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1. Inledning  
Enligt Skolinspektionen (2017) har vart femte barn i svensk förskola annat 

modersmål än svenska. Denna siffra ökar ständigt och därför blir förskolans 

uppdrag om flerspråkiga barns modersmålsutveckling i förskolan av allt större 

betydelse. Utifrån Skollagen (2010:800) har förskolans läroplan (Skolverket, 2016) 

utformat strävansmålet ”att varje barn som har annat modersmål än svenska 

utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska 

som på sitt modersmål” (s. 10). Det framkommer dock i Skolinspektionens rapport 

(2017) om flerspråkiga barns språkutveckling att förskollärare saknar kunskap, 

strategier och metoder för att aktivt kunna stötta och skapa möjligheter för 

flerspråkiga barn och deras modersmålsutveckling. Avsaknaden av kunskap, 

strategier och metoder är några av anledningarna till varför arbetet med flerspråkiga 

barns modersmålsutveckling ofta utesluts i verksamheten.  

	  	  

Våra tidigare erfarenheter från förskolor med flerspråkiga barn som har ett annat 

modersmål än svenska är att det sällan ges någon möjlighet för barnen att utveckla 

sitt modersmål i förskolans kontext. Detta för att arbetslaget inte arbetat aktivt med 

modersmålsutveckling och det blir på så sätt inte inkluderat i verksamheten. Våra 

erfarenheter stämmer överens med det som Björk-Willén (2006) beskriver i sin 

forskning om hur förskolor arbetar med mångfald samt flerspråkighet. Resultatet 

från Björk-Willéns (2006) studie visar att förskolor oftast använder sig av flaggor 

från de länder som finns representerade i barngruppen för att symbolisera 

mångfalden på förskolan. Efter det utvecklas inte arbetet och därmed utgör 

flaggorna det enda redskapet som förskollärare använder sig av där barnens 

modersmål synliggörs. Kultti (2012) beskriver att det finns en enspråkig norm inom 

förskolor, där användandet av flerspråkiga barns modersmål sällan uppmuntras och 

därför blir svenska normspråket.   

 

Det är med bakgrund i resultatet från Björk-Willéns (2006) och Kulttis (2012) 

studier samt Skolinspektionens rapport (2017) som vi med denna studie vill öka 

kunskapen om förskollärares arbete med flerspråkiga barns modersmålsutveckling. 

Vi vill på så sätt inspirera andra yrkesverksamma förskollärare i arbetet med 
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flerspråkiga barns modersmålsutveckling genom att intervjua förskollärare som 

aktivt arbetar med flera modersmål i verksamheten. 

 

I vår studie används begreppen flerspråkig förskola och mångkulturell förskola. 

Flerspråkiga förskolor syftar till förskolor som aktivt arbetar med flerspråkiga barns 

modersmålsutveckling. Mångkulturella förskolor innefattar förskolor där det finns 

flerspråkiga barn, men arbetet med olika modersmål utelämnas.  
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2. Syfte 
Syftet med denna studie är att ta del av och beskriva förskollärares berättelser om 

sitt arbete med flerspråkiga barns modersmålsutveckling.  

	  
2.1 Frågeställningar 

•   Hur beskriver förskollärare sin roll i flerspråkiga barns modersmålsutveckling?  

•   Vilka redskap anser förskollärare är betydelsefulla i arbetet med flerspråkiga 

barns modersmålsutveckling? 

•   Vilken syn beskriver förskollärare att de har på modersmålets betydelse för 

flerspråkiga barn? 
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3. Bakgrund 
I bakgrunden redogörs det för centrala begrepp för denna studie vilka är modersmål 

och flerspråkighet, enspråkig norm, förskolans kommunikativa miljö samt 

förskollärares kompetens. Vidare beskrivs studiens teoretiska utgångspunkt. 

Dessutom presenteras forskning och styrdokument som är relevanta för studiens 

syfte.  

  

3.1 Modersmål och flerspråkighet  

Begreppet modersmål används i denna studie med definitionen att modersmål är det 

språk som barnet lär sig först (Modersmål, 2018). Begreppet flerspråkighet utgår i 

denna studie från Nationalencyklopedins (Flerspråkighet, 2018) definition, där det 

innebär behärskning eller användning av fler än ett språk och att flerspråkighet samt 

tvåspråkighet principiellt är samma fenomen.  

 

Inom flerspråkighet finns begreppet kodväxling vilket innebär att flerspråkiga barn 

som interagerar med andra individer använder sig av två eller flera språk, antingen 

inom en mening där enstaka ord växlar språk eller mellan meningar där hela 

meningar växlar språk (Wang & Hyun, 2009). Kodväxling ansågs länge vara en 

indikation på dålig språkutveckling (Cromdal, 2002). Senare studier, som 

exempelvis Wang och Hyun (2009), visar att barn som kodväxlar istället anses ha 

stor kommunikativ kompetens där barnen, beroende på vem de pratar med, 

alternerar mellan sina språk för att exkludera eller inkludera övriga i samtalet. 

Björk-Willén (2006) visar i sin studie att förskolebarn som kodväxlar får störst 

användning av det i sociala sammanhang, exempelvis i leksituationer. Kultti (2012) 

använder termen additiv tvåspråkighet som innebär att barnets flera språk 

kompletterar varandra. På så sätt blir inte flera språk hämmande för barnets 

fortsatta språkutveckling i att utveckla fler än ett språk. Sherman och Torres Crespo 

(2015) menar att om ett barn tidigt lär sig flera språk, gynnar det inte bara 

kommunikationen utan också förståelsen för olika kulturer.  

 

Förskolans läroplan (Skolverket, 2016) fastställer att genom att vara delaktig i 

andras kulturer och språk utvecklar barn sin förståelse för andras villkor och 

värderingar. Arbetet med barn som har annat modersmål än svenska framhålls som 
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viktigt i förskolans läroplan (Skolverket, 2016). Det ska få utrymme i förskolans 

verksamhet genom att: 

 
Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling. 

Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och 

uppmuntra och ta till vara barnets nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga 

världen. Barn med utländsk bakgrund som utvecklar sitt modersmål får bättre 

möjligheter att lära sig svenska och även utveckla kunskaper inom andra områden. 

Av skollagen framgår att förskolan ska medverka till att barn med annat modersmål 

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

(Skolverket, 2016, s. 7). 
 

Detta innebär att det ingår i förskollärarens uppdrag att ge barn med annat 

modersmål än svenska möjligheten att utveckla dels det svenska språket, dels 

modersmålet i verksamheten (Skolverket, 2016). Svensson (2009) uttrycker att 

flerspråkiga barn måste ges möjlighet att få tala både modersmålet och det svenska 

språket vid varierade tillfällen och i olika kontexter för att utveckla det verbala 

språket. För att detta ska ske krävs uppmuntran och stöttning av förskollärarna. 

Enligt Svensson (2012) ska alla modersmål som finns i förskolans verksamhet 

mötas med intresse och respekt.  

 
3.2 Enspråkig norm 

Kultti (2012) analyserar vilka villkor de deltagande förskollärarna i hennes studie 

ger flerspråkiga barn i deras språkliga utveckling. Resultatet visar att barnen endast 

uppmuntras att använda sitt modersmål i situationer där en modersmålstränare är 

närvarande eller vid lek med vänner som talar samma modersmål. Resultatet visar 

också att annan språkanvändning än det svenska språket inte uppmuntras eller 

inkluderas i förskolans miljö och därmed blir svenska normspråket. 

Detta tydliggörs då barn med annat modersmål än svenska vet i vilka situationer, så 

som lek- och matsituationer, de ska använda sitt modersmål respektive det svenska 

språket.  

  

Cekaite och Björk-Willén (2012) undersöker barns interaktion i olika 

konstellationer i förskolan med fokus på barns flerspråkiga möten. Genom 

observationer framkommer det att det finns vissa normer för vilket språk som ska 
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talas i förskolan. Både vuxna och barn rättar varandra när barnen använder ord på 

annat språk eller använder ord i fel sammanhang. Resultatet visar att svenska är 

normspråket. Tillrättavisningar, enligt normen, blir en form av kritik gentemot 

barnet vilket kan tolkas som att barnet gjort något fel. Svensson (2012) beskriver 

detta som ett förhållningssätt där barnens språkutveckling hämmas av språkliga 

tillrättavisningar. Detta visar på en enspråkig enögdhet som betyder att barn som är 

flerspråkiga bedöms efter en enspråkig norm gällande språklig utveckling samt 

språkliga förmågor (Cromdal, 2002). Björk-Willén (2014) beskriver 

den enspråkiga normen som att när ett flerspråkigt barn inte når upp till en viss 

språklig förmåga, kan flerspråkighet anses som något avvikande och ett eventuellt 

problem. Carlson (2009) och Svensson (2012) uttrycker båda att olika språk har 

olika status i samhället och att detta bidrar till att vissa språk är mer önskvärda än 

andra. Världsspråk som engelska, tyska, franska eller spanska har en hög status 

jämfört med exempelvis kurdiska, kirundi eller turkiska. Detta innebär att barn som 

har något av världsspråken som modersmål får större uppmuntran att uttrycka detta 

i förskolan jämfört med de barn som har ett modersmål med lägre status i samhället 

(Carlson, 2009; Svensson, 2012). För att utmana den enspråkiga normen behöver 

det verbala språket ses som ett av flera uttryckssätt (Svensson, 2012). Detta innebär 

att olika uttryckssätt samverkar och bildar ett gemensamt meningsskapande där 

språkets status inte är av betydelse i förskolans kontext (Skolverket, 2013).  

 

Utifrån Cromdals (2002) definition av begreppet enspråkig enögdhet 

problematiserar Björk-Willén (2015) i sin studie användningen av TRAS, tidig 

registrering av språkutveckling. TRAS är ett observationsmaterial för barns 

språkliga utveckling där resultatet av observationerna visar om och i så fall var 

stöttning behövs (Espenakk et al., 2013). Björk-Willén (2015) beskriver att 

användandet av TRAS testar flerspråkiga barns förmågor enbart i det svenska 

språket. Finns det en misstänkt språkstörning hos ett flerspråkigt barn behövs 

barnets samtliga språk testas för att få en rättvisande bild av barnets språkliga 

kunskaper och förmågor (Björk-Willén, 2015). Även Spies Griffin, Lyons, Huerta, 

Garza och Reding (2017) problematiserar användandet av material som testar barns 

språkliga förmågor. De menar att det ställs höga krav på vårdnadshavarna och 

barnen genom att endast barnens språkliga förmågor i normspråket testas. Enligt 
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Spies Griffin et al. (2017) leder detta till att vårdnadshavarna och barnen känner ett 

misslyckande över sin språkliga kompetens.  

 

3.3 Förskolans kommunikativa miljö 

Förskolans miljö ska inspirera till lärande och utforskande samtidigt som den ska 

locka till lek (Skolverket, 2016). För att barn med annat modersmål än svenska ska 

kunna utveckla sitt modersmål i förskolans kontext behöver miljön utformas på 

sådant sätt att den stödjer och utmanar språkutvecklingen (Spies Griffin et al. 

2017). 

  
Ljunggren (2015) genomför ett projekt, via aktionsforskning, med det övergripande 

syftet att förskollärare ska utforma en flerspråkig miljö i sin verksamhet. Avsikten 

med projektet är att alla barnens modersmål ska få en naturlig plats i det vardagliga 

arbetet, trots att förskollärarna inte kan tala barnens olika modersmål. I projektet tar 

Ljunggren (2015) hjälp av barnens vårdnadshavare för att utveckla flerspråkiga 

miljöer där vårdnadshavarna får tala in olika fraser på respektive modersmål. Detta 

kan barnen sedan lyssna på i förskolan och på så sätt kan barnens modersmål 

inkluderas i verksamheten. Resultatet visar att inspelningarna öppnar upp för en ny 

form av kommunikation mellan förskollärare och barn. Istället för att använda en 

fråga-svars pedagogik där det bara finns ett rätt svar, ges möjligheten att istället 

få förklara vad de lyssnat på och sina upplevelser av detta. Resultatet visar också att 

barnen blir mer medvetna om att det talas olika språk i hemmen samt att 

vårdnadshavarna får en djupare förståelse för hur förskolan arbetar. Utifrån 

resultaten menar Ljunggren (2015) att ett samarbete med hemmen är väsentligt för 

att ge möjligheter att utveckla modersmålen i förskolans miljöer. Michael-Luna 

(2013) undersöker vilken betydelse samverkan mellan vårdnadshavare och 

förskollärare har för flerspråkiga barns språkutveckling. Resultatet från studien 

visar att kommunikation mellan vårdnadshavare och förskollärare är betydande för 

hur förskollärarna ska kunna möta barnen i deras språkutveckling. Förskollärarna 

behöver veta i vilka olika sammanhang utanför förskolan som barnen får 

användning för sina olika verbala språk.  

 

Miljön synliggör vilken respekt som genomsyrar verksamhetens arbete med 
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mångfald (Spies Griffin et al. 2017). Den fysiska miljön måste vara utformad på ett 

sätt som gör den tillgänglig och inkluderande för alla modersmål som finns i 

barngruppen. Ett exempel på detta kan vara att om ett material presenteras i skrift, 

ska det presenteras på alla modersmål i barngruppen och inte bara på normspråket 

(Spies Griffin et al. 2017). Det är förskollärarens uppdrag att utforma en miljö som 

omfattar en hög kvalitet och stimulerar barnens språkutveckling (Skolverket, 2016). 

Kultti (2012) lyfter att böcker är ett bra redskap för att stimulera barnens 

språkutveckling men att böcker på andra språk än svenska sällan erbjuds i 

förskolan. Språkstimulerande redskap som erbjuds i miljön behöver finnas 

tillgängliga på alla modersmål som finns i barngruppen för att uppmuntra 

modersmålsutvecklingen i förskolans kontext. Enligt Spies Griffin et al. (2017) 

behöver förskollärarna ha empati och respekt för varje barns identitet för att kunna 

utforma en miljö som synliggör alla barns modersmål. Trots att förskollärarna inte 

kan tala barnens modersmål så krävs det ändå en förståelse för deras värde och 

betydelse för att kunna inkludera dem i verksamheten.  

 

3.4 Förskollärares kompetens  
Den kompetens förskollärare har om flerspråkiga barns språkutveckling blir en 

grundläggande aspekt i mötet med barn som har annat modersmål än svenska. 

Carlson (2009) undersöker hur lärarutbildningar inkluderar ett flerspråkigt 

perspektiv. Det framkommer att tidsaspekten och vad som prioriteras i 

lärarutbildningen avgör var störst fokus läggs. Detta innebär att innehållet i 

lärarutbildningarna inte alltid matchar med hur verkligheten ser ut. I studien visar 

Carlson (2009) på bristfällig kunskap inom området gällande flerspråkighet och att 

en anledning till detta kan vara att det saknas ett flerspråkigt perspektiv i 

lärarutbildningen. En konsekvens av detta blir att ett bristfälligt perspektiv styr 

handlingar vilket innebär att flerspråkighet kan ses som ett problem (Björk-Willén, 

2014; Carlson, 2009). Carlson (2009) menar att ett bristfälligt perspektiv styr när 

förskolläraren inte har tillräcklig kompetens inom området och därmed inte kan 

tillmötesgå barnens behov och ge dem det stöd som de kan behöva i deras 

språkutveckling. 

 

Kompetens är inte något som är bestående utan den beror på vilka kontexter 

personalen hamnar i (Gruber, 2013). En person med utländsk bakgrund som talar 
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fler språk än svenska har, enligt Grubers (2013) studie, bara relevant kompetens 

inom flerspråkighet så länge det finns barn som talar samma språk. Om en lärare 

kan uttrycka sig i både det svenska språket och i barnets modersmål får barnen 

möjlighet att utmanas i båda språken (Kultti, 2009).  

 

Resultatet från Spice Griffin et al. (2017) visar att om förskollärare ska kunna 

utveckla sin kompetens och förståelse kring flerspråkiga barns 

modersmålsutveckling, är det väsentligt att de tillsammans diskuterar och 

reflekterar kring betydelsen av barns modersmålsutveckling i förskolan. Studien 

visar också att det behövs kollektiva diskussioner för att nå en gemensam 

utgångspunkt och därmed kunna utveckla arbetet med flerspråkiga barns 

modersmålsutveckling. 

 

3.5 Teoretisk utgångspunkt	  	  

Studien utgår från ett sociokulturellt perspektiv, där människan ses som en 

biologisk, social, kulturell samt historisk individ. Säljö (2015) menar att för att 

kunna förstå människans lärande och utveckling krävs en förståelse för vilken roll 

dessa aspekter har samt hur de samverkar. Människans fysiska, intellektuella och 

sociala förmågor bestäms inte endast av biologiska förutsättningar utan även av att 

människan utvecklar och använder sig av olika redskap. Enligt det sociokulturella 

perspektivet använder sig människan av fysiska och mentala redskap. Det verbala 

språket kan ses som ett mentalt redskap och fysiska redskap består av artefakter, 

det vill säga materiella ting som skapats av människan (Säljö, 2015). 

Redskapen medierar våra handlingar, vilket innebär att människan samverkar med 

dessa verktyg för att kunna förstå och verka i sin omgivning. Medierande redskap 

hjälper oss att se världen ur olika perspektiv och detta blir på så sätt grunden för 

mänsklig kunskapsbildning (Säljö, 2015). Jakobsson (2012) beskriver människans 

interaktion med medierande redskap som ”En central tanke […] blir då att fokusera 

och förstå hur människor som lärande varelser interagerar med de tillgängliga 

kulturella produkterna och hur dessa påverkar och driver lärprocesser” (s. 153).  

	  	  

Säljö (2015) uttrycker att språket är ett av de viktigaste redskapen och med hjälp av 

språket beskrivs, tolkas och analyseras världen på olika sätt. En av 

utgångspunkterna i det sociokulturella perspektivet är att språk och 
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lärande är sammanvävda i varandra. Språket är kollektivt skapat och lärande är 

beroende av interaktion och kommunikation tillsammans med andra. Barn föds med 

en vilja att kunna kommunicera och interagera med andra. Utveckling och lärande 

sker genom samspel och av att vi kan förstå andras perspektiv. Detta leder till att 

människan kan ta lärdom av andras perspektiv och använda sig av dessa för att 

skapa en djupare förståelse för omvärlden (Säljö, 2015).  

 

Lärande i den sociokulturella kontexten kallas för appropriering vilket innebär att 

ta till sig kunskap och göra om till sin egen (Säljö, 2015). Jakobsson (2012) menar 

att kunskap och erfarenheter är något som först synliggörs mellan människor i 

kommunikationen. Med hjälp av appropriering blir idéer och föreställningar som 

funnits mellan människor således delar av individens egen verktygslåda 

som individen använder sig av för att kommunicera med andra (Säljö, 

2015). Lärande, som sker via appropriering, innebär att kunskaper förändras utifrån 

nya erfarenheter som individen tar del av, därav är människor under ständig 

utveckling. Det finns de kompetenser som människan behärskar men det finns 

också de kompetenser i utvecklingszonen som ligger inom räckhåll, men där 

individen fortfarande behöver stöd från någon med större kompetenser inom 

området (Säljö, 2015). Detta kallas för den proximala utvecklingszonen. Jakobsson 

(2012) betonar att det är ett ömsesidigt lärande som sker i den proximala 

utvecklingszonen då människor i samspel med varandra måste förklara, 

omformulera, argumentera, presentera samt tänka om och på så sätt utmanas i sitt 

lärande.  

 

Med utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet vill vi undersöka hur 

förskollärare uttrycker sig om hur samspelet mellan förskollärare och barn, med 

hjälp av fysiska och mentala redskap, ger möjlighet till flerspråkiga barns 

modersmålsutveckling. ”Att lyssna på andra människor i dessa sammanhang 

medierar nya tankar, bidrar till att vi ser på världen med nya ögon och approprierar 

nya tankegångar” (Jakobsson, 2012, s. 159).   
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4. Metod  
I metodavsnittet presenteras forskningsmetoden i relation till studiens syfte, 

urvalsmetod, datainsamling samt analys av insamlad data. Dessutom beskrivs de 

forskningsetiska ställningstaganden som studien tagit hänsyn till. Vidare redogörs 

det också för studiens trovärdighet och tillförlitlighet. Genom att intervjua 

förskollärare som aktivt arbetar med flerspråkiga barns modersmålsutveckling, har 

avsikten med studien varit att ge en ökad förståelse inom flerspråkiga barns 

modersmålsutveckling. Detta för att inspirera andra yrkesverksamma förskollärare 

att utveckla arbetet med flerspråkiga barns modersmålsutveckling. Intervjuerna är 

tänkta att ge kunskap om vilka redskap förskollärarna använder sig av i arbetet med 

flerspråkiga barns modersmålsutveckling samt vilken roll förskollärarna har i 

utvecklingen av modersmålet.  
 

4.1 Metodval 

Studien utgår från en kvalitativ forskningsmetod där fokus ligger på informanternas 

perspektiv på forskningsfrågorna (Alvesson & Sköldberg, 2017), vilket enligt 

Bryman (2011) och Christoffersen och Johannessen (2015) bidrar till en större 

variation där deltagarna fritt får besvara frågorna utifrån sina perspektiv. Med 

bakgrund i detta kommer studien att utgå från semistrukturerade intervjuer, vilket 

innebär att forskarna använder sig av delvis förkodade frågeformulär (Bilaga 2). 

Enligt Christoffersen och Johannessen (2015) innebär förkodade frågeformulär att 

det finns en intervjumall med öppna frågor som lämnar utrymme för följdfrågor, 

beroende på vilken riktning intervjun tar. Det finns inte något formulerat 

svarsalternativ och informanterna får möjlighet att delge sina berättelser med egna 

ord (Christoffersen & Johannessen, 2015). Fördelen med kvalitativa intervjuer 

enligt Bryman (2011), är att människor kan delge sina åsikter och tankar, vilket inte 

synliggörs lika enkelt i observationer. I kvalitativa intervjuer, där informanterna 

delger sitt perspektiv på intervjufrågorna, får informanterna möjligheten att 

klargöra och utveckla sina svar till skillnad från vid observationer.  

 

4.2 Urval 
För att kunna undersöka studiens syfte och frågeställningar gjordes ett urval av 

informanter som aktivt arbetar med flerspråkiga barns modersmålsutveckling. 

Utifrån två kommuners hemsidor gjordes urvalet av förskolor, som utifrån våra 
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erfarenheter är belägna i mångkulturella områden och som i beskrivningen uttryckte 

att de arbetar med barngruppens olika modersmål. Bryman (2011) beskriver detta 

som ett målinriktat urval där forskaren intervjuar informanter som är väsentliga för 

studiens syfte. Om studiens syfte ska uppfyllas måste informanterna vara 

förskollärare samt arbeta på en förskola som aktivt arbetar med flerspråkiga barns 

modersmålsutveckling. Detta för att få tillgång till empiri som kan uppfylla studiens 

syfte. De deltagande förskollärarna var för oss okända vid studiens start.  

 

4.3 Datainsamling 

Datainsamlingen genomfördes med fem olika förskollärare på tre olika flerspråkiga 

förskolor i två kommuner. Vi kontaktade förskolecheferna på de utvalda 

förskolorna via mail men då de inte svarade kontaktades förskolecheferna via 

telefon för att ge information om studiens syfte. Därefter kontaktades de 

förskollärare som förskolechefen gav oss kontaktinformation till via telefon. I 

samtalen erbjöd vi olika dagar och därefter fick informanterna bestämma vilken dag 

och tid som passade bäst. Efter samtalet kontaktades de deltagande förskollärarna 

återigen via mail med information om studiens syfte, frågeställningar samt 

bekräftelse av datum och tid. Intervjuerna genomfördes under arbetstid på 

informanternas arbetsplats i ett avskilt rum för att de skulle känna sig bekväma i 

miljön och för att kunna ge ett innehållsrikt material. Individuella intervjuer 

genomfördes för att få ta del av varje förskollärares berättelse inom området. Innan 

intervjuerna startade informerades informanterna om samtyckesblanketten (Bilaga 

1) som de därefter fick underteckna. Detta är i enlighet med Vetenskapsrådets 

(2002) forskningsetiska krav.  

 

Intervjuerna upptogs via ljudupptagning med hjälp av två mobiltelefoner för att 

säkerställa materialets existens om det på något vis skulle försvinna från ena 

mobiltelefonen. Christoffersen och Johannessen (2015) beskriver att det är omöjligt 

att komma ihåg allt som sägs under intervjun och därför använde vi oss av 

ljudupptagning som kompletterades med anteckningar. Eriksson-Zetterquist och 

Ahrne (2015) uttrycker att ljudupptagningar inte är tillräckligt, utan de behöver 

kompletteras med anteckningar för att få med ohörbart material som inte upptas i 

ljudinspelningarna.  
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Under intervjutillfällena var en av oss ansvarig för att leda intervjun, samtidigt som 

den andra ansvarade för att anteckna viktiga ord eller sådant som inte framkom via 

ljudupptagning. Detta för att ge oss klarhet i transkriberingarna och i analysarbetet. 

Efter fem intervjuer uppfattades materialet som tillräckligt beskrivande och det var 

samma teman som återkom under samtliga intervjuer. De inspelade intervjuerna 

varierade mellan 20 och 40 minuter. 

 

4.4 Analys av data 

Som datainsamlingsmetod använde vi oss av kvalitativa intervjuer och anteckningar 

som stöd för att få med det icke verbala språket som är väsentligt för studiens syfte 

och frågeställningar. Intervjuerna transkriberades enskilt direkt efter 

intervjutillfället då de fortfarande låg nära i minnet. Vi transkriberade två respektive 

tre intervjuer var, sedan lyssnade vi på inspelningarna och läste varandras 

transkriptioner för att kunna säkerställa att transkriberingen överensstämde med 

ljudinspelningen.  

 

Analysen av insamlad data utgick från en tematisk analys, där data bearbetades 

detaljerat. Bryman (2011) menar att tematisk analys är en av de vanligaste 

analysmetoderna i kvalitativa studier. Fokus läggs här på vad informanten säger och 

inte hur den säger det då det kan vara svårt att få fram i skriven text. Vi ansåg att 

transkriberingarna gav oss en bra överblick över vår insamlade data. I en tematisk 

analys letar analytikern efter centrala teman (Bryman, 2011). Löfgren (2014) anser 

att tematisk analys är en bra metod i studier där flera individer studeras för att 

upptäcka olika individers synsätt på samma fenomen. För att kunna synliggöra 

vilka centrala teman som fanns började vi med att läsa igenom all transkriberad 

data en gång utan att föra anteckningar. Därefter lästes det transkriberade materialet 

igen men nu fördes även anteckningar i marginalen för att få en större överblick av 

data. Detta gjordes separat för att sedan tillsammans kunna diskutera våra 

anteckningar. Med hjälp av anteckningarna i marginalen kunde vi sedan finna 

centrala teman som var relevanta för studiens syfte och frågeställningar. Även de 

anteckningar som fördes under intervjutillfällena blev ett stöd i att finna centrala 

teman då vi under studiens analys kunde gå tillbaka till anteckningarna för att 



	   14	  

konfirmera vad som framkom i transkriptionen. Dessa steg genomfördes med 

utgångspunkt ur Rennstam och Wästerfors (2015) beskrivning om sortering av data. 

Med hjälp av sorteringen kunde vi sedan välja bort data som inte var relevant för 

studiens syfte och på så sätt presentera en rättvis data (Rennstam & Wästerfors, 

2015).  

 

Vi har gjort en kontinuerlig analys av det transkriberade materialet för att få syn på 

olika teman. Dessa teman kan på så sätt lyftas i de kvarstående intervjuerna, via 

medvetna frågor, för att ge ett mer rikt material (Bryman, 2011). För att få syn på 

olika teman sökte vi efter repetitioner på områden som informanten återkom till och 

likheter och skillnader i de olika intervjuerna enligt Brymans (2011) beskrivningar. 

För att synliggöra olika teman har dessa färgmarkerats med hjälp av färgade 

överstrykningspennor, en färg för varje centralt tema. När alla teman synliggjorts 

sammanställdes de för att ge en överblick av all insamlad data innan vi kunde börja 

skriva resultatet. I resultatdelen presenteras citat från samtliga förskollärare. Citaten 

återges ordagrant från intervjuerna för att ge en tydlig bild av vad informanterna har 

sagt och citaten valdes ut kopplat till de teman som framkommit men även kopplat 

till studiens syfte (Löfdahl, 2014). Centrala teman för studien blev: Förskollärares 

betydelse för flerspråkiga barns modersmålsutveckling i förskolan, redskap som 

stöd i flerspråkiga barns modersmålsutveckling samt flera modersmål berikar 

förskolans verksamhet. Dessa är också namn på rubrikerna i resultat- och 

diskussionskapitlet.  

 

Det sociokulturella perspektivet har varit utgångspunkt i arbetets alla faser. 

Perspektivet har genomsyrat syfte, frågeställningar, intervjuguide samt 

analysarbetet vilket har fått betydelse för studiens resultat. Utifrån det 

sociokulturella perspektivet har fokus i analysen varit vilka fysiska och mentala 

redskap förskollärarna beskriver att de använder sig av för att ge barnen möjlighet 

att utveckla sitt modersmål.  

 

4.5 Etiska aspekter 

Studien har utgått från vetenskapsrådets (2002) fyra huvudkrav. Dessa är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. 
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Vid intervjutillfällena informerades informanterna om sina rättigheter och om att de 

kan avbryta sin medverkan, vilket är i enlighet med informationskravet 

(Vetenskapsrådet, 2002). Detta tydliggjordes även i samtyckesblanketten (Bilaga 1) 

som delades ut inför varje intervju. Samtyckesblanketten, som informerade de 

deltagande förskollärarna om deras rättigheter, utformades efter en mall från 

Jönköping University. Undertecknandet av samtyckesblanketten uppfyller 

samtyckeskravet (Vetenskapsrådet, 2002). Via samtyckesblanketten fick 

informanterna information om att deras deltagande skulle behandlas konfidentiellt 

för att deltagande förskollärare inte ska kunna identifieras. Materialet förvaras på 

ett säkert ställe där obehöriga inte kan ta del av insamlad data samt personuppgifter. 

Att hålla deltagarna samt materialet konfidentiellt överensstämmer med 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). För att 

garantera ytterligare konfidentialitet har alla namn på personer och områden 

utelämnats. Ljudinspelning användes för att informanterna och deras arbetsplats 

inte skulle kunna urskiljas i materialet vilket kan vara en risk med bilder samt 

videoinspelning.  

 

4.6 Studiens tillförlitlighet 
För att nå hög kvalitet på studien så måste val av metod och tillvägagångssätt 

tydligt motiveras (Vetenskapsrådet, 2017). Svensson och Ahrne (2015) uttrycker att 

en studies transparens är viktig för studiens trovärdighet. Detta innebär att 

forskningsprocessen måste synliggöras så att läsaren upplever studien trovärdig. 

 

För att uppnå kvalité i studien har vi utgått från tillförlitlighetens fyra delkriterier 

vilka är trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet samt en möjlighet att styrka och 

konfirmera (Bryman, 2011). För att uppnå trovärdighet har vi skickat tillbaka en 

kopia av den transkriberade intervjun till informanterna för att de ska kunna 

verifiera att det transkriberade materialet överensstämmer med informanternas 

berättelser. Överförbarhetskriteriet innebär, enligt Bryman (2011), att ge täta 

beskrivningar av resultatet för att se hur studien står sig i en annan kontext. För att 

försöka nå upp till detta har resultatet sammanställts i olika centrala teman som 

återkommit i flertalet av intervjuerna. Dessa teman har sedan beskrivits detaljerat i 

studiens resultat för att läsaren ska kunna bedöma hur överförbart resultatet är i en 
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annan kontext. Genom att ge en fullständig beskrivning av studiens 

forskningsprocess, såsom val av informanter, genomförande och analysmetod samt 

att i inledningen beskriva studiens problemområde, uppfylls Brymans (2011) 

beskrivning av pålitlighetskriteriet. För att styrka och konfirmera studiens resultat 

har vi varit objektiva i studiens genomförande då vi medvetet valt deltagare som 

ingen av oss har någon tidigare relation med. Detta för att resultatet ska utgå från 

informanternas berättelser och inte våra personliga åsikter och värderingar 

(Bryman, 2011). På så sätt blir resultatet mer tillförlitligt.  

 

Under arbetet med studien var vi medvetna om att våra tolkningar kunde ge en 

missvisande bild av informanternas svar och på grund av detta var studiens syfte 

och frågeställningar ständigt utgångspunkt i analysen. Eftersom informanternas 

svar kan styrkas utifrån det inspelade och transkriberade materialet ger det studien 

extra tillförlitlighet. Även bilagor som tillhör studien och dess forskningsprocess 

synliggör processen för läsaren och kan på så sätt öka studiens trovärdighet och 

därigenom tillförlitligheten. 
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5. Resultat och analys 
I detta avsnitt kommer resultatet redovisas med utgångspunkt i studiens syfte och 

frågeställningar. I resultatet synliggörs förskollärares berättelser om sin roll, vilka 

redskap de anser är betydelsefulla samt vilken syn de har på modersmålets 

betydelse i flerspråkiga barns modersmålsutveckling. För att ytterligare stärka 

studiens resultat kommer citat från intervjuerna lyftas. Citaten har valts ut för att 

sammanfatta vad som framkommit i analysen samt vad som varit betydelsefullt för 

varje tema. I resultatdelen finns minst ett citat från varje förskollärare för att lyfta 

fram deras individuella berättelser. I resultatet presenteras analysen av 

transkriptionerna där samtliga förskollärare omfattar alla fem förskollärarna, 

flertalet av förskollärarna innefattar tre till fyra förskollärare samt ett par 

förskollärare innebär två stycken förskollärare. Resultatet presenteras utifrån 

följande rubriker: Förskollärares betydelse för flerspråkiga barns 

modersmålsutveckling i förskolan, redskap som stöd i flerspråkiga barns 

modersmålsutveckling samt flera modersmål berikar förskolans verksamhet.  

 

5.1 Förskollärares betydelse för flerspråkiga barns modersmålsutveckling i 

förskolan   

Analysen visar att ett öppet och nyfiket förhållningssätt är en viktig del för att möta 

flerspråkiga barn i deras modersmålsutveckling. Samtliga förskollärare beskriver att 

deras arbete med svenska respektive andra modersmål inte skiljer sig åt. Alla 

modersmål synliggörs i barngruppen som en självklar del i verksamheten. Det är 

väsentligt att kunna möta barnen i deras modersmål, även om språkkunskapen inom 

andra modersmål än svenska saknas hos förskollärarna. Däremot måste 

förskollärarna vara villiga att ta till sig ny kunskap och visa ett intresse för att lära 

sig vissa ord på respektive modersmål.  

 

Samtliga förskollärare är eniga om och kopplar sin yrkesroll till respekt för 

människors lika värde. De lyfter detta som en av utgångspunkterna till att skapa ett 

öppet klimat i barngruppen som bidrar till samspel och kommunikation mellan 

förskollärare och barn men även mellan barn och barn. Det ska inte spela någon roll 

vilket språk ett barn tilltalar en förskollärare med utan alla språk är välkomna. 
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[…] ska man skapa en trygghet och få en relation och man ska känna att oavsett om 

jag pratar svenska eller inte så med (förskollärares namn) så är det lika bra, 

(förskollärares namn) accepterar mig som jag är.  

(Förskollärare 2) 

 

Förskolläraren beskriver att dennes bemötande och inställning till alla modersmål är 

avgörande för vilken plats modersmålen får i verksamheten. Detta för att vissa 

modersmål inte ska ges större utrymme än andra. Vidare menar flertalet av 

förskollärarna att förskolan är barnens arena där barnen visar vägen i verksamheten.  

Ett par av förskollärarna förtydligar att det i barnens arena ligger en ödmjukhet i att 

möta varje barn utefter deras behov. Samtliga förskollärare uttrycker att det måste 

finnas ett genuint intresse för andra kulturer samt olika modersmål för att bygga 

tillitsfulla relationer. De menar att barnen ”läser av” om vuxna är uppriktigt 

intresserade av deras kultur och modersmål eller om det är något som de vuxna bara 

säger.  

 

Ett par av förskollärarna beskriver att de är förebilder och ledare i den pedagogiska 

verksamheten. Med sina kunskaper och erfarenheter arbetar de för att skapa ett 

öppet klimat med trygga relationer och på så sätt kan de bidra till en ökad förståelse 

för allas olikheter. Att synliggöra barnens olika modersmål blir en del i detta arbete. 

Samtliga förskollärare menar att de ständigt vill utvecklas för att kunna möta 

barnen efter deras förutsättningar. Genom att kontinuerligt ta del av exempelvis 

litteratur, ny forskning och fortbildningar som erbjuds av kommunen uppdaterar de 

ständigt sina kunskaper och utvecklar sin yrkesroll. Förskolechefen beskrivs som en 

pedagogisk ledare som ger redskap som kan vara till betydelse för arbetet med 

flerspråkiga barns modersmålsutveckling. Dels genom att ge tips om litteratur och 

forskning och dels uppmuntra till att gå utbildningar inom områden som rör 

flerspråkiga barns modersmålsutveckling.   

 

Flertalet av förskollärarna upplever att det kan vara svårt att tillgodose alla barns 

behov med tanke på att olika kulturer möts i förskolan. Detta beror enligt flertalet 

av förskollärarna på att de dels saknar kunskap om olika kulturer, dels att varje 



	   19	  

kultur har sina värderingar vilket gör att mötet med barn och vårdnadshavare ibland 

upplevs som komplicerat.  

 
Jag tycker mycket det här med kultur, alltså att man skulle få lära sig, särskilt vi som 

verkligen jobbar i det varje dag att kulturer du vet, alla religioner, kulturer, olika 

länder, deras synsätt alltså det är ju så olika hur man ser på det, på saker och ting på 

allting egentligen. […] Så man får en förståelse. […] vet man bakgrunden så förstår 

man bättre hur man ska agera, hur man ska prata.  

(Förskollärare 1) 

 

I citatet ovan blir det tydligt att förskolläraren vill få kunskap om de olika 

kulturerna för att veta hur denne ska agera i olika situationer samt i möten med 

vårdnadshavare och barn. Vidare menar flertalet förskollärare, att för att kunna 

arbeta med barnens olika modersmål behövs en förståelse för vilken kultur barnen 

lever och växer upp i, samt hur det kan skilja sig från det svenska samhället. Ett par 

av förskollärarna uttrycker att kunskap om de olika kulturer som finns i 

barngruppen skulle underlätta arbetet med flerspråkiga barns 

modersmålsutveckling. 

 

5.2 Redskap som stöd i flerspråkiga barns modersmålsutveckling 
För att kunna möta barnen i deras modersmålsutveckling menar samtliga 

förskollärare att det behövs olika redskap och metoder som kompletterar varandra i 

verksamheten. Flertalet av förskollärarna uttrycker att de behöver hitta olika 

ingångar och vinklar till varje barn, då alla har olika förutsättningar.  

 

Samtliga förskollärare beskriver att ett samarbete med hemmet är väsentligt för att 

kunna ge barnen stöd i deras modersmålsutveckling. Förskollärarna lyfter att det är 

viktigt att poängtera modersmålets betydelse redan vid inskolningen och hur viktigt 

det är att fortsätta utveckla det både i hemmet men även i förskolans kontext med 

hjälp av modersmålstränare. 

 
När man skolar in föräldrarna så pratar man mycket inskolningssamtalen, hur viktigt 

det är att dem fortsätter jobba med sitt modersmål hemma, det är dom experter på. 

[…] Sen har vi förstärkning på de flesta språken […] o då lyfter just den 

barngruppens språk lite, att få känna sig viktig o att man belyser deras språk.  

(Förskollärare 2) 
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Samverkan med hemmet är ett betydelsefullt redskap dit förskollärarna kan vända 

sig för att översätta ord och meningar och på så sätt får förskollärarna hjälp med att 

synliggöra modersmålet i verksamheten. Något som förskollärarna ständigt 

återkommer till är modersmålstränarnas betydelse. De beskriver 

modersmålstränarna som ett stöd i barnens modersmålsutveckling, där modersmålet 

får ytterligare en möjlighet att lyftas i verksamheten tillsammans med någon som 

har kunskap inom varje specifikt modersmål. Flertalet av förskollärarna uttrycker 

att modersmålstränarna blir en del i verksamheten dels genom enskilda aktiviteter, 

dels som ett stöd i planerade aktiviteter ledda av förskollärarna. De menar att det 

gäller att ta tillvara på de tillfällen som modersmålstränarna är med i verksamheten 

för att utnyttja det redskapet till fullo.  

 

En annan betydelsefull aspekt i flerspråkiga barns modersmålsutveckling, enligt 

samtliga förskollärare, är en språkstimulerande lärmiljö där alla modersmål i 

barngruppen synliggörs och görs tillgängliga. Detta görs via olika redskap som 

erbjuds i förskolans miljö. Redskapen finns både för barnens modersmålsutveckling 

men också som ett stöd som förskollärarna kan ta hjälp av för att tolka vad barnen 

uttrycker. Exempel på redskap som förskollärarna använder sig av i verksamheten 

är språklistor där vanligt förekommande föremål och rutiner är översatta till de 

modersmål som finns i barngruppen, youtube för att ta del av sagor och sånger på 

modersmålen, tecken som stöd, bildstöd, QR-koder som har ljud- och 

filminspelningar med koppling till pågående projekt, böcker på modersmålen samt 

språkpåsar med material som biblioteket har plockat ihop.  

 
Vi arbetar ju mer som ett stöd, för jag känner att jag kan ju, jag har svenska så det 

kan jag hjälpa till att utveckla. Men det är svårt för mig att utveckla ett annat språk 

som jag inte själv har, så då har man ju de här redskapen som modersmålsstödjare o 

lite lappar o allt möjligt översatt då.  

(Förskollärare 5) 

 

Förskolläraren beskriver att redskapen används som ett komplement där barnen får 

möjlighet att utveckla sitt modersmål trots att förskollärarna inte har den 

språkkunskapen som krävs för respektive modersmål. Redskapen blir nödvändiga 

för att olika modersmål ska kunna synliggöras i lärmiljöerna och på så sätt bli en 
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del i den dagliga verksamheten. Samtliga förskollärare uttrycker att översatta ord 

och meningar inkluderar de olika modersmålen i verksamheten och på så sätt 

synliggörs även vilka olika modersmål som finns i barngruppen. För att översätta 

de olika orden används vårdnadshavare, modersmålstränare och barnen som hjälp.  

 

Enligt flertalet av förskollärarna måste de använda den kompetens som finns i 

förskolans verksamhet, detta innebär att barnens kunskap i sina modersmål är en 

tillgång som bör tas till vara på. Förskollärarna beskriver att de i olika situationer 

tar hjälp av barnen för att översätta och jämföra ord på de olika modersmålen. 

Barnens kunskaper tas också tillvara i situationer då något annat barn, med samma 

modersmål, inte kan det svenska språket. Barnet som förstår det svenska språket 

blir ett slags hjälpmedel som förmedlar både det som förskolläraren vill säga till 

barnet men även det barnet vill säga till förskolläraren.  

 
5.3 Flera modersmål berikar förskolans verksamhet	  

Samtliga förskollärare återkommer ständigt till modersmålets betydelse för 

flerspråkiga barns språkutveckling. Samarbetet med hemmet blir en väsentlig 

aspekt för att barnen ska utveckla sitt modersmål. Trots att vårdnadshavarna vill att 

barnen ska prata svenska så mycket som möjligt, poängterar förskollärarna redan 

vid inskolningssamtalen att det är betydelsefullt att de fortsätter tala modersmålet 

hemma för att skapa trygghet i den svenska språkutvecklingen.  

 
Ja det e ju ändå den senaste forskningen som säger så nu då, att man behöver ha 

trygghet i ett modersmål då för att sedan ha lättare att ta till sig ett annat språk då, 

för annars blir det väldigt hattigt […]. 

(Förskollärare 4) 

 

I citatet ovan menar förskolläraren att trygghet i ett verbalt språk är en 

grundläggande aspekt för att ta till sig ett andraspråk.  

 

Förskollärarna uttrycker på olika sätt hur barnen använder sitt modersmål i 

förskolans verksamhet. En förskollärare uttrycker att huvudsyftet är att barnen ska 

lära sig det svenska språket på förskolan och därför ges barnen sällan möjlighet att 
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prata sitt modersmål med varandra. Övriga förskollärare beskriver istället vikten av 

att prata modersmålet i förskolans kontext tillsammans med andra barn.  

 
Det är viktigt att det är ett flöde att man får träna sig, prata sitt modersmål med 

kompisar i leken, för hemma har du inte den leken och du har inte dom kompisarna 

så det är andra ord som tränas här.  

(Förskollärare 2) 

 

Flertalet av förskollärarna talar om ett öppet klimat gällande språk där barnen 

uppmuntras att prata sitt modersmål tillsammans med andra barn med samma 

modersmål. Ett par förskollärare menar dock att det blir problematiskt i situationer, 

där några barn talar sitt modersmål med varandra och andra barn utesluts då de inte 

talar samma modersmål och på så sätt inte kan förstå. I dessa situationer berättar 

förskollärarna att de får gå in och uppmuntra till användningen av det svenska 

språket för att göra alla delaktiga.  

 
Att vi inte har nåt språkförbud så, fast vi uppmuntrar ju, vi säger ju aldrig nu får ni 

inte prata somaliska mer […]. Fast det är ju viktigt hur man säger o hur man lägger 

fram det till barnen, så dom inte tror att dom inte får prata. 

(Förskollärare 3) 

 

Förskolläraren uttrycker att det inte finns något språkförbud och att andra 

modersmål än svenska uppmuntras i den dagliga verksamheten, men det finns 

situationer där det svenska språkets betydelse blir centralt. Ett par av förskollärarna 

lyfter att de situationer som uppstår, när flera barn pratar sitt modersmål med 

varandra och något barn inte förstår, handlar om normer och värden samt respekten 

för varandra och inte ett förbud att få prata sitt modersmål i verksamheten.  

 

Samtliga förskollärare menar att flera modersmål berikar förskolans verksamhet då 

förskolan är en mötesplats där olika kulturer och olika modersmål samspelar med 

varandra. Flertalet förskollärare uttrycker att alla språk, även det svenska språket 

ska ses som lika viktiga. Däremot beskriver ett par förskollärare att det är upp till 

dem att arbeta med och lyfta de olika språken i verksamheten lika mycket för att 

kunna beskriva sig som en flerspråkig förskola. ”Det är ju en stor skillnad på att 

vara en flerspråkig förskola och en mångkulturell förskola.” (Förskollärare 5). 
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6. Diskussion 
Studiens syfte är att ta del av och beskriva förskollärares berättelser om sitt arbete 

med flerspråkiga barns modersmålsutveckling. Diskussionskapitlet är uppdelat i en 

resultatdiskussion som inleds med en sammanfattning av resultatet. Rubrikerna i 

resultatdiskussionen är samma som i resultatkapitlet vilka är förskollärares 

betydelse för flerspråkiga barns modersmålsutveckling i förskolan, redskap som 

stöd i flerspråkiga barns modersmålsutveckling samt flera modersmål berikar 

förskolans verksamhet. I den första delen lyfts studiens resultat i relation till den 

forskning och litteratur som presenterats i studiens bakgrundskapitel. Våra 

tolkningar framförs med kopplingar till studiens resultat samt forskning och 

litteratur kopplat till studiens syfte och frågeställningar. Vidare redovisas även en 

metoddiskussion, slutsatser och förslag till fortsatt forskning.  

 

I diskussionskapitlet används begreppet föreliggande studie vilket syftar till 

resultatet från vår studie.  

 

6.1 Resultatdiskussion 

I resultatet uttrycker förskollärarna att de behöver ha ett genuint intresse att vilja 

lära sig och ta till sig ny kunskap inom flerspråkiga barns språkutveckling för att 

tillgodose och möta barnen med respekt och acceptans i deras 

modersmålsutveckling. Det framkommer också att förskollärarna ständigt använder 

sig av olika redskap i verksamheten, men då de inte har kunskap inom de olika 

modersmålen blir redskapen ett extra stöd för att kunna synliggöra varje barns 

modersmål i verksamheten. Förskollärarna lyfter också att det måste finnas ett 

öppet klimat gentemot olika modersmål i verksamheten och att det är viktigt att 

uppmuntra dessa såväl i hemmet som i förskolans kontext. Det framkommer att 

modersmålet behöver användas i varierande sammanhang för att barnen ska få öva 

sina modersmål i olika språksammanhang. Förskollärarna beskriver att de har ett 

ansvar att möta alla modersmål med samma respekt och på så sätt ge alla 

modersmål lika stort utrymme i förskolans verksamhet.  

 

6.1.1. Förskollärares betydelse för flerspråkiga barns modersmålsutveckling i 

förskolan  

I förskollärarens uppdrag ingår det att arbeta med flerspråkiga barns 
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modermålsutveckling (Skolverket, 2016). De deltagande förskollärarna i denna 

studie beskriver att intresse är en grundläggande aspekt i deras arbete för att kunna 

möta flerspråkiga barn i deras modersmålsutveckling utefter barnens 

förutsättningar. Förskollärarna lyfter också hur viktigt modersmålet är för att 

barnen ska känna sig trygga. Svensson (2012) och Spies Griffin et al. (2017) 

beskriver att förskollärare måste ha ett genuint intresse och en förståelse för 

modersmålets betydelse för att kunna inkludera det i verksamheten. Vilken 

människosyn och respekt förskollärare har för allas lika värde är avgörande för att 

kunna utföra ett arbete som är i enlighet med förskolans uppdrag (Skolverket, 

2016). Detta kan tolkas som att synliggörandet av de olika modersmålen som finns i 

barngruppen på ett sätt också visar vilka olika kulturer som möts i förskolans 

verksamhet. Detta kan leda till att barngruppen får en större förståelse för olika 

kulturer senare i livet. Förskollärarna i föreliggande studie uttrycker att mötet 

mellan olika kulturer är berikande för barnens förståelse av olikheter. Sherman och 

Torres Crespo (2015) menar att genom att synliggöra de olika modersmålen får 

barnen en tydligare uppfattning om att det finns olika kulturer och olika språk.  

 

En tolkning av resultatet är att möten mellan olika kulturer i förskolan inte alltid är 

okomplicerade. Förskollärarna i föreliggande studie beskriver att de saknar kunskap 

om de olika kulturer som finns på förskolan och av den anledningen kan vissa 

situationer upplevas som svårhanterliga. Carlson (2009) lyfter i sin studie att en 

anledning till varför dessa kunskaper saknas är på grund av att ett flerspråkigt 

perspektiv inte prioriteras i lärarutbildningar. Detta kan leda till att ett bristfälligt 

perspektiv styr, när kompetensen att tillmötesgå varje barn inte är tillräcklig (Björk-

Willén, 2014; Carlson, 2009). I motsättning till Björk-Willén (2014) och Carlson 

(2009) uttrycker förskollärarna att de har en vilja att ta till sig ny kunskap om olika 

kulturer och barns modersmålsutveckling. Detta för att dels utveckla sin yrkesroll, 

dels för att kunna möta barnen och ge dem den utmaning som behövs i deras 

språkutveckling. Detta väcker frågor kring vilket ansvar som ligger hos 

förskollärarna. Är det läroplanens skrivningar om arbetet med 

modersmålsutveckling som styr eller måste det finnas ett visst förhållningssätt hos 

förskollärarna, som leder till att det överhuvudtaget finns ett arbete med 

flerspråkiga barns modersmålsutveckling, så att detta får en självklar plats i 

verksamheten? Spies Griffin et al. (2017) lyfter att det behövs gemensamma 
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diskussioner kring betydelsen av flerspråkiga barns modersmålsutveckling för att 

kunna utveckla sin kompetens men även förståelse kring ämnet. I relation till Spies 

Griffin et al. (2017) görs här tolkningen att det behövs en gemensam syn på 

modersmålets betydelse och varför modersmålet ska lyftas i verksamheten. Utöver 

kunskapen om olika kulturer anser förskollärarna i studien att det är väsentligt att 

lära sig ord på respektive modersmål. Om förskollärarna tar till sig vissa ord på 

varje modersmål i barngruppen approprierar de kunskapen. Att appropriera kunskap 

kan, enligt Säljös (2015) beskrivning, innebära att förskollärarna tar till sig orden 

och använder dem i ett sammanhang för att kunna kommunicera med barnen på 

deras modersmål. 

 

6.1.2 Redskap som stöd i flerspråkiga barns modersmålsutveckling 

Miljön i förskolan behöver utformas så att den kan stödja och utmana flerspråkiga 

barns modersmålsutveckling (Spies Griffin et al., 2017). Förskollärarna lyfter att de 

använder sig av olika redskap, som exempelvis samverkan med hemmet, miljön 

samt barnens kunskap, för att kunna skapa en god lärmiljö som gynnar både det 

svenska språket och de olika modersmålen. I relation till Jakobssons (2012) 

beskrivning om människans interaktion med medierande redskap kan detta tolkas 

som att samverkan med redskapen blir central, både för förskollärarna och barnen, 

för att flerspråkiga barn ska kunna utveckla sitt modersmål i förskolans verksamhet. 

Detta kopplas även till det förskollärarna beskriver om redskap i lärmiljöerna. 

Förskollärarna menar att redskapen blir ett komplement då deras språkkunskap 

inom respektive modersmål inte är tillräcklig. Med hjälp av redskapen synliggörs 

också modersmålen i den dagliga verksamheten. Ljunggren (2015) tog hjälp av 

vårdnadshavarna för att utveckla flerspråkiga lärmiljöer och menar att utvecklandet 

av flerspråkiga miljöer behöver ske i samverkan med hemmet. Även Michael-Luna 

(2013) betonar vikten av ett samarbete med vårdnadshavarna för att veta vilka språk 

barnen omges av utanför förskolan och för att kunna möta dem i deras 

modersmålsutveckling. Förskollärarna i föreliggande studie beskriver att de 

samverkar med vårdnadshavarna för att kunna utmana barnen i deras 

modersmålsutveckling. En tolkning utifrån Ljunggrens (2015) studie och 

förskollärarnas beskrivningar är att samverkan med hemmet är grundläggande för 

att överhuvudtaget kunna arbeta med modersmålet i förskolans kontext.  
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Skolverket (2016) framhåller att det är förskollärarens uppdrag att skapa en miljö 

av hög kvalitet som stimulerar barnens språkutveckling. För att visa respekt mot 

barngruppens modersmål ska miljön iscensättas så att den inkluderar de olika 

modersmålen (Spies Griffin et al., 2017). För att utforma en inkluderande miljö 

menar förskollärarna att de behöver ta hjälp av den kunskap som redan finns i 

verksamheten. Dessa kan vara vårdnadshavarna, modersmålstränarna och barnen 

själva. Förskollärarna använder barnens kunskap inom deras modersmål som ett 

redskap för att synliggöra modersmålen i verksamheten. Detta kan tolkas som att 

när förskollärares kunskap inte är tillräcklig tar de hjälp av de redskap som finns 

tillgängliga för att skapa en inkluderande miljö. Barnen ses som en tillgång då de 

kan hjälpa, inte bara förskollärarna, utan även andra barn med samma modersmål. 

De blir då ett stöd i varandras utveckling och kan på så sätt skapa utmaningar, 

vilket kan kopplas till den proximala utvecklingszonen. Den proximala 

utvecklingszonen innebär att någon med mer kunskap blir ett stöd och utmanar 

någon annan för att denne ska kunna ta ytterligare ett steg i sin utveckling (Säljö, 

2015). Utifrån tolkningen att barnen blir ett stöd för varandra gäller inte den 

proximala utvecklingszonen enbart mellan vuxen-barn utan även mellan barn-barn, 

där barnen utmanar och blir ett stöd för varandra. Den proximala utvecklingszonen 

kan även gälla barn-vuxen där barnen blir ett stöd för exempelvis förskollärare för 

att kunna synliggöra barnens modersmål i verksamheten.    

 

6.1.3 Flera modersmål berikar förskolans verksamhet 

Tidigare studier inom barns flerspråkighet (Kultti, 2012; Cekaite & Björk-Willén, 

2012) visar på att det finns en enspråkig norm inom förskolor, där barnen sällan 

uppmuntras till att använda sitt modersmål i förskolans kontext. Modersmålen 

synliggörs inte i förskolans miljöer och blir på så sätt exkluderade i verksamheten. 

Tvärtom menar förskollärarna i föreliggande studie, att modersmålen istället är 

berikande och det finns ett öppet klimat gentemot flerspråkighet, som gör att barnen 

får möjlighet att prata sitt modersmål med varandra. Med bakgrund i Kulttis (2012) 

och Cekaite och Björk-Willéns (2012) studier samt förskollärarnas berättelser i 

föreliggande studie, kan detta tolkas som att arbetet med flerspråkiga barns 

modersmålsutveckling är beroende av hur förskollärare synliggör modersmålen i 

verksamheten. Detta väcker frågor kring hur arbetet skiljer sig åt på olika förskolor. 

Även fast det är en flerspråkig barngrupp innebär det inte att det är en flerspråkig 
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förskola. Ett aktivt arbete med flerspråkighet innebär att förskolan är både 

flerspråkig och mångkulturell. Utesluts ett aktivt arbete med flerspråkighet kan 

förskolan inte beskriva sig som flerspråkig, utan förskolan blir endast 

mångkulturell. Förskollärarna i denna studie uttrycker att lära sig flera språk är 

berikande, vilket Kultti (2012) beskriver som additiv tvåspråkighet. Lärandet av 

flera språk är kompletterande istället för hämmande.   

 

Carlsson (2009) och Svensson (2012) lyfter att det finns vissa språk som har högre 

status än andra, dessa är världsspråk som exempelvis engelska, tyska och spanska. 

Detta innebär att språk med lägre status sällan uppmuntras i verksamheten. Istället 

uttrycker förskollärarna i föreliggande studie att alla modersmål i barngruppen, 

oavsett status, ska uppmuntras och synliggöras lika mycket för att tydliggöra allas 

lika värde. I relation till Carlssons (2009) och Svenssons (2012) studier samt de 

deltagande förskollärarnas berättelser i denna studie kan detta tolkas som att 

språkets status dels är beroende av samhällets syn på olika språk, dels beroende på 

vilket utrymme språket ges i förskolan. I förskolans kontext innebär detta att varje 

förskollärare har ett ansvar att möta varje barn som har ett annat modersmål än 

svenska med samma respekt gentemot deras modersmål som de skulle om det vore 

det svenska språket. Alla modersmål ska få sitt utrymme i verksamheten så att 

barnen kan utveckla sitt modersmål i förskolans kontext. Svensson (2009) menar att 

barn måste ges möjlighet att tala sitt modersmål i olika kontexter, där förskolan är 

en av dem, för att kunna använda det i olika språksammanhang. Förskollärarna i 

föreliggande studie berättar att om barnen får öva sitt modersmål i förskolan utökas 

deras ordförråd, då de använder andra ord än i hemmet. I förhållande till Svensson 

(2009) och förskollärarna i denna studie kan detta tolkas som att barn måste ges 

utrymme att tala sitt modersmål både hemma och i förskolan för att få trygghet i sitt 

modersmål. Detta kan också tolkas som att om barnen har en trygghet i sitt 

modersmål finns det en grund att stå på i utvecklandet av sitt andraspråk.  

 

6.2 Metoddiskussion 

Då studien har tillämpat en kvalitativ forskningsmetod använde vi oss av enskilda 

semistrukturerade intervjuer för att ta del av informanternas berättelser kopplade till 

forskningsfrågorna (Alvesson & Sköldberg, 2017). Metodvalet var lämpligt för 

studiens syfte då förskollärarna fick prata fritt om sitt arbete, utifrån sina kunskaper 
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och erfarenheter, i arbetet med flerspråkiga barns modersmålsutveckling. Något 

som vi upplevde under intervjutillfällena var att informanterna ibland kom ifrån 

ämnet. Detta ledde till att en del av materialet inte var användbart för studiens syfte. 

Under intervjutillfällena användes förkodade frågeformulär med öppna frågor som 

lämnade utrymme till informanternas egna berättelser (Christoffersen & 

Johannessen, 2015). Detta upplevdes positivt då det gav oss en djupare förståelse 

om förskollärares roll kring flerspråkiga barns modersmålsutveckling. De 

förkodade frågeformulären var utformade på så sätt att det gav utrymme till att 

ställa följdfrågor. Vid transkribering av insamlad data framkom det att följdfrågor 

utnyttjades i viss mån men var något som kunde använts mer för att få en bredare 

beskrivning av förskollärarnas berättelser. Vi är medvetna om att intervjufrågorna 

(Bilaga 2) som formulerades utifrån studiens syfte och frågeställningar gav en viss 

data och att andra frågor samt formuleringar hade kunnat ge annan information.  

 

Då studien hade ett väl inriktat syfte har förskollärare som aktivt arbetar med 

flerspråkiga barns modersmålsutveckling intervjuats. Genom att endast intervjua 

förskollärare som aktivt arbetar med flerspråkiga barns modersmålsutveckling, fick 

det till följd att data från de olika intervjuerna överensstämde med varandra och 

därmed fanns det ytterst lite variation i svaren. Eftersom berättelserna var så pass 

likartade upplevde vi att vi efter fem intervjuer fått ett rikt material som till slut inte 

tillförde ny information i relation till studiens syfte och frågeställningar. 

Intervjuerna spelades in via ljudupptagning på två mobiltelefoner. Detta kändes 

tryggt då det alltid fanns en kopia ifall någon inspelning skulle försvinna från den 

ena mobiltelefonen. Ljudinspelningen var också ett bra verktyg då vi alltid kunde 

gå tillbaka till intervjuerna om något var otydligt i transkriptionen. Vi har tolkat och 

analyserat transkriptionerna individuellt för att sedan tillsammans diskutera vad 

som framkommit. Detta upplevdes som positivt då vi kunde tolka innehållet ur 

olika vinklar för att sedan nå en gemensam förståelse. Allt annat har vi gjort 

tillsammans för att båda ska få en stark inblick i studiens olika delar och för att 

båda ska vara lika delaktiga i arbetet. Detta har varit positivt då vi hela tiden kunnat 

diskutera innehållet tillsammans och samtidigt kunnat vara ett stöd för varandra. 

 

Vi är medvetna om att observationer hade kunnat ge studien ett annat resultat då vi 

hade observerat förskollärarnas roll och hur de använder sig av olika redskap i 
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arbetet med flerspråkiga barns modersmålsutveckling. Vi är också medvetna om att 

den teoretiska utgångspunkten, det sociokulturella perspektivet, har påverkat 

studiens resultat. Det sociokulturella perspektivet har genomsyrat syfte, 

frågeställningar och intervjuguide då samtliga är utformade efter perspektivet. Även 

analysarbetet har genomsyrats av det sociokulturella perspektivet. Detta har 

inneburit att vi, i analysarbetet, har lagt fokus på viktiga faktorer inom perspektivet 

som exempelvis appropriering av kunskap, medierande redskap samt samspel med 

andra utifrån förskollärarnas berättelser. Med en annan teoretisk utgångspunkt hade 

syftet och frågeställningarna varit annorlunda, vilket även skulle leda till att 

intervjufrågorna skulle behöva ändras och eventuellt hade ett annat resultat 

erhållits.  

 

För att uppnå trovärdighet i studien skickade vi tillbaka kopior av 

transkriberingarna till respektive förskollärare. För att ytterligare stärka 

trovärdigheten kunde vi ha skickat det sammanställda resultatet till förskollärarna 

för att få bekräftat att vi tolkat berättelserna korrekt. Studien har uppnått 

överförbarhetskriteriet då resultatet är tydligt beskrivet i olika teman som stärks av 

citat relevanta för studiens syfte och frågeställningar. Vi anser att även 

pålitlighetskriteriet är uppfyllt då vi fullständigt beskrivit studiens 

forskningsprocess samt val av problemområde. Vi anser att vi varit objektiva under 

studiens gång och inte låtit personliga värderingar och åsikter påverkat studiens 

resultat. Det är förskollärarnas berättelser som har varit i fokus. Föreliggande 

studies syfte och frågeställningar har ständigt varit utgångspunkt under arbetets 

gång. Detta innebär att utformningen av intervjufrågorna grundade sig i studiens 

frågeställningar samtidigt som frågeställningarna har utgått från studiens syfte. 

Detta upplever vi stärker studiens tillförlitlighet då våra egna uppfattningar utifrån 

resultatet ständigt har kopplats till studiens syfte och frågeställningar. Utifrån detta 

upplever vi att studiens syfte och frågeställningar har besvarats.  

 

6.3 Slutsatser 

I studien framkommer det att förskollärares förhållningssätt är grundläggande för 

att bedriva ett aktivt arbete med flerspråkiga barns modersmålsutveckling. Trots att 

det ingår i förskollärarens uppdrag att arbeta med flerspråkiga barns 

modersmålsutveckling (Skolverket, 2016) är det upp till varje förskollärare att 
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synliggöra andra modersmål än svenska i förskolans verksamhet. För att kunna 

synliggöra alla modersmål behöver förskollärare använda sig av olika redskap, så 

som vårdnadshavare, barnens kunskap och olika artefakter, för att komplettera den 

kunskap förskollärarna inte har inom området. Det behövs även en vilja att lära sig 

mer om olika kulturer för att kunna möta barnen utefter deras behov och 

förutsättningar. Att synliggöra alla modersmål i barngruppen kan också kopplas till 

vilken människosyn förskolläraren har samt respekten för allas lika värde. 

 

6.4 Vidare forskning 

I studiens resultat och diskussion framkommer det att samarbetet med 

vårdnadshavare har stor betydelse i arbetet med flerspråkiga barns 

modersmålsutveckling. Dels för att barnen behöver fortsätta tala sitt modersmål 

hemma, dels för att synliggöra de olika modersmålen i verksamheten. Utifrån detta 

skulle en forskningsfråga kunna vara: Hur beskriver förskollärare att 

vårdnadshavare blir delaktiga i flerspråkiga barns modersmålsutveckling?  

 

Modersmålstränarna beskrivs som ett viktigt redskap i flerspråkiga barns 

modersmålsutveckling men också som ett stöd till förskollärarna för att lyfta de 

olika modersmålen då förskollärarna inte har tillräcklig kompetens inom 

modersmålen. Med utgångspunkt i detta skulle en forskningsfråga om 

modersmålstränarens betydelse kunna vara: Vilka erfarenheter har förskollärare av 

modersmålstränares betydelse för flerspråkiga barns modersmålsutveckling?  

 

En annan forskningsfråga skulle kunna vara: Hur beskriver förskollärare att 

flerspråkiga barns kunskaper inom sina modersmål ses som en tillgång i 

utformandet av förskolans miljöer? Forskningsfrågan blir relevant då det i studien 

framkommer att barnens kunskaper inom deras modersmål blir ett stöd för 

förskollärarna när de utformar olika lärmiljöer.  

 

I diskussionen framkommer det att det behövs en gemensam samsyn om 

modersmålets betydelse för att kunna utveckla alla modersmål i förskolans 

verksamhet. I relation till detta behövs vidare forskning och forskningsfrågan skulle 

kunna formuleras som: Hur beskriver förskollärare att de skapar en gemensam 

samsyn om modersmålets utrymme i förskolans kontext? 
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Bilaga 1 

Samtyckesblankett 



	  

Bilaga 2 
 
 
 
 
Intervjufrågor 
 
Inledningsfrågor; 
- Hur länge har du arbetat som förskollärare? 
– Hur länge har du arbetat med barn med annat modersmål än svenska? 
– Hur många olika modersmål har ni i barngruppen? 
– Hur tolkar ni läroplanen gentemot barns modersmålsutveckling? 
 
 
– På vilket sätt arbetar ni för att lyfta fram alla modersmål? 
– Finns det något modersmål som tar större plats än andra? Varför? 
– Hur organiserar ni miljön för att synliggöra alla modersmål som finns i barngruppen? 
– Hur tar ni hjälp av miljön? 
– Samverkar ni med vårdnadshavarna gällande barnens modersmålsutveckling? På vilket sätt? 
– Får ni stöd från förskolechefen i arbetet med flerspråkiga barns modersmålsutveckling? Om 
ja, på vilket sätt? 
– Hur ger du som förskollärare barn möjlighet att utveckla både sitt modersmål och det 
svenska språket? 
– Vilka metoder tar ni hjälp av? 
– Hur ges barnen möjlighet att använda sina modersmål i den dagliga verksamheten och i 
planerade aktiviteter? 
– Hur arbetar du för att utveckla ett språk som du inte kan?  
– Vilken kompetens behövs? 
– Vilka utmaningar/svårigheter finns? 
– Hur ser du på din roll i arbetet med flerspråkiga barns modersmålsutveckling?  


