form av 
dagliga aktiviteter där barn får ta till sig olika metoder för att lära sig. 

Under utförandet av studien såg vi att en klar majoritet av de flerspråkiga i 
arbetslagen samt vikarier talade arabiska. Förskollärarna uttryckte att när språket 
inte räcker till använder de sig bland annat av de i arbetslaget som talar fler språk. Då 
vi i vår studie uppmärksammade att en majoritet av dessa talar arabiska så ser vi 
genast en problematik. Detta eftersom det då endast är de arabisktalande barnen som 
får stöd i sitt modersmål. Det kan även finnas en risk att de språk som färre barn talar 
glöms bort då ett större antal i arbetslaget, och ibland i barngruppen talar arabiska. 
Lahdenperä (2017) lyfter fram vikten av lärare med utländsk samt 
minoritetsbakgrund och betonar att deras kulturella samt språkliga kunskaper och 
erfarenheter är av värde i förskolan. Genom detta ser vi dock att det är en fördel att 
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de i arbetslaget har andra språkliga kunskaper även om denna endast är arabiska då 
de även besitter en kulturell erfarenhet som de kan använda sig av för att främja 
andra barn och verksamheten. Asplund Carlsson (2015) och Sundgren (2017) betonar 
dock att det krävs en kunskap kring språkets betydelse, samt hur språket ska 
utvecklas då barnens flerspråkighet är en tillgång för barnen i utvecklandet av det 
svenska språket. Vi upplever att när det endast är ett språk som kan stödjas i 
arbetslaget ges inte barnen samma möjligheter till språklig utveckling i modersmålet 
och i utvecklingen av svenskan. Vi kan dock i resultatet se att flera förskollärare 
använde sig av ett flertal metoder för att nå barn med språk de inte hade kunskap 
inom. Bland annat genom aktiviteter såsom hemspråksbion där alla barns språk tas 
till vara, samt Penpal pennan som läser upp böcker på barnens språk. Precis som allt 
annat krävs alltså en medvetenhet och förståelse för modersmålets betydelse för att 
förskollärare ska arbeta på ett sätt som främjar varje barn samtidigt som de tar 
tillvara på språkliga och kulturella kunskaper barnen har med sig. 

6.1.2 Miljöns påverkan på barns språkutveckling 

Genom att utföra observationer samt intervjuer fick vi möjlighet att se hur miljön 
speglade förskollärares tankar kring vad som är viktigt att arbeta med. En miljö som 
nämnts i resultatet är bland annat en miljö som uppfattades som riklig när det kom 
till dokumentation och arbete kring samspel, men bristande i ett 
modersmålsfrämjande arbete. Detta eftersom de lekmaterial, böcker samt alfabet och 
bilder på väggar endast var på svenska. Genom resultatet såg vi att miljön speglade 
förskollärarnas tankar kring modersmålet och dess betydelse. Förskollärarna som 
format miljön såg inte modersmålet som en del av förskolans verksamhet. Björck-
Åkesson & Granlund (2015) beskriver miljöns betydelse för barns lärande. Miljön 
möjliggör lärande då dess innehåll är det barnen ser dagligen när de vistas i 
förskolan. Det är då viktigt att miljön är upplyftande genom att vara gjord för barnen 
och deras lärande. Det ska alltså vara utformat på ett sätt som tar till sig varje barns 
språkliga samt kulturella bakgrunder och vara till hjälp för att utveckla dessa. Då 
miljön som beskrevs inte hade någon språklig mångfald trots att det fanns en språklig 
mångfald bland både barn och förskollärare kan detta ses som en brist i miljön. Detta 
då den inte var till stöd i barnens identitetsskapande. Som tidigare nämnt står det i 
läroplanen för förskolan (2016b) att modersmålet är starkt kopplat till identiteten 
hos barn, vilket gör att även miljön behöver vara till stöd för barnens varierande 
språkliga och kulturella bakgrunder. Studien visar dock även miljöer som var 
språkutvecklande i och med att förskollärarna tagit till sig barnens kulturella och 
språkliga mångfald i utformningen av miljön. Cummins (2015) belyser inflytandet 
lärare har över det som blir synligt i verksamheten. Trots att det finns en samsyn 
kring språkets betydelse hos förskollärare så krävs det att de har en förståelse för 
varje barns kulturella bakgrund. Detta är något som förespråkas inom det 
interkulturella perspektivet. I miljön där förskollärarna använder sig av världskartan 
syns det att de har en förståelse för betydelsen aktiviteten har för barnens olika 
kulturella och språkliga bakgrunder. Det blir tydligt att de arbetar interkulturellt 
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genom att de har en kunskap kring värdet av barnens olika kulturer och språk och 
använder sig av detta i verksamheten med hjälp av miljön. Lorentz & Bergstedt 
(2016) beskriver det interkulturella arbetet som en förståelse för andra kulturer där 
man genom förståelsen hittar arbetssätt där barns kulturella erfarenheter kan vara 
ett redskap i att skapa ytterligare kunskaper och intressen. Vi upplever att detta 
arbetssätt uppmuntrar barnen till att tala om sina erfarenheter och öppet tala om de 
språk de kan. Världskartan skapar intresse hos barnen och gör det enklare för barnen 
att känna en stolthet. Detta genom att de får peka och visa barnen i barngruppen de 
erfarenheter de har med sig i form av språk, land och kultur genom världskartan. 

6.1.3 När barn visar intresse för olika språk 

När barn skapar egna kulturer gör de detta genom att ta till sig eller skapa något de 
kan ha gemensamt. I resultatet fick vi en tydlig bild av detta där barnen tog till sig 
varandras modersmål genom samspelet och använde sig av språket i deras 
gemensamma lekar. Vi fick även veta att ytterligare barn, de barn som endast var 
enspråkiga uppmärksammade detta och visade att språket var även något de ville ta 
del av. Det resulterade i att barn på förskolan skapade egna språk som de använde sig 
av under lek. I dessa lekar använde de sig av språk de själva hittat på utifrån deras 
observationer av de andra barnen och deras språkanvändning. Dahlgren m.fl. (2013) 
talar om att när barn visar ett intresse för skriftspråket och läsningen är detta en 
process som blir synlig genom barns agerande. Detta blir till exempel synligt genom 
att barnen börjar “låtsasläsa” och “låtsasskriva” och imiterar de erfarenheter de har 
av andra som läst och skrivit. Detta kunde ses i barnen i studien som såg att språk var 
något spännande som även de ville ta till sig, vilket gjorde att barnen tog egna 
initiativ till att skapa ett eget gemensamt språk som användes i leken. Vi ser att ett 
lärande som detta har kunnat bli till genom förskollärarnas arbete med att stödja 
barns modersmål samt skapa en stolthet kring den. Vi ser att i ett arbete där 
förskollärare inte arbetar på ett sätt som gör att barn uppfattar sina flerspråkiga 
kunskaper som värdefulla hade denna form av lärande inte kunnat ske. I resultatet 
fick vi till exempel kunskap kring att inte alla förskollärare arbetade 
modersmålsfrämjande. Detta var framförallt synligt i både miljön och i 
förskollärarnas arbetssätt. De barn som dessa förskollärare arbetar med får då inte 
komma i kontakt med andra språk i förskolan och får då inte samma möjligheter som 
andra barn att skapa ett intresse kring fler språk än svenskan. Kultti (2014) 
förespråkar just detta, att språket hos barn ska tas till vara då det är en viktig 
kunskap barn har. Det är viktigt både för de flerspråkiga och enspråkiga barnen då de 
genom varandra lär sig om varandras erfarenheter. De får även syn på nya kulturer 
och kan ta till sig nya språkliga kunskaper.  

6.1.4 Sammanfattning av resultatdiskussion 

Sammanfattningsvis kan vi se betydelsen av att förskollärare har förståelse för vikten 
av ett modersmålsfrämjande arbete. Vi såg det positiva som ett aktivt arbete kring 
språk kunde medföra, bland annat att barn tog till sig varandras modersmål. Det blev 
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även synligt att i vissa fall var förskollärare medvetna kring vikten av varierande 
metoder i verksamheten, men valde att inte använda sig av detta. För att varje barn 
ska ges samma möjligheter till att utveckla sitt modersmål behöver förskollärare 
aktivt arbeta med barns språk. Vi såg att förskollärarna i studien arbetade varierande 
på så sätt att en del arbetade främjandet medan en del inte gjorde detta då de hade 
olika tankar kring deras ansvarsområden och modersmålet i förskolan. Vad 
förskollärarna såg som viktigt att arbeta med formade hur den dagliga verksamheten 
såg ut, samt barnens möjligheter till att utveckla sina modersmål. I diskussionen av 
resultatet ser vi att ett flertal av de metoder som användes av förskollärarna kan ses 
som positiva i form av tecken, bilder, böcker, miljön som stöd och digitala verktyg. 
Förskollärarna arbetade i syfte att uppmuntra barn till att känna en stolthet över 
deras modersmål genom att själva ta till sig språken och använde de i dagliga 
sammanhang såsom i miljön och under fruktstunder. 

6.2 Slutsats 

Språket är ett brett område som kräver stor kunskap för att kunna utvecklas utan att 
hämma en annan del av utvecklingen och lärandet. Modersmålet går att utveckla på 
flera olika sätt genom redskap, kommunikation och samspel. Det finns alltså inga 
gränser för hur språket kan utvecklas. Studien visar att förskollärare har en viktig roll 
i att skapa möjligheter för barn genom att ha en förståelse i värdet av modersmålet. 
Genom kunskap kring modersmålets betydelse kan förskollärare skapa 
lärandesituationer med hjälp av miljöns utformning och dagliga aktiviteter såsom 
samlingar och lek. Studien synliggör att när kunskaper brister blir även detta synligt i 
den dagliga miljön barnen vistas i. Modersmålet visas som viktigt i barns 
identitetsutveckling, och genom ett interkulturellt perspektiv där varje barns 
kulturella och språkliga bakgrund tas till vara kan barn känna stolthet över sitt språk 
och på så sätt även dela med sig av sina kunskaper med övriga i barngruppen. Detta 
gör i sin tur att övriga barn i barngruppen även tar till sig kunskaper kring en 
variation av språk och kulturer som kan vara nyttigt för samtliga barns lärande och 
förståelse för varandra. 

6.3 Metoddiskussion 

I denna del har vi motiverat de tillvägagångssätt som gjort att studien kan ses som 
trovärdig och pålitlig. Kapitlet beskriver hur vi aktivt har arbetat för att studien ska 
vara objektiv. Bland annat genom att ha varit medvetna kring våra egna tankar som 
kan ha påverkat studien och hur vi gått till väga för att dessa inte skulle styra studiens 
innehåll. 

6.3.1 Trovärdighet och pålitlighet  

För att få information som är tillförlitlig för vår studie valde vi att endast intervjua 
förskollärare då dessa har en akademisk utbildning inom pedagogik och förståelse för 
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syftet och metoder i ett modersmålsutvecklande arbete i förskolan. Stukát (2011) 
benämner begreppen trovärdighet och pålitlighet som begrepp som beskriver 
huruvida ett insamlat material är trovärdigt eller ej. Han skriver att i en kvalitativ 
studie som denna kan trovärdigheten bedömas genom informanternas trovärdighet. 
Eftersom observationerna utfördes innan intervjuerna fanns det då möjlighet att 
fråga förskollärarna kring det vi såg i verksamheten under intervjuerna. Genom detta 
tillvägagångssätt fick vi mer förklaring och förståelse för det vi såg och fick då ett 
resultat som är mer trovärdigt. Under intervjuerna använde vi oss av ljudinspelning 
för att kunna lyssna tillbaka och få klarhet kring det som sas under intervjuerna. Med 
hjälp av ljudinspelningen kunde vi öka trovärdigheten och pålitligheten genom att vi 
bland annat kunde skriva ner citat ordagrant och fick fram förskollärarnas exakta ord 
och tankar.  

I observationerna var vi även noggranna med att inte ställa frågor innan 
observationerna för att få en syn av förskolans miljö utan att vara påverkade av 
förskollärarnas tankar och arbete kring miljön och verksamheten. Genom detta 
kunde vi beskriva miljön utifrån det vi såg istället för att vara påverkade av andras 
syn och tankar. För att öka trovärdigheten ytterligare använde vi oss av citat från de 
intervjuer vi utförde för att tydliggöra förskollärarnas tankar ordagrant och inte 
endast med hjälp av våra egna ord och tolkningar. 

6.3.1.1 Reflexivitet  

Reflexivitet är ett begrepp som syftar till objektivitet i studier genom att egna åsikter 
inte är styrande i forskningen. Bryman (2011) erkänner begreppet som någorlunda 
svårtolkat men att det främst handlar om att vara självkritisk i genomförandet av en 
studie. I studien arbetade vi genom att vi använde oss av ett socialkonstruktuvistiskt 
perspektiv med främst fokus på Vygotskijs teorier på lärande samt ett interkulturellt 
perspektiv som grund i hela studien. Detta har medfört att studien har formats med 
fokus på de valda teoretiska perspektiven, samt vad relevant forskning förespråkar. 
På så sätt har forskning och teorier varit i fokus i studien och inte våra egna åsikter. 
De olika perspektiven har även använts som stöd i att finna relevanta områden att 
utforska samt varit till stöd i att forma de kategorier som har använts i att förtydliga 
resultatet. Kategorierna sätter fokus på de delar som ses som viktiga och relevanta 
utifrån det socialkonstruktuvistiska och det interkulturella perspektivet, samt aktuell 
forskning kring språk. 

I de intervjuer vi utförde använde vi oss av öppna frågor för att få svar som var 
utifrån informanternas egna erfarenheter och tankar. Vi ställde även följdfrågor men 
dessa var till för att få klarhet kring det vi såg i verksamheten. Under intervjuerna 
uttryckte vi aldrig våra egna åsikter kring miljön eller vad informanterna berättade, 
de frågor vi ställde var endast i syfte att utöka vår förståelse kring det vi såg i miljön 
samt det som sas i intervjuerna. Observationerna som utfördes gjordes på ett 
ostrukturerat vis, genom att vi inte hade en förbestämd mall över vad som skulle 
observeras, samt att vi själva inte deltog i aktiviteter som utfördes i verksamheten. 
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Observationen var utformad på det vis att vi observerade allt vi såg från stunden vi 
kom in i verksamheten utan någon form av vägledning kring vad vi skulle titta efter 
bortsett från studiens syfte. Detta för att inte forma det som sågs utefter egna tankar 
och på så sätt kanske missa viktiga delar av miljön samt för att hålla observationen 
objektiv. 

6.4 Relevans för förskolläraryrket 

De ämnen som studien tar upp är av stort värde för förskollärare och yrket i sig. Detta 
för att det i dag finns ett flertal barn i förskolan som talar fler än ett språk, och dessa 
barn behöver få stöd för att utveckla de språk de har med sig. Värdet visas även 
genom den forskning och resultat som framkom genom studien då den visar på att 
språket har många hörn och kanter. Med detta vill vi uttrycka att språket är ett brett 
område och är en viktig del i barns tidiga år. Identiteten är djupt sammankopplat 
med barns språkliga erfarenheter vilket gör att modersmålet är en viktig del hos barn. 
Resultatet samt forskningen tydliggjorde att utan en kunskap kring modersmålets 
betydelse får barn inte samma möjligheter till att utveckla sin identitet samt känna en 
samhörighet med andra barn. Det är viktigt med medvetna förskollärare och att man 
förstår sin egen roll som förskollärare i arbetet med barns modersmål. I de fall då 
kunskap saknas kring modersmålets betydelse i förskolan blir detta synligt i den 
dagliga miljön barn vistas i. Detta har i sin tur påverkan på barns möjligheter till att 
ta till sig kunskaper kring olika språk och kulturer. 

6.5 Framtida forskning 

Språket är ett område med mycket forskning, vilket gjorde att det fanns rikligt med 
forskning att använda sig av i denna studie. Dessa studier visade ett flertal 
modersmålsfrämjande metoder och aktiviteter för barn. Det upplevdes dock en brist 
på undersökningar om hur språkutvecklande och modersmålsfrämjande arbete kan 
ske med hjälp av digitala verktyg som redskap. Då vi i våra observationer såg goda 
exempel på användning av dessa verktyg ser vi därför gärna framtida forskning på 
hur digitala verktyg kan användas som redskap i ett språk- och 
modersmålsfrämjande arbete i förskoleverksamheten. Med digitala verktyg menar vi 
redskap såsom appar på surfplattor samt Penpal. Vi vill se mer forskning kring hur 
dessa redskap kan användas aktivt i förskolans verksamhet, samt hur dessa kan 
underlätta ett språkfrämjande arbete.
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Bilaga 1 

Information om vår studie kring flerspråkighet och modersmålets 
betydelse i förskolan. 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. 

Hej! Våra namn är Debby Kirubel och Huda Jabbar, vi studerar just nu på sista 
terminen av Förskollärarprogrammet vid Mälardalens Högskola. Vi samlar just nu 
material för vårt examensarbete som handlar om flerspråkiga barn och modersmålets 
betydelse. 

Syftet med undersökningen är att undersöka varför arbetet kring barns modersmål är 
viktigt. Vi vill därför ta reda på hur förskolemiljön är utformad i ett språkutvecklande 
syfte samt hur pedagoger i förskolor arbetar med flerspråkiga barn för att främja 
deras modersmål. 

Tanken med studien är att vi observerar miljön och lärandesituationer t.ex. 
aktiviteter eller fri lek.  Vi vill dessutom intervjua en eller flera förskollärare kring 
deras arbete med flerspråkighet i förskolan. Om flerspråkiga förskollärare finns, så är 
detta en fördel om vi får intervjua dem och få syn på deras tankar kring 
språkutvecklande arbete i förskolan. Vi vill gärna spela in dessa intervjuer och 
fotografera miljön med syfte att kunna lyssna och titta tillbaka på insamlade data i 
diskussionssyfte. Det är endast vi som kommer ha tillgång till inspelningarna och 
bilderna. När datainsamlingen är färdigställd raderas inspelningarna och bilderna. 

All insamlad data är konfidentiell, vilket innebär att varken namn på berörda eller 
verksamhet kommer benämnas eller beskrivas på ett sätt som gör att de kan 
identifieras av utomstående. Det är frivilligt att delta i undersökningen och de som 
väljer att delta i undersökningen har rätt till att när som helst välja att avsluta 
medverkandet. De som deltar har även rätt till att tacka nej till att svara på de frågor 
som ställs under medverkandet. 

När arbetet är slutfört i början av nästa år publiceras arbetet genom Mälardalens 
Högskola och är då tillgängligt på DiVA portalen (Digitala Vetenskapliga Arkivet). 
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Debby Kirubel (student),    Huda Jabbar (student), 
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Bilaga 2 

Intervjufrågor 

1. Hur arbetar ni med flerspråkiga barn? 
2. Vad erbjuder ni för modersmålsstöd? (till exempel, modersmålslärare) 
3. Hur är miljön utformad för att stödja flerspråkiga barn? 
4. Utmaningar/svårigheter med arbetet? 
5. Vad tycker ni att ni gör bra i arbetet med flerspråkiga barn? 
6. Vad tycker ni att ni gör mindre bra/kan förbättra? 
7. Har ni specifika aktiviteter för att förstärka flerspråkighet hos barn 
8. (Frågor som kommer upp efter vår observation) 
 

 

 


