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Sammanfattning 

 

Syftet med vår studie är att undersöka om förskollärare arbetar för att ge barn stöd i deras 

språkutveckling av modersmål och i sådana fall hur detta stöd utformas då tillgång till 

modersmålspedagog saknas. För att ta reda på detta har vi genomfört semistrukturerade 

intervjuer med fem förskollärare som arbetar på olika förskolor. Resultatet visar på att 

förskollärare ser en stor vikt i att barn utvecklar sitt modersmål samt att samtalet mellan två 

individer som talar samma språk är grunden för att kunna utvecklas i ett språk. 

Utgångspunkten i ett välfungerande arbetssätt är ett visat intresse för modersmål samt en god 

samverkan med föräldrar. Vidare visar resultatet att man arbetar med modersmålsutveckling 

på olika vis på alla förskolor vilket skapar en skiftande kvalité på modersmålsundervisningen. 

Modersmålspedagogerna har avlägsnats därav råder oro och okunskap inom förskolan vad 

gäller undervisning av modersmål. Denna studie visar på vad man som förskollärare kan 

erbjuda för stöd i arbetet med barn som talar ett annat modersmål än svenska. 
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Inledning 

 

Nästan vart femte barn som går på förskolan i Sverige talar fler än ett språk. Med rätt 

strategier kan man som förskolepersonal medverka till att flerspråkiga barn ges stöd i 

utvecklingen av sitt modersmål (Skolinspektionen, 2017). Skolverket (2018) hävdar att barn i 

förskolan inte har rätt till modersmålsundervisning, samtidigt ska förskolan medverka till att 

barn med annat modersmål än svenska ges möjlighet att utveckla sitt modersmål likväl som 

det svenska språket. Då barn med annat modersmål inte ges rätt till modersmålsundervisning 

längre upplevs en stor osäkerhet i hur förskollärare kan arbeta för att medverka till 

utvecklingen av barnens olika modersmål. Skolverket (2018) belyser att förskollärare ska ge 

barnen förutsättningar att utveckla sitt modersmål, då okunskap saknas och 

modersmålspedagoger avlägsnats är den stora frågan hur förskollärare kan ge barn dessa 

förutsättningar. Detta är ett aktuellt problem i förskolan då som tidigare sagt var femte barn 

på förskolan talar ett annat modersmål än svenska, vilket väckt vårat intresse för hur man som 

förskollärare kan arbeta för att uppnå detta läroplansmål. ”Det här är en del av läroplanen och 

den ska alla i förskolan jobba med varje dag” (Orre, 2014, mars). Studiens titel inspireras av 

detta citat som belyser vikten av att arbeta med modersmål som en del av det vardagliga 

arbetet. 
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Syfte och frågeställning 

 

Syftet med studien är att undersöka om förskollärare arbetar för att ge barn stöd i deras 

språkutveckling av modersmål och i sådana fall hur detta stöd utformas då tillgång till 

modersmålspedagog saknas. 

 

Vilket stöd anser förskollärare att barn får idag och vilka strategier kan användas för barns 

modersmålsutveckling? 

Anser förskollärare att modersmålsundervisning är viktig för barns framtida 

språkundervisning och i så fall varför? 

Vilka möjligheter och hinder finns i modersmålsundervisningen? 
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Bakgrund 

 

Skolverket (2013) kategoriserar barn utifrån föräldrarnas språkliga och kulturella rötter. Men 

bara för att föräldrarna talar ett annat språk innebär det inte att barnet per automatik kommer 

att behärska fler än ett språk. Skolverket (2013) förklarar vidare att flerspråkighet i sig inte är 

en egenskap, utan det är en kompetens. 

“Förskolan ska ge varje barn förutsättningar för att utveckla både det svenska 

språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska” 

(Skolverket, 2018. S.14). 

Kvalitetsgranskningar på förskolor har visat att förskolepersonal haft stora svårigheter att ta 

sig an detta strävansmål eftersom kunskap och strategier för arbetet saknas 

(Skolinspektionen, 2017). I förskolans tidigare läroplan betonas att ”barn med utländsk 

bakgrund som utvecklar sitt modersmål får bättre möjligheter att lära sig svenska och även 

utveckla kunskaper inom andra områden” (Skolverket, 2016. s.7). Detta läroplansmål visar på 

vikten av att arbeta med modersmålsutveckling. 

 

Tidigare forskning 

 

Språkrådet (2011) hävdar att språklagen fastslagit att det svenska språket är huvudspråket i 

Sverige. Svenskan är det gemensamt talade språket, men det finns också en hel del andra 

språk som bör tas hänsyn till. De personer som talar ett annat modersmål än svenska ska ges 

möjlighet att använda och utveckla detta språk parallellt med svenskan (Språkrådet, 2011). 

Språket utvecklas som bäst då det tillämpas i meningsfulla kontexter i olika vardagliga 

situationer som till exempel vid leksituationer eller vid skapande aktiviteter. Därför är det av 

stor betydelse att personal på förskolan använder miljö, material, arbetssätt och olika 

aktiviteter efter barnens särskilda behov för att skapa möjlighet för utveckling av 

modersmålet (Skolverket, 2019). Beslutet om hur modersmålsstöd utformas på enskilda 

enheter beslutas av den som är förskolechef eller rektor på enheten. 

 

Skolinspektionens granskning (2017) visar på att personal runt om i landet upplever en hel 

del osäkerhet i arbetet med modersmål på förskolan. Denna osäkerhet leder till att barnen inte 

får den uppmuntran som krävs för att använda sitt modersmål, eftersom det saknas medvetna 

arbetssätt (Skolinspektionen, 2017). Även Mahroo Khousravi (2017) hävdar att många 

pedagoger upplever många svårigheter med att arbeta språkstödjande, framförallt då 
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förskolläraren själv inte behärskar barnets modersmål. Språkstödjande arbete med barn som 

talar ett annat modersmål än svenska handlar om att stötta barnen, uppmuntra och ge dem 

möjlighet att använda och utveckla alla sina språk i förskolan. Vidare hävdar hon att barn 

som talar ett annat modersmål kan känna viss otrygghet i att tala svenska än de barn som har 

svenska som sitt modersmål. Därför kan det ta längre tid för dessa barn att våga delta i samtal 

och ta till sig kunskaper på ett nytt språk (Khousravi, 2017). Enligt Skolverket (2018) ska 

barnen ges möjlighet att utveckla sin förmåga, lyssna på andra, berätta, reflektera och ge 

uttryck för sina egna åsikter samt medverka i sociala sammanhang. 

 

Utifrån förskolors arbetssätt med modersmålsundervisning visar skolinspektionens 

granskning på att uppdraget med modersmål inte har förankrats väl samt att det saknas 

strategier för ett utvecklande arbete (Skolinspektionen, 2017). Dessutom behöver 

förskolepersonalens kompetens och kunskap inom modersmålsundervisning utvecklas och 

därför behövs ett mer genomtänkt språkutvecklande arbetssätt då modersmålspedagoger inte 

är ett aktuell stöd i dagsläget. Det finns ett kunskapsglapp i användandet av strategier för att 

uppmuntra barns språkliga kunskaper i det praktiska arbetet på förskolan. Förskolan miljöer 

visar heller inte tydliga tecken på en flerspråkig förskola (Orre, 2014, mars). 

 

På förskolor där en större del av barngruppen är flerspråkiga behöver förskolechefen i högre 

utsträckning fokusera på arbetet med språkutveckling, vilket är chefens skyldighet. Även 

studiens resultat visar på att förskolor där majoriteten av barngruppen är flerspråkiga arbetar 

mer medvetet med språkutveckling (Skolinspektionen, 2017). Förskolepersonalen bör ges 

möjlighet till kompetensutveckling inom området samt få tid att planera arbetet med 

språkutveckling hos flerspråkiga barn. Dessutom behöver man som förskola utgå ifrån 

barnens tidigare erfarenheter i arbetet med språkutveckling. Det förutsätter att personal på 

förskolan får den kompetensutveckling som krävs för att kunna skapa meningsfulla 

sammanhang för lärande. Skolinspektionen (2017) hävdar vidare att samarbete med föräldrar 

utgör en viktig framgångsfaktor i arbetet med språkutveckling där man förslagsvis kan ha 

språksamtal med föräldrar. Genom samverkan med föräldrar håller man språkutvecklingen på 

förskolan vid liv, förslagsvis kan föräldrarna skriva ner enstaka ord på sitt modersmål som är 

aktuella i barnets vardag – exempelvis möbler, mat, kroppsdelar m.m. På detta vis kan alla på 

förskolan lära sig ord på ett nytt språk och på så sätt inkludera flerspråkigheten som en del av 

det didaktiska arbetet i förskolan (Khousravi, 2017). Det framkommer tydligt hur viktiga 

barnens föräldrar är som resurs i arbetet med modersmål, likaså kan flerspråkig personal på 
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förskolan vara mycket betydelsefulla för barnen i deras modersmålsutveckling (Skolverket, 

2019). Margreth Sandvik och Marit Spurkland (2015) betonar också att föräldrarna skulle 

kunna ses som ett stöd för stimulering av barnens modersmålsutveckling på förskolan. 

Khousravi (2013) anser att ett annat sätt att uppmärksamma språken i förskolan är att bjuda in 

föräldrar och göra dem delaktiga i arbetet med modersmål. Detta kan göras genom att de har 

högläsning av sagor på deras modersmål. Även om barnen inte förstår sagan så kan det titta 

på bilderna och försöka diskutera ihop vad de kan tänkas tro att boken handlar om samt att 

detta arbetssätt utökar barnens perspektiv och deras uppfattning om flerspråkighet 

(Khousravi, 2013). 

 

“Barn med utländsk bakgrund som utvecklar sitt modersmål får bättre möjligheter att lära sig 

svenska och även utveckla kunskaper inom andra områden” (Skolverket, 2016. S.7). 

Skolverket (2013) hävdar att modersmålsundervisning är betydelsefull för flerspråkiga barns 

språkutveckling, främst då ett utvecklat modersmål förstärker övriga språkkunskaper vilket 

underlättar inlärning av det svenska språket. Enligt Skolverket (2016) är 

modersmålsundervisningen viktig även för utveckling av kunskaper inom andra områden. 

Språklig stimulans i barnets båda eller alla språk förutsätter att barnet utvecklas kognitivt och 

socialt i och med att den språkliga medvetenheten utvecklas (Skolinspektionen, 2017). Liv 

Gjems (2011) betonar att människor lär sig genom delade erfarenheter och kunskaper vilka 

delges av i sociala sammanhang, detta är en anledning till varför språk och kommunikation är 

grunden för barns lärande. 

 

 

Teori 

 

Studien knyter an till ett sociokulturella perspektiv. Forskaren och grundaren av den 

sociokulturella vetenskapsteorin, Lev Vygotskij hävdade att människor lär i samspel med 

andra (Norrby & Håkansson, 2017). Dessutom förklarar Fredriksen (2015) att den 

sociokulturella vetenskapsteorin tyder på att det viktigaste redskapet för barns lärande är den 

verbala kommunikationen, vilket tidigare forskning visar är en grundläggande del i barns 

modersmålsutveckling. För att ett lärande ska ske behöver den som lär stöd och hjälp av 

någon som är mer kunnig på det språk som lärs ut, en infödd talare (Norrby & Håkansson, 

2007). Genom samtal med en annan språkkunnig kan inläraren klara av sådant som hen 

kanske inte hade klarat av på egen hand. Detta ger en förklaring på Vygotskijs teori om den 
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proximala utvecklingszonen. Den proximala utvecklingszonen handlar om att man som 

pedagog ger barnet stöd i lärandet genom att ge barnet förutsättningar att utveckla sitt lärande 

för att så småningom kunna behärska kunskaperna själv (Säljö, 2015). Även Norrby och 

Håkansson (2007) belyser att språket byggs upp steg för steg genom kommunikation med 

infödda talare som besitter mer avancerade kunskaper. Gjems (2013) betonar att 

kommunikation och språk ligger till grund för barns språkutveckling. Khousravi (2013) 

hävdar att även miljö har betydelse för barns språkutveckling och att flerspråkighet utvecklas 

i olika miljöer och i samspel med andra. Hon belyser att barn har lätt för att kontrollera fler 

språk i olika sociala möten. Av den orsaken bör inte det ena språket ses som mer viktigt än 

det andra eller ses som ett hinder för flerspråksutveckling (Khousravi, 2013). 

 

Metod 

Metodval 

 

Vi har valt att genomföra en kvalitativ studie, för genomförandet av denna har vi valt 

semistrukturerade intervjuer som metod. Vi har valt att genomföra semistrukturerade 

intervjuer med fem förskollärare som arbetar på olika förskolor. En semistrukturerad intervju 

går ut på att ställa öppna frågor så att respondenten kan besvara frågorna med egna ord 

(Christoffersen, Line & Johannessen, Asbjörn, 2015). Detta ger en bredare syn på 

förskollärarnas uppfattningar kring ämnet utifrån deras kunskaper och erfarenheter. Vi har 

under intervjuerna framfört öppna frågor vilka har förutsatt möjlighet till följdfrågor samt att 

vi har kunnat be respondenterna förklara sina svar mer utförligt för djupare förståelse. Utifrån 

våra djupa intervjuer med förskollärare har vi kunnat få svar på studiens frågeställningar. 

 

 

Urval och deltagare 

 

Vi har i vår studie undersökt vad förskollärare har för uppfattningar om undervisning av 

modersmål. För att ta reda på detta har vi genomfört intervjuer med fem förskollärare som 

arbetar på olika förskolor. För denna studie har vi genomfört ett målinriktat urval, enligt Alan 

Bryman (2011) innebär detta att man gör sitt urval utifrån en förhoppning att genomföra 

intervju med personer som är relevanta för studien för att därefter kunna besvara 

forskningsfrågorna. Vi valde därför att intervjua förskollärare som arbetar på förskolor som 
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språkmässigt ser olika ut. Valet av förskoleområden grundades i att vi ville ta reda på hur 

man arbetar med modersmålsundervisning på olika förskolor. Det rör sig om förskolor där det 

går få barn med annat modersmål än svenska, samt förskolor där det går fler barn med ett 

annat modersmål än svenska. I studiens resultat framgår att modersmålspedagoger nyligen 

avlägsnats samt att förskolecheferna är de som fastställt detta. Då studiens resultat också visar 

på ett stort behov av modersmålspedagoger blev vi intresserade av att veta mer om detta 

beslut. Därför har vi valt att genomföra en sjätte intervju, med en förskolechef, där vi ställt 

frågan varför modersmålspedagogerna avlägsnats. 

 

 

Genomförande 

 

Marie Karlsson (2014) hävdar att man bör bestämma sig för ett studieobjekt innan 

genomförandet av en intervju. Studieobjektet är att ta reda på vad verksamma förskollärare 

anser om undervisningen av modersmål i förskolan samt vilka svårigheter och möjligheter de 

anser att det bär med sig. För att ta reda på detta använder vi oss av semistrukturerade 

intervjuer som metod. Vår undersökning inleddes med att vi skickade ut informationsbrev till 

fem förskollärare som vi gärna ville skulle delta i en intervju. Vi bedömde att det var ett 

lämpligt antal för att få ett bra underlag till vår studie. Informationsbrevet innehöll en 

förfrågan samt information om vår studie där vi belyst syftet med studien. Informationsbrevet 

innehöll information om intervjun och att vi planerar att spela in den. Innan vi påbörjade 

intervjun frågade vi varje respondent om deras samtycke till inspelning vilket Ulla Eriksson-

Zetterquist och Göran Ahrne (2016) lyfter som lämpligt att göra innan man påbörjar intervjun 

om man nu vill spela in. Vi valde att dela upp ansvaret under intervjun. En av oss ställde 

frågorna samtidigt som denne höll koll på att samtalet spelades in. Detta gjorde att den som 

ställde frågorna kunde visa intresse för respondentens svar genom att fokusera på hen som 

bekräftelse att vi lyssnar. Den andra fokuserade förutom att lyssna, på att anteckna med penna 

och papper. Anteckningarna som gjordes var eventuella ansiktsuttryck, kroppsspråk , 

betoningar, pauser och eventuellt andra viktiga saker. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2016) 

lyfter tekniska aspekter vid genomförande av intervju där de hävdar att papper och penna är 

till fördel att använda sig av. Framförallt då man är två som genomför intervjun eftersom att 

den ena kan föra samtalet medan den andra för anteckningarna vilket vi också har valt att 

göra. 
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Analysmetod 

 

Det material som vi har samlat in från intervjuerna har transkriberats för att kunna sortera 

informationen och analysera vidare kring vad som är relevant utifrån studiens syfte och 

frågeställning. Det inspelade materialet tillsammans med anteckningar lade grunden för våra 

transkriberingar. Efter att ha transkriberat intervjuerna gick vi vidare genom att koda 

transkriberingarna för att finna viktiga mönster, vilket är viktigt att göra enligt Jens Rennstam 

och David Wästerfors (2016) för att underlätta analysarbetet. Vi analyserade det insamlade 

materialet genom kategorisering av skillnader och likheter. De stora likheter vi funnit utifrån 

det insamlade materialet var modersmålsundervisning, modersmålsstöd samt samverkan med 

föräldrar, vilket också lagt grunden för dispositionen av studien. Transkriberingarna 

analyserades för att få syn på gemensamma mönster i intervjuerna. Efter analysen av det 

empiriska materialet har vi bearbetat fram ett resultat som skall diskuteras och kopplas till 

tidigare forskningar och vetenskapliga teorier. 

 

 

Etiska ställningstaganden 

 

Vi upplyste respondenterna om att materialet från intervjun endast kommer att användas i 

utbildningssyfte och att ingen annan än oss två kommer att kunna ta reda på vem hen är. Att 

all insamlad data kommer att raderas så fort studien är färdig. De förskollärare som deltagit i 

intervjuerna avidentifieras i studien. Därför nämns inga namn i studien, varken respondentens 

eller förskolans namn. Intervjuerna har genomförts enligt vetenskapsrådets individskydd och 

konfidentialitetskrav, vilket innebär att respondenten ges konfidentialitet som med andra ord 

innebär att all insamlad data förvaras väl så att ingen annan kan komma åt informationen som 

respondenten delat med sig av (Vetenskapsrådet, 2002). Vi har berättat för förskollärarna som 

deltar i intervjuerna att hen ges individskydd och konfidentialitet samt vad detta innebär - att 

materialet från intervjun endast används i utbildningssyfte och att ingen annan än vi kan ta 

reda på respondenternas identitet. Vi har innan intervjun frågat respondenten om deras 

samtycke till inspelning av intervjun samt förklarat att insamlad data kommer att raderas så 

fort studien är färdig. Bryman (2011) belyser vikten av att den som intervjuar tar hänsyn till 
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de etiska aspekterna av intervjuandet. Det kan vara av betydelse att före intervjun berätta för 

den som ska intervjuas vad undersökningen handlar om och att svaren hanteras konfidentiellt. 

 

 

Tillförlitlighet 

 

Studien bygger på svar från förskollärare och en förskolechefs uppfattning om 

modersmålsundervisning i förskolan. Vi har kommit förberedda till förskollärarna med 

samma frågor och i och med att vi utgår ifrån olika uppfattningar så finns det ingen direkt 

sanning som ligger bakom vår studie. Intervjufrågorna baseras på våra frågeställningar för att 

nå fram till ett resultat som är trovärdigt. 

 

 

Resultat 

 

Dispositionen av studien baseras på det resultat som framkommit under studiens gång. 

Resultatet baseras på insamlat material från intervjuer genomförda med förskollärare där 

intervjufrågorna (Bilaga 1) besvarats. Analys av detta resultat framförs i resultatdiskussionen. 

De fem förskollärare som deltagit i intervjuerna arbetar på förskolor där de har olika antal 

barn med annat modersmål än svenska. Nedan presenteras de fem förskollärare som 

intervjuats med varsitt nummer för att enklare kunna följa med i studien. Bredvid nämns hur 

många antal procent barn denna förskollärare har på sin förskoleavdelning med annat 

modersmål än svenska. 

Förskollärare 1: 91% 

Förskollärare 2: 11% 

Förskollärare 3: 50% 

Förskollärare 4: 100% 

Förskollärare 5: 95% 
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Modersmålsundervisning 

 

”Språket har jättestor betydelse för lärandet, språket är nyckeln till att kunna uttrycka 

sig eller göra sig förstådd och om man inte förstår någonting på sitt språk eller på 

svenska så kan det bli svårt att utveckla annat” (Förskollärare 1). 

 

De förskollärare som vi har intervjuat anser att det är angeläget att stimulera barnen på 

förskolan i deras modersmålsundervisning och det är viktigt för barns språkutveckling. De 

fem förskollärare som deltagit i intervjuerna har alla barn med annat modersmål än svenska i 

sin barngrupp, men antalet är olika. Genom nyfikenhet och visat intresse för barnens 

modersmål menar förskollärarna att man på så sätt skapar trygghet för barnen och ger de 

förutsättningar till delaktighet vilket resulterar i ett medvetet arbetssätt. 

 

En förskollärare som intervjuats förklarar att man förr kunde höra, att i förskolan pratar vi 

enbart svenska medan fokus idag ligger i att barnen känner sig trygga och har god relation till 

personalen på förskolan. Detta leder till att barnen eventuellt vågar uttrycka sig, och vi är 

glada om barnen kommer igång och pratar vare sig det är på deras modersmål eller på 

svenska, det svenska språket kommer sedan, förr eller senare lär de sig det förklarar 

förskolläraren (Förskollärare 1). På liknande sätt uttrycker sig förskollärare 4 då hen säger att 

det är jätteviktigt att barnen får utveckla alla sina språk. 

 

”Vi har länge varit enspråkiga i Sverige och trott på att det är så viktigt att bara prata ett 

språk. Man har tidigare sett flerspråkighet som ett hinder och något besvärligt istället 

för att se det som en tillgång och en rikedom” (Förskollärare 4). 

 

En av förskollärarna som intervjuats hävdar att hen har läst någon forskning om att barn som 

har ett annat modersmål har lyckats jättebra i alla ämnen så jag tror att det är viktigt att inte 

vara rädd för att använda sitt modersmål (Förskollärare 4). 

 

”Det är viktigt och det är vår skyldighet att stimulera barnen. Vårt förhållningssätt, att 

vi är intresserade och nyfikna på deras modersmål och har en bra relation till 

föräldrarna skapar trygghet för barnen. Att vi ger barnen förutsättningar i förskolan 

som utvecklar deras språkutveckling, att t.ex. utmana dem att prata svenska med andra 

barn som inte förstår deras modersmål” (Förskollärare 1). 
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Men riktigt så medvetet arbetar inte förskollärare 2 med modersmål som hävdar att det är 

jättesvårt att svara på frågan ”upplever du ett föränderligt arbetssätt vad gäller undervisning 

av modersmål?” detta eftersom att de knappt har arbetat med modersmål då behovet inte 

funnits. Föräldrarna vill gärna att barnen talar svenska då de är på förskolan och att 

modersmålet stannar hemma (Förskollärare 2). Lika så hävdar förskollärare 3 som säger att 

hen tror att barnen på något vis vet att man pratar svenska på förskolan, då de inte alltid är 

villiga att svara när man frågar dem vad något heter på deras modersmål (förskollärare 3). 

Trots att synen på modersmål ser olika ut på förskolorna så ser vi utifrån insamlat material att 

alla förskollärare anser att en bra grund i modersmålet underlättar språkutvecklingen i 

svenska. 

 

Ingen av förskolorna har i dagsläget barn som har rätt till modersmålspedagog, vilket alla har 

haft tidigare. På vissa förskolor har man tagit bort modersmålspedagog helt och hållet medan 

barn på andra förskolor har rätt till modersmålspedagog vid behov, t.ex. om då de är 

nyanlända. Förskollärare 4 förklarar att de flerspråkiga pedagoger som arbetar på deras 

förskolan arbetar medvetet med sina språk för utveckling av barnens modersmål, men också 

för att det ska underlätta för deras utveckling av det svenska språket. Språket ska inte vara en 

begränsning, det är viktigt att använda sin kropp och man får lyssna noga på vad barnen säger 

– ofta kan man föra ett samtal ganska snart bara man lyssnar noga (förskollärare 4). 

 

”Vi har haft modersmålspedagoger ända fram till och med år 2018, det var alltså 

väldigt nyligen och man kan sakna modersmålspedagogerna nu. Behovet av 

modersmålsstöd finns ju fortfarande kvar, därav förstår jag inte varför de har tagit bort 

det. Eftersom att vi nyligen blivit av med våra modersmålspedagoger har vi fortfarande 

inte hittat några bra strategier för hur vi kan arbeta med det. En arbetsuppgift till, 

känner jag, som man inte känner att man har kunskap inom” (förskollärare 3). 
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Modersmålsstöd 

 

Efter att ha frågat en förskolechef varför de har avlägsnat modersmålspedagogerna säger hen 

att det beror på att kvalitén på modersmålsundervisningen inte var likvärdig. Att de istället 

vill ha ett stöd som är likgiltigt för alla förskolor och väljer därför att satsa på digitala 

inläsningstjänster. 

 

”Modersmålspedagogerna kom ju förut, men nu har det omstrukturerats – det har 

omstrukturerats då kommunen ansåg att det inte var lönsamt” (förskollärare 1). 

 

”Modersmålspedagoger kom till förskolan förr – varannan vecka för det mesta. Vissa 

av de gjorde det som vi gjorde med barnen fast i ett annat rum medan andra förde en 

egen typ av modersmålsundervisning – vi tänker att en anledning kan vara att det inte 

varit samma kvalitet på modersmålsundervisningen” (förskollärare 5). 

 

Förskollärare 4 arbetar på en så kallad mottagningsskola – som endast tar in nyanlända barn. 

På denna förskolan arbetar två flerspråkiga pedagoger vilket man ser som en vinst. Dels att 

man kan prata med föräldrarna till barnen för deras ökade delaktighet, för att ta del av deras 

synpunkter, samtala om barnen och om deras situation. Det är dessutom en vinst i och med att 

barnen blir hörda då det finns vuxna som förstår dem – en väldig trygghet för barnen att bli 

förstådda (förskollärare 4). 

 

”De pedagoger som arbetar här arbetar medvetet med sina språk. Det finns säkert 

många flerspråkiga personer som arbetar inom förskolan och som säkert arbetar på ett 

liknande sätt. Men här har vi från början tänkt att vi ska vara väldigt medvetna och 

använda den flerspråkiga pedagogen som en resurs” (förskollärare 4). 

 

Förskollärare 4 förklarar att nyanlända barn erbjuds modersmålsstöd under en kortare tid, 

annars kommer det inga modersmålstränare till förskolan som det gjorde förut. Det är ca två 

år sedan modersmålstränarna slutade komma till denna förskolan förklarar hen, och då kom 

de någon timme någon gång i veckan. Detta tog de bort för de allra yngsta barnen till en 

början, sedan även för de äldre som då hade modersmålsundervisning med en 

modersmålspedagog som förberedelse för skolan (förskollärare 4). Det har funnits en del 

kritik eller önskemål från förskolan att de modersmålstränare som kommer till förskolan på 
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något vis ska delta i verksamheten – snarare än att ”gå iväg”. I dagsläget är tanken att det ska 

finnas modersmålstränare som istället går runt på förskolor och handleder personal. Tanken 

är att de ska vägleda förskollärare i hur man kan arbeta med flerspråkighet samt ge ökade 

kunskaper hävdar hen (förskollärare 4). Detta stärker förskolechefens ord om att 

modersmålspedagoger avlägsnats på grund av olikvärdig undervisning. 

 

”Jag tycker att cheferna begär mycket av oss efter att ta avlägsnat 

modersmålspedagogerna. Exempelvis - engelska och bosniska kan jag bidra med men 

hur ska jag tillgodose ett barn på arabiska och sjunga en sång på arabiska om jag inte 

kan språket” (förskollärare 5). 

Detta är förskollärarens ord för hur hen uttrycker sig känna nu efter att modersmålspedagoger 

inte kommer till förskolan längre. Vidare hävdar hen att i och med att de har så pass många 

barn som talar olika modersmål känner de att det finns en avsevärd tidsbrist och okunskap 

vilket hen förklarar är jättesynd. Hen hävdar att det är omöjligt att hinna och ändå försöker de 

prata med barnen på deras språk i olika vardagliga situationer, exempelvis vid matsituationer 

(förskollärare 5). 

 

Alla förskollärare uttrycker på ett eller annat sätt att ett exempel på arbetssätt är att fråga 

barnen och föräldrarna vad saker heter på deras språk för att på så sätt få in modersmål i 

undervisningen på förskolan, så kallade nyckelord – ord som kan vara användbara i vardagen. 

Ett exempel på hur vi arbetar med modersmål är att vi lyssnar på böcker på olika språk för att 

introducera olika språk för barnen – vilket leder till att de får förståelse för hur det kan kännas 

att ibland inte förstå språket. Någon gång har vi också tittat på filmer och lyssnat på sånger på 

barnens olika modersmål (förskollärare 3). 

Jag har upplever att barnen känner att de blir utmärkta på något sätt, satta i centrum då 

vi ber de säga något på sitt modersmål och det gillar man inte alltid att vara. Någon 

gång har vi lagt till någon sång på deras modersmål och man märker att barnen tyckte 

det var roligt och att de kände igen sången och språket men de vill helst inte prata. För 

jag känner att det är lite så från barnens håll att det språket pratar jag hemma, det vill 

jag inte prata här säger hen (förskollärare 2). 

Att arbetar med bildstöd eller läsa sagor och ha figurer till sagorna som man sedan tar reda på 

vad de heter på barnens modersmål ökar barnens delaktighet (förskollärare 1). Leken är också 

viktig för barnens språkutveckling, när man har barn som har samma barnkultur så leker de 

på ett likvärdigt sätt, på förskolan kan lekarna se olika ut vilket kan bli ett hinder. Barnen 
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leker utifrån sina erfarenheter och familjeförhållanden och på förskolan måste vi hitta 

gemensamma broar där barnen skapar en gemensam kamratkultur. 

”Vi i arbetslaget har en öppen dialog kring tankar och frågeställningar” (förskollärare 1). Att 

ha en öppen dialog inom arbetslaget lyfter även förskollärare 3 som säger att de inte arbetar 

på det vis men borde. Man borde sätta sig ned inom arbetslaget och föra diskussion kring hur 

man kan arbeta för att utveckla modersmålsundervisningen på förskolan förklarar 

hen(förskollärare 3). 

 

 

Samverkan med föräldrar 

 

”Föräldrarna som har sina barn på vår förskola vill att barnen bara ska prata svenska, 

vilket synliggörs i vårat arbetssätt. Skulle vi däremot få önskemål om att arbeta med att 

utveckla modersmålet så kommer vi också att göra det, men hittills har ingen önskat 

detta utan de står verkligen på sig – på så vis har det även sett ut förr” (förskollärare 3). 

Det är viktigt att uppmana föräldrarna att tala modersmålet hemma, hen förklarar att de 

ibland frågar föräldrarna om hur man säger saker på deras språk och föräldrarna hjälper gärna 

till. Exempelvis har de fått hjälp med ord som ”Hej” och ”Välkommen” vilket finns uppsatt i 

tamburen på barnens olika modersmål. Hen uttrycker att hen tror att föräldrarna mest är 

intresserade av att deras barn trivs och mår bra samt blir omhändertagna (förskollärare 5). 

 

Nu är det ännu viktigare att fråga föräldrarna när man inte har modersmålspedagoger 

förklarar förskollärare 3. Nu får man fråga föräldrarna hur deras barn ligger till i sin 

modersmålsutveckling samt om de talar modersmålet hemma. Dessutom är det viktigt att 

uppmuntra föräldrarna till att prata modersmålet hemma, läsa böcker samt titta på filmer på 

deras hemspråk så att de förstår att förskolan också tycker det är bra att de utvecklar sitt 

modersmål. Sen kanske man borde samarbeta bättre med föräldrarna menar hen genom att 

exempelvis samtala med dem kring olika begrepp exempelvis relaterat till det tema vi arbetar 

med. 

Förut kunde vi fråga modersmålspedagogerna och om vi exempelvis läste en bok så 

kunde denna pedagog gå iväg med de barnen och läsa boken på deras språk för att 

barnen ska ges möjlighet till bredare förståelse för vad boken handlar om (förskollärare 

3). 
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Många har kontakt med de i sina hemländer och det är klart att man vill att ens barn ska 

kunna prata med släktingar och med mor- och farföräldrar, d.s.v. hålla språket levande 

(förskollärare 4). Även förskollärare 2 säger att man ofta hör att de åker hem till hemlandet 

och hälsar på släkt och vänner, det är väl då de känner att de vill ha det andra språket med sig 

– bibehålla sitt ursprung (förskollärare 2). 

 

Föräldrarna är verkligen intresserade av vad vi gör och väldigt tacksamma för att vi lär både 

de och deras barn svenska berättar förskollärare 1. De brukar bjuda in föräldrarna till 

temadagar där de får vara med och se vad de arbetar med eller bjuda med de till 

projektplatser som de brukar gå till. 

Det är viktigt för oss att vi visar föräldrarna vad vi gör även om de inte alltid förstår 

vad vi säger. Vi använder oss av filmer och bilder när vi visar lärandeprocesserna för 

föräldrarna så att de får se sina barns utveckling och lärande. Föräldrar är en 

superviktig del och nyckeln till oss och barns lärande, föräldrarna hjälper oss genom att 

skriva ner nyckelord på deras språk – ord som tack, hej, vatten mjölk, dricka m.m. 

vilka vi kan ha nytt av i modersmålsundervisningen på förskolan (Förskollärare 1). 

 

 

Diskussion 

 

Syftet med denna studie var att ta reda på hur förskollärare arbetar för att stimulera barns 

modersmålutveckling. Vilket stöd ges barnen och vilka strategier använder förskollärarna för 

att arbeta med modersmålutveckling. Anser förskollärare att det är viktigt med 

modersmålsundervisning för barns utveckling och i sådana fall varför? Och finns det några 

möjligheter eller hinder i förskolans verksamhet som hindrar en från att arbeta med 

modersmålsundervisning? 

 

Resultatdiskussion 

 

Några av förskollärarna förklarar att det är svårt att lyfta modersmålet med barnen. Man har 

någon gång försökt fråga dem vad något heter på deras modersmål utan att ha fått något svar, 

barnen får en känsla av att bli satta i centrum och kanske inte tycker om det, att det är precis 
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som att de vet att det språket pratar jag hemma och här är det svenska som gäller säger en 

förskollärare. Detta stämmer i stort sett med vad Gisela Håkansson (2019) hävdar, att 

definitionen av de barn som har rätt till modersmålsundervisning länge varit att modersmålet 

ska vara en levande beståndsdel i hemmet. Men riktigt så är det inte påvisar hon vidare, det är 

snarare så att man anpassar sig till personer än till domäner som exempelvis hemmet och 

skolan. Att det språk som en tvåspråkig person väljer att använda i olika situationer bestäms 

av olika sociala regler så som vem man samtalar med, vart man samtalar med denne, vad man 

samtalar om m.m. Språkvalet är individens eget val och då väljer individen exempelvis språk 

efter samtalspartner förklarar Håkansson (2019). Att barnen kanske förstår att med mamma 

och pappa pratar jag på detta vis, men med de vuxna på förskolan pratar jag på detta vis – 

snarare än att barnen vet att det är svenska som gäller på förskolan och att modersmålet 

“stannar hemma”. Vidare säger förskolläraren vid intervjun att hen tycker det är så häftigt hur 

barnen skiftar språk - bara sådär, så fort en förälder kommer och hämtar barnet så byter 

barnet språk bara sådär vilket också stämmer överens med Håkanssons (2019) förklaring på 

hur tvåspråkiga individer byter språk efter samtalspartner, och att det inte handlar om vilka 

domäner. Man kan skapa en gemenskap genom valet av det språk som man själv eller som 

ens samtalspartner är mest förtrogen med. Inom detta har tvåspråkiga individer flera 

valmöjligheter - inom valet av språk kan man dessutom kodväxla vilket kortfattat innebär att 

växla mellan två eller flera språk. Lika så kan man välja bort ett språk för att undvika att 

någon blir utesluten från samtalet (Håkansson, 2019). Den del av resultatet där inte bara en, 

utan flera av förskollärarna uttrycker att modersmålet är ett språk som ”stannar hemma” har 

vi analyserat kring. Vi ser detta som ett problem då modersmålet inte bara är ett hemspråk 

utan ett av barnens alla språk som de i förskolan ska ges möjlighet att utveckla. Vad händer 

om barnet inte ges möjlighet att utveckla sitt språk dagligen? Kommer barnet glömma bort 

sitt modersmål eller ersätta de språkkunskaperna med det språk som talas på förskolan? Man 

kan se liknande mönster i andra kulturer så som till exempel i Ghana. Tackie-Ofosu et al. 

(2015) belyser att det viktigt att barnet får använda sitt modersmål för att bibehålla det. Får 

barnet inte möjlighet att tala på sitt modersmål kan det resultera i att barnet eventuellt 

glömmer modersmålet eller att det andra språket gradvis ersätter modersmålet. Vi har 

reflekterat kring vad det kan bero på att föräldrar ser att barnen endast pratar svenska på 

förskolan. Kan det vara så att förskolan inte uppmärksammar andra språk än svenska, eller 

inte ger barn med annat modersmål möjlighet att använda sitt språk. Kan det vara så att 

föräldrarna är rädda för att barnet ska hamna efter i de svenska kunskaperna eller att de ska 

känna utanförskap inom barngruppen på grund av att de talar ett annat språk. 
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En av förskollärarna förklarar att hen någon gång varit med om att två barn samtalat på sitt 

modersmål under en leksituation på förskolan. I detta fall har hen varit tvungen att be barnen 

prata på svenska då ett tredje barn tillkom i leksituationen för att detta barn inte skulle känna 

sig uteslutet. Sandvik och Spurkland (2015) förklarar att när man arbetar med flerspråkiga 

barn så är modersmålsundervisningen viktigt för att dels utveckla sitt modersmål samtidigt 

som man ges möjlighet att utveckla sitt andra språk. Ges man då möjlighet att utveckla sitt 

andra språk om förskolläraren bryter leken för två barn som leker på sitt modersmål? Men för 

att undvika exkludering av barn i barngruppen så behöver man kanske bryta samtal på andra 

språk ibland. Detta för alla ska förstå och på så sätt kunna vara delaktiga. I detta fall hamnar 

man i ett dilemma. Antingen tar man bort en möjlighet för barn att utveckla sitt modersmål 

eller också tar man bort möjlighet för ett annat barn att vara med i leken. 

 

Alla förskollärare som deltagit i intervju har sagt att de anser att det är viktigt med 

modersmålsundervisning av många olika skäl. Några av respondenterna nämnde ett 

gemensamt skäl och det är att hålla språket levande och kunna samtala med släkt och familj. 

Man hör ju att de ofta åker tillbaks till hemlandet och hälsar på släkt och vänner 

och det är väl då de känner att de vill ha det andra språket med sig (förskollärare 2). 

Även Sandvik och Sparklund (2015) belyser att modersmålsundervisningen är viktigt då det 

förutsätter att man kan samtala med släkt och familj, det handlar dessutom om att ge barn 

förutsättningar att kommunicera på en rimlig nivå för deras ålder och kognitiva utveckling. 

Modersmålet har en stor betydelse för att man ska kunna utveckla ett nytt språk, detta genom 

att överföra de kunskaper och erfarenheter man har på sitt modersmål till ett nytt språk 

genom att “bara” sätta dit nya språketiketer på de ord och begrepp som man har erfarenheter 

av på sitt modersmål. Vidare hävdar de att forskning visar på att barn som fått lära sig sitt 

modersmål i tidig ålder och under en längre period har lättare för att utveckla andra språk och 

övriga ämnen så som matematik och naturvetenskap då de snabbt hinner ifatt de andra 

enspråkiga barnen eftersom att de gör erfarenheter på deras modersmål. (Sandvik & 

Spurkland, 2015). Tackie-Ofosu et al. (2015) hävdar att barn som pratar sitt modersmål 

hemma och som får stöd av föräldrar att utveckla sitt ordförråd på sitt modersmål har lättare 

för att lyckas i sina övriga ämneskunskaper på förskolan. Detta eftersom att de utforskar 

likheter mellan sitt modersmål och det språk som de förväntas lära sig, språken kompletterar 

varandra då de gör kopplingar som har anknytningar till ord som de redan kan på sitt 

modersmål. De betonar att detta underlättar för barnen då de ska ta in kunskap på ett annat 
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språk. Om undervisningen enbart sker på ett nytt språk och barnet inte ges stöd i sitt 

modersmål kan det bli svårt för barnet att vara delaktigt, dels för att barnet måste förstå på ett 

annat språk som de inte behärskar utan något stöd. Detta kan resultera i att barnet eventuellt 

kan komma att glömma sitt modersmål och att språket gradvis blir ersatt med det andra 

språket (Tackie-Ofsu, Mahama, Solomon Tetteh Dosoo, Kwame Kamador & Afriyie Toku, 

2015). 

 

I resultatet visas att man på en förskola har flerspråkiga pedagoger som medvetet arbetar med 

sina språk, tanken är att använda de flerspråkiga pedagogerna som resurser. Respondenten 

belyser att det säkerligen finns flera förskolor med flerspråkig personal som möjligtvis 

arbetar på liknande sätt men som inte använder sina språk som en tillgång. Skolverket (2019) 

lyfter att tvåspråkig personal kan vara ett komplement i förskolan om man arbetar med det på 

ett medvetet sätt. Att inte bli förstådd är framförallt skrämmande för ett litet barn som inte 

förstår vad som pågår (Ladberg, Gunilla. 2000). Det är en trygghet för barnet att ha en vuxen 

som kan förklara och förstå vad barnet vill och tänker. Det är inte ett problem att lägga till ett 

språk i ett barns vardag, problemet ligger snarare i det som man tar bort från barnet (Ladberg, 

2000). I resultatet belyses att det ställs för höga krav på förskollärare nu när 

modersmålspedagogerna avlägsnats. En förskollärare hävdar att bosniska och engelska är 

språk som hen kan tillgodose barnen med i och med kunskaper inom dessa språk – men 

exempelvis arabiska blir svårt då man inte kan det språket och där det dels är ett helt annat 

skriftsystem än i det svenska språket. Invandring, språkkontakt och andraspråksinlärning är 

inga nya ting – men dagens invandring är något nytt. Till Sverige kommer idag människor 

från alla världens kanter och dessa människor bär med sig språk som starkt skiljer sig från 

svenskan i fråga om både grammatik, ordförråd, uttal, skriftsystem m.m. (Norrby, Catrin & 

Håkansson, Gisela, 2007). Eftersom att det ser ut på detta vis är det en viktig kompetens att 

som personal på förskolan vara flerspråkig. Då det skapar trygghet och goda förutsättningar 

för de barn som har annat modersmål än svenska. Läroplan för förskolan (Lpfö18) lyfter 

också vikten av en trygg och lustfylld förskola, vilket vi tänker att man åstadkommer om man 

tar tillvara på flerspråkiga pedagoger och ser dem som en tillgång. 

Förskolan ska vara en levande social gemenskap som ger trygghet samt vilja och lust att lära.  

Barn skapar sammanhang och mening utifrån sina erfarenheter och sätt att tänka. 

(Skolverket, 2018. s.7) 
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Pedagogiska svårigheter 

 

Genom att ge barnen möjlighet att utveckla sitt modersmål medförs positiva effekter för 

språkutveckling både på barnets modersmål likväl det andra språket som ska utvecklas 

(Damber, Ulla. 2013). Den viktiga frågan är bara hur. Hur ska förskollärare kunna stimulera 

barnen i deras modersmål om de själva inte besitter kunskaper på barnens modersmål och är 

utan stöd av modersmålspedagoger? 

Gjems (2011) förklarar att genom språk och samtal sker flera parallella lärandeprocesser: 

lärande om språk, lärande om värderingar i omgivningen samt tillägnade av kunskap om det 

ämne man talar om med andra. Hon förklarar att språket utvecklas i ett målinriktat samarbete 

mellan ett barn och en vuxen människa. Utifrån ett sociokulturellt perspektiv är språket det 

centrala för ett lärande och lärandet sker genom olika aktiviteter i samspel med andra (Gjems, 

2011). Anne Kultti (2017, november) hävdar att det säkert finns många som arbetar inom 

förskolan som hört föräldrar säga att de inte önskar modersmålsstöd under barnets vistelse på 

förskolan. Hon spekulerar kring detta och förklarar att hon tänker att föräldrar kanske tror att 

det är viktigast att barnet i första hand lär sig det svenska språket. Därav är det viktigt att 

personal på förskolan inklusive förskolechef förmedlar kunskap kring modersmålsutveckling 

samt att påminna föräldrar att modersmålet inte bara behöver användas i hemmet utan också 

är välkommet att användas på förskolan (Kultti, 2017, november). 

 

En av förskollärarna uttrycker att barn hamnar efter i den sociala språkutvecklingen om de 

inte har någon att samtala med på det språk som är tänkt ska utvecklas. Hon uttrycker att det 

är viktigt att barnen har någon att prata med för att känna delaktighet samt för att förstå på 

modersmåls-språket för att därefter kunna lära sig att förstå på det svenska språket. 

Gjems (2011) förklarar vidare att människor lär av varandra genom varandras erfarenheter 

och kunskaper vilka kommer till användning och delges av i olika sociala 

sammanhang, därför är språk och kommunikation grunden för barns lärande. De förskollärare 

som deltagit i intervju har hävdat att modersmålsundervisningen som tidigare hölls av 

modersmålspedagoger såg väldigt olika ut beroende på den enskilda pedagogens val av 

arbetssätt och att det kan ha varit därför som detta stöd har avlägsnats. Då vi utifrån detta blev 

intresserade av varför modersmålspedagoger avlägsnats valde vi att fråga en förskolechef 

varför det har blivit på detta vis. Förskolechefen förklarar då att man istället vill ha ett stöd 

som är likgiltigt för alla förskolor i och med att alla modersmålspedagoger arbetade på olika 

sätt vilket skapade ojämn kvalitetsnivå på modersmålsundervisningen. Hen hävdar att man nu 
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istället väljer att satsa på en digital inläsningstjänst. Denna digitala inläsningstjänst ska ha 

ljud- och bildböcker på flera olika språk med översättning på svenska så att även den som 

inte kan det språket kan följa med i berättelsen. En av förskollärarna berättar att böckerna inte 

finns tillgängliga på alla barnens olika språk, vi anser därav att detta verktyg inte heller blir 

helt likvärdigt. Gjems (2011) visar på att det är viktigt att samtala med någon på ett språk för 

att faktiskt kunna lära sig och förstå på det språket. Hur ska då ett digitalt verktyg ersätta ett 

samtal med en pedagog? Vi tänker att ett digitalt verktyg är ett förprogrammerat tekniskt 

program som inte kan ersätta en fysisk person. Ett digitalt verktyg kan inte läsa av ett barns 

känslor, besvara barnets frågor eller föra ett fysiskt samtal där barnet ges möjlighet att 

uttrycka sig och förklara hur hen tänker. Gjems (2011) förklarar ovan att ett samtal med 

utbyte av kunskaper och erfarenheter är grunden för att lära sig ett språk. Därför blir 

förutsättningarna för lärande av språk genom ett digitalt verktyg inte likadant som genom 

dialog med en annan person. 

 

 

Att se föräldrar som tillgång 

 

Alla förskollärare uttryckte att föräldrarna är nyckeln till samt en tillgång till barnens lärande 

och språkutveckling, de flesta av de förklarar att de fått mycket hjälp av föräldrar och att de 

är intresserade och gärna hjälper till i frågan om modersmål på förskolan. Damber (2013) 

hävdar att eftersom barnets språkutveckling är beroende av hemmet är viktigt att förskolan 

har en bra relation till hemmet och föräldrar samt att man uppmuntrar föräldrarna till att tala 

med sina barn på det språk som de behärskar bäst. Det hör till förskolans verksamhet att både 

barn och föräldrar känner trygghet till den språkande situationen och det är viktigt att 

förskollärarna visar intresse för barnets modersmål så att barnet också känner lust att prata 

och vidareutveckla sitt modersmål. Vidare uttrycker hon att en av förskollärarens roll är att se 

till så att modersmålet känns värdefullt för barnen (Damber, 2013). 

En av förskollärarna hävdar att det nu är ännu viktigare att ha en god dialog med föräldrarna 

vad gäller barnets modersmålsutveckling, nu när vi inte har tillgång till 

modersmålspedagoger. Att vi samtalar med föräldrarna och frågar de ifall de pratar 

modersmålet samt att vi uppmuntrar dem till att prata modersmålet hemma, kolla filmer eller 

läsa böcker. Förut kunde vi fråga våra modersmålspedagoger men nu måste vi samarbeta mer 

med föräldrarna förklarar hen vidare. Sandvik och Spurkland (2015) betonar just detta - att 
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förskollärare kan ta hjälp av föräldrarna för att stimulera barnen i deras 

modersmålsutveckling. Även Khousravi (2017) hävdar att med föräldrars hjälp kan 

pedagoger utveckla sina språkiga kunskaper för att på bästa sätt stödja barnen i deras 

modersmålsutveckling. Vidare lyfter Sandvik och Spurkland (2015) att man genom att lyfta 

vikten av modersmålet för föräldrar i form av sagor, sånger, filmer, samt att bjuda in de till att 

ta med sig sitt språk till förskolan - leder detta eventuellt till att föräldrarna ser värdet i att tala 

det språk som de behärskar bäst. Vad gäller bedömning av modersmålskunskaper blir 

föräldrarna de som man kan fråga hur barnet ligger till i sin modersmålsutveckling (Sandvik 

& Spurkland, 2015). En annan förskollärare berättar att det är viktigt för dem att visa 

föräldrarna vad deras barn gör på förskolan. Därav brukar vi bjuda in föräldrarna till olika 

temadagar eller projektplatser som vi arbetar utifrån, och eftersom att föräldrarnas svenska 

kunskaper inte är särskilt starka använder vi oss av foto och film då vi vill visa på barnens 

lärandeprocesser. Visuella föremål som exempelvis bilder och fotografier kan underlätta 

kommunikationen med både barn och föräldrar då det underlättar för dem att förstå (Damber, 

2013). Med hjälp från föräldrarna kan vi hålla modersmålet levande i förskolans verksamhet 

(Khousravi, 2017). Förskollärarna har alla belyst vikten av att få hjälp av föräldrar med s.k. 

nyckelord som kan vara betydelsefulla för barnens vistelse på förskolan, vilket kan vara 

vardagliga ord så som hej, mjölk, vatten, tack. Även Khousravi (2017) hävdar att man kan be 

föräldrar skriva ner några viktiga ord eller nyckelord på deras modersmål så som 

hälsningsfraser, kläder, mat, dryck, känslor m.m. på så vis kan både pedagoger och andra 

barn på förskolan använda sig av dessa ord för att förutsätta delaktighet och inflytande för 

alla barn. 

 

 

Anpassningar 

 

Förskolan ska bidra till att alla barn som har ett annat modersmål än svenska ges möjlighet att 

utveckla modersmålet så som det svenska språket (Skolverket, 2019). Inom förskolan bör stor 

vikt man läggas vid stimulans av varje barns enskilda språkutveckling. Dessutom ska en 

medvetenhet om ens egna kultur samt delaktighet i andras kulturer leda till utveckling av en 

förmåga att förstå och kunna leva sig in i andras situationer och värderingar (Skolverket, 

2018). Att lära sig språk blir därför bäst att göra i olika vardagliga sammanhang som 

exempelvis vid lekar eller skapande aktiviteter, det är just därför det är så viktigt att anpassa 

miljön, material, arbetssätt och aktiviteter utefter barnens behov för att medverka till samt 
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möjliggöra för barnen att utveckla sitt modersmål (Skolverket, 2019). Genom att anpassa 

arbetet med modersmål på dessa vis kan man arbeta med modersmålsundervisning varje dag i 

olika vardagliga sammanhang och inte bara vid enstaka situationer. Med dessa anpassningar 

ger vi barn möjlighet till utveckling av modersmål även då man inte har tillgång till 

modersmålspedagoger. 

 

Hur dessa olika stöd i modersmålsutveckling utformas beslutas av rektorn på den enskilda 

enheten (Skolverket, 2019). Resultatet visar på att det är viktigt att visa intresse för barnet 

och barnets språk samt lära sig några enstaka vardagliga ord på barnets språk samt vara 

lyhörd och noga lyssna på barnen. Gör man detta kan man ganska snabbt föra ett någorlunda 

samtal med barnet. Vi uppmärksammar barnens olika modersmål på olika sätt, genom 

exempelvis då att visa intresse, lära oss några enstaka ord på språket, sjunga sånger, vi har 

alfabetet uppe på olika språk m.m. belyser en av förskollärarna. Ladberg (2000) förklarar att 

det är viktigt att visa intresse för barnens språk och uppmuntran till att tala det språket. Visar 

man däremot inget intresse för barnens språk kan det leda till att barnet upplever att hen inte 

är viktig, intressant eller ens existerar, hon menar att det man inte gör på förskolan har lika 

mycket betydelse som det man gör. Även Damber (2013) lyfter att det är viktigt att visa 

intresse för barnens språk genom att exempelvis ställa frågor som ”hur säger man detta på ditt 

språk”, vilket ger positiva signaler till barnet vad gäller att tala modersmålet. Enligt 

Skolverket (2018) ska alla barn som har ett annat modersmål än svenska få möjlighet till 

utveckling av både modersmålet och det svenska språket. 

 

För en lyckad modersmålsundervisning bör man integrera modersmålsstöd i förskolans 

vardag och bemöta dessa barn med annat modersmål än svenska på ett positivt sätt samt 

uppmuntra dem till att utveckla alla sina språk (Khousravi, 2017). Det finns många så kallade 

flerspråkiga applikationer som kan användas som goda verktyg i arbetet med modersmål på 

förskolan, flerspråkiga applikationer är sådana applikationer som finns tillgängliga på olika 

språk. Förskolechefen som vi varit i kontakt med förklarar att man nu velat sätta in ett stöd 

som är likgiltigt för alla förskolor och därför har man nu valt att satsa på en digital 

inläsningstjänst. Denna digitala inläsningstjänst ska ha ljud- och bilderböcker på olika språk 

med svensk översättning för att en svensktalande också ska kunna följa med i berättelsen. På 

denna förskolechefs enheter har man fått ta del av en applikation som heter ”Pollyglutt” som 

är en sådan applikation som hen beskrivit. Applikationer är sådana digitala program som man 

kan ladda ner på förskolans läroplattor. Khousravi (2017) föreslår olika språkutvecklande 
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applikationer som man kan arbeta med i förskolan. En av dessa är bland annat applikationen 

”sock puppets” vilken går ut på att skapa egna sagor och dockteatrar. Hon hävdar att man i 

skapandet av dessa sagor och dockteatrar kan spela in på olika språk som man därefter kan 

titta på – för att möjliggöra detta krävs fortfarande en vuxen som kan tala det språket för att 

aktiviteten ska vara språkutvecklande. En annan applikation som Khoursavi (2017) lyfter är 

”Lyssna och läs” – denna används för att lära sig olika ord på olika språk, applikationen 

erbjuder 350 ord på 10 olika språk. Inom applikationen kan man välja alfabet, ord och bild, 

lärs ord m.m., man kan dessutom ändra svårighetsnivå för att anpassa utefter barnens olika 

kompetensnivåer (Khoursavi, 2017). Då applikationen endast erbjuder 10 språk blir det svårt 

att ge alla barn möjlighet att utveckla sitt modersmål. Vidare belyser Khoursavi (2017) ett 

annat språkutvecklande verktyg ”PENpal” vilket är en talande penna. PENpal går ut på att en 

vuxen programmerar pennan som har en mikrofon genom att spela in egna ljudfiler där man 

säger olika ord på det språk som önskas utvecklas. Även för detta verktyg krävs en vuxen 

som kan det språk som är tänkt ska utvecklas (Khoursavi, 2017). Då forskning visar på att 

man behöver samtala med en person för att kunna lära sig behärska språket så behöver man 

en pedagog att samtala med för att utveckla sitt modersmål. Därför ställer vi oss frågan igen, 

hur kan ett digitalt verktyg ersätta ett samtal med en pedagog? 

 

 

 

Metoddiskussion 

 

Metoden vi valde har visats vara passande för studien då semistrukturerade intervjuer med 

öppna frågor samt följdfrågor lett till att förskollärarna kunnat tala öppet om ämnet. Samt att 

vi kunnat få ut så mycket som möjligt om förskollärarens egna erfarenheter. Valet av att dela 

upp ansvaret under intervjun resulterade i att vi kunde visa respekt för respondenten genom 

att den ena hade möjlighet att ha ögonkontakt med förskolläraren och på så vis visa intresse 

för vad denne har att säga. Den andra personen antecknade vilket gjorde att inga viktiga 

detaljer uteblev. Denna metod fungerade bra då detta förutsatte en bred insamling av data för 

vår studie då vi delade upp ansvaret under genomförandet av intervjuerna. Bryman (2011) 

lyfter att det i kvalitativa studier är viktigt att spela in genomförda intervjuer för att sedan 

kunna föra en detaljerad analys samt för att kunna fånga respondentens svar med deras egna 

ord. Om man endast antecknar, eller endast spelar in kan en del viktiga uttryck gå förlorade. 
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Vi lyckades få 4 av 5 intervjuer inspelade då en av respondenterna inte ville bli inspelad och 

det hade vi full respekt för. Vid denna intervju var det extra viktigt att anteckna så mycket 

som möjligt för att ha ett brett insamlat material för att få ett så bra resultat som möjligt. 

Eftersom att inga förskollärare kunde besvara frågan varför modersmålspedagogerna 

avlägsnats valde vi att ställa en fråga till en förskolechef. Detta då vi blev intresserade av att 

veta varför modersmålspedagoger avlägsnats då de enligt resultatet visas ha varit mycket 

betydelsefulla för barnens modersmålsutveckling. Vi skickade ut informationsbrev och 

intervjufrågor till förskollärare i förväg på deras förfrågan, vilket förutsatte att respondenterna 

kunde komma väl förberedda. Vi tänker att om vi inte hade skickat frågorna till de i förväg 

hade vi kanske fått mer spontana svar vilket kan ha gett ett annat resultat. Vi tänker att 

förskollärarna kanske hade svarat mer spontant i sådana fall och kanske inte varit lika 

förberedda med färdiga svar. Det insamlade materialet blev brett, väldigt intressant och 

mycket olika svar med tanke på respondenternas olika kunskaper och arbetserfarenheter inom 

området vilka berodde på förskolans arbetssätt och antalet barn i barngruppen med annat 

modersmål än svenska. 

 

 

Vidare forskning 

 

Något som hade varit väldigt spännande att forska vidare inom är varför en hel del föräldrar 

som har ett annat modersmål än svenska helst inte vill att deras barn utvecklar sitt modersmål 

då de vistas på förskolan. Detta är något vi har stött på under vår forskning som inte blivit 

besvarat och det hade som sagt varit spännande att forska vidare kring. 

Kan det vara så att de är rädda för att barnen ska hamna utanför? Att barnet ska hamna efter i 

det svenska språket? Eller är det förskolan som inte möjliggör utveckling av något annat 

språk än svenska på förskolan på grund av okunskap inom ämnet? Att samtala med föräldrar 

till barn som går på olika förskolor hade varit en relevant metod. Denna metod skulle kunna 

leda till ett resultat som visar på vad dessa föräldrar anser att de tänker vad gäller att deras 

barn undervisas i och ges möjlighet att utveckla modersmålet på förskolan. 
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Slutsats 

 

I läroplan för förskolan står att “Förskolan ska ge varje barn förutsättningar för att utveckla 

både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska” 

(Skolverket, 2018. S.14)”. Huvudmännen är de som bär ansvaret för att barnen ges det stöd 

som behövs för att undervisas i sitt modersmål. Det står ingenstans hur man ska gå tillväga, 

utan huvudman och rektor organiserar detta stöd på olika sätt (Skolverket, 2003). Därav blir 

undervisningen av modersmål olikvärdig dels på olika områden men också på olika förskolor 

inom samma område. Genom studien nämns forskning som visar på att utveckling av 

modersmål sker då man samtalar med en person på det språk som ska utvecklas. Denna 

forskning är ett exempel på hur viktig en modersmålspedagog är för barns språkutveckling 

samt att digitala verktyg svårt kan ersätta en modersmålspedagog. Vilket stämmer överens 

med det sociokulturella perspektivet och Vygotskijs teori som studien belyser. 

 

Detta synliggörs även i studiens resultat där vi fått insikt i hur betydelsefull 

språkutvecklingen av modersmål är för det lärande och den utveckling som sker på förskolan. 

Att skapa trygghet hos barnen och att inkludera dem utifrån demokratiska värderingar är 

exempel på faktorer som spelar en betydande roll för förskolans verksamhet. Språket blir 

värdefullt då ett barn befinner sig i en trygg och inkluderande förskoleverksamhet då det 

förutsätter att barnet i första hand ges möjlighet att utveckla sitt modersmål och därmed även 

andra språk. I resultatet synliggörs dessutom vikten av att visa intresse för barnen och deras 

modersmål, detta lägger inte bara grunden för ett väl fungerande stöd för 

modersmålsutveckling, utan också grunden för trygghet och inkludering. I allra högsta grad 

undervisningens kvalitet samt hur vida det stöd som ges utvecklar barnens modersmål på ett 

likvärdigt sätt. Att ha ett gott samarbete med föräldrar är ytterligare något som starkt 

synliggörs i studiens resultat, då flera respondenter bland annat hävdar att man kan ta hjälp av 

föräldrar vid arbete med modersmål på förskola. Då man har kommunikationssvårigheter 

med föräldrar på grund av att man talar olika språk kan foto och video vara ett bra digitalt 

verktyg att använda sig av då man exempelvis vill visa på barnets lärandeprocesser. Även 

enligt Skolverket (2018) är det viktigt att sträva efter en tillitsfull samverkan med föräldrar 

samt att de ska ges möjlighet att delta i utbildningen. 

 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att några av respondenterna dagligen arbetar med 
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modersmålsutvecklingen hos flerspråkiga barn vilket enligt respondenterna skapade trygghet 

hos dessa barn. Däremot hävdar några av förskollärarna att de inte alls arbetar med 

modersmålsutveckling på förskolan, att föräldrar till dessa barn inte önskar det, att det inte 

finns tid – men allra främst att det saknas kunskap inom ämnet. I dessa fall bör man ständigt 

föra diskussioner och reflektera kring hur man bemöter barn med annat modersmål än 

svenska då modersmålet bör vara något som man dagligen arbetar med. Detta är viktigt för att 

ha förståelse för att den undervisning som sker i förskolan bildar grunden för varje enskild 

individs skolgång och framtida lärande. 
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Bilaga 1 

Intervjufrågor 

 

- Har ni barn med annat modersmål än svenska i barngruppen  

och i sådana fall hur stor andel av barnen har det? 

 

- Tycker du att det är viktigt att stimulera barnen i deras modersmålsutveckling? 

Varför? 

 

- Har ni tillgång till modersmålspedagog(er)/stöd? 

Om Ja, hur ser samarbetet ut? 

Om Nej, vad kan detta bero på? 

 

- Finns det några hinder i din verksamhet som begränsar er från att arbeta med att 

utveckla andra modersmål än svenska? 

 

- Hur tror du att modersmålets utveckling påverkar barnets övriga ämneskunskaper, vid 

modersmål annat än svenska? 

 

- Kan du ge ett eller flera exempel på hur ni arbetar med barnens modersmål i 

förskolan? 

 

- Hur tror du att arbetet med modersmål påverkar barnens språkutveckling? 

 

- Vad har ni för samarbete med föräldrar i arbetet för att utveckla barns modersmål? 

 

- Under dina år i yrket, upplever du ett föränderligt arbetssätt vad gäller undervisning 

av modersmål?  

 

- Finns det något mer du vill tillägga? 
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Bilaga 2 

Informationsbrev till Förskollärare 

 

Hej! 

Vi heter Adela Krakonja och Armina Mehmedovic och läser vårt sista år på 

Förskollärarprogrammet på Jönköpings University. Vi har valt att genomföra en fördjupad 

studie om och hur förskollärare arbetar med att främja utvecklingen av modersmål på 

förskolan, utan stöd av modersmålslärare. 

Informationsbrevet skickar vi till er för att be om ert medgivande att delta i undersökningen 

genom deltagande i en intervju som vi gärna vill spela in om det är okej för er. Intervjun 

kommer att följa vetenskapsrådets konfidentiellkrav, vilket innebär att insamlad data endast 

kommer att användas i studiesyfte och raderas efter genomfört arbete. Era personuppgifter 

kommer att förvaras så att obehöriga inte kan ta del av det. 

Undersökningen är frivillig och kan när som helst avbrytas. 

 

Vi tackar på förhand för ert medverkande. 

Med vänliga hälsningar 

Adela Krakonja och Armina Mehmedovic 

___________________________________ 

Vid övriga frågor kontakta oss gärna: 

Adela Krakonja 076-162 35 57  krad1616@student.ju.se 

Armina Mehmedovic 072-925 05 67  mear1622@student.ju.se 
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