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Sammanfattning 
Den ökade invandringen och läroplanens strävansmål gör att arbetet kring 

modersmålsutvecklingen kommer upp i diskussion allt mer. Fler barn med andra modersmål 

och fler språk i förskolan är en utmaning för pedagogerna. En del kommuner har erbjudit ett 

yttre stöd i form av modersmålspedagoger för att medverka till modersmålsutvecklingen. I 

studiens kommun har detta yttre stöd tagits bort och uppdraget ligger nu enbart på förskolans 

pedagoger. Denna förändring innebär att pedagogerna får bemöta sitt uppdrag med nya 

förutsättningar. 

 

Vårt syfte är att undersöka hur förskollärare upplever och bemöter sitt uppdrag att medverka 

till att utveckla barns modersmål utan utökat stöd från modersmålspedagoger. 

 

Vi använder en kvalitativ metod där vi med hjälp av semistrukturerade intervjuer, intervjuat sex 

förskollärare i en västsvensk kommun. 

 

Förskollärarna i studien upplever att de utan det yttre stödet saknar tillräcklig kompetens att 

utveckla andra modersmål än svenska. Förskollärarna anser inte att de har fått tillräckliga 

resurser för att axla uppdraget på egen hand. De resurser som finns i dag att tillgå är olika appar, 

bildstöd och böcker på olika språk. Däremot verkar det inte som att alla saknar det yttre stödet 

i form av modersmålspedagoger så som det såg ut innan det togs bort. Förskollärarna beskriver 

att samarbetet borde ha inneburit att modermålspedagogerna varit mer integrerade i 

verksamheten och dess planering. Istället kom modersmålspedagogerna ofta ut i en pågående 

verksamhet, utan gemensam planering. Samtliga förskollärare i studien har erfarenheter av att 

modersmålspedagogerna trots rekommendationer att de skall delta i verksamheten, valde att ta 

ut barnen från övriga barngruppen. Resultatet visar också att respondenterna har förändrat sitt 

arbetssätt genom att ta mer hjälp från föräldrar och i större utsträckning uppmärksammar de 

olika modersmålen i hela barngruppen. 
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INLEDNING  
Den senaste tidens ökade invandring gör att fler språk blir representerade på förskolan, vilket i 

sin tur leder till att förskoleverksamheten står inför utmaningar när det gäller att tillgodogöra 

barns behov av att utveckla sina olika språk. 

 

I Skollagen (2010:800, 8 kap. § 10) och i Läroplanen för förskolan (Lpfö 98 rev. 2016, s. 7) 

framgår det att ”förskolan ska medverka till att barn med annat modersmål än svenska får 

möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål” Däremot står det ingenstans 

i styrdokumenten hur eller i vilken form modersmålsutvecklingen ska bedrivas. En del 

kommuner har valt att erbjuda förskolorna ett utökat stöd i form av modersmålspedagoger, som 

en extra resurs i att nå läroplanens strävansmål. 

 

På flera förskolor har modersmålspedagogen utifrån kommit att få det största ansvaret kring 

modersmålsutveckling. På andra förskolor har modersmålspedagogen fungerat just som en 

extra resurs, som i nära samarbete med förskolans pedagoger ska medverka till att barn med 

annat modersmål än svenska får utveckla sitt modersmål. 

 

Under senare år har detta utökade stöd tagits bort från flera kommuner i landet av olika skäl. 

Ett skäl handlar om ekonomi, ett annat om Skolinspektionens granskning (Skolverket 2002) 

som kom fram till att alla barn ändå inte får möjlighet att ta del av stödet och att det därmed 

inte blir en likvärdig förskola för alla. 

 

Vi blev nyfikna hur förskollärare upplever och bemöter förändringen att det utökade stödet tas 

bort. Vi valde att undersöka en kommun som nyligen har tagit bort praxis att 

modersmålspedagoger kommer ut i verksamheten i syfte att medverka till att utveckla barns 

modersmål. 

 

Det här ämnet är viktigt i förskolläraryrket eftersom förskollärare möter flerspråkiga barn och 

har ett uppdrag att utveckla deras modersmål. Förståelse behövs också för hur förskolan i 

framtiden kan komma att mötas av förändringar och hur förändringar kan hanteras utan att ge 

avkall på uppdragen förskolan har. 

 

Studien kan bidra genom att beslutsfattare får en inblick i hur förskollärare upplever och 

bemöter sitt uppdrag efter de nya förutsättningarna. Studien kan därmed vara ett underlag vid 

planering av hur modersmålsutvecklingen ska bedrivas i förskolan. 

SYFTE 
Vårt syfte är att undersöka hur förskollärare upplever och bemöter sitt uppdrag att medverka 

till att utveckla barns modersmål utan utökat stöd från modersmålspedagoger. 

 

-Hur arbetar förskollärarna idag jämfört med tidigare med att utveckla barns modersmål? 

 

Begreppsdefinitioner 

Med modersmål menar vi det språk som barn lär sig först tillsammans med sina närmaste. 

Modersmålet kallas också för förstaspråk i språkvetenskapliga sammanhang. Vi har valt att 

använda begreppet modersmål eftersom det används i formuleringar i Lpfö 98 (rev. 2016, s. 7). 
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Med modersmålspedagoger menar vi de pedagoger som kommer utifrån för att medverka till 

att utveckla andra modersmål än svenska i skolor och förskolor. Modersmålspedagoger utgör 

det utökade stödet som tagits bort i den undersökta kommunen. 

 

BAKGRUND 
Bakgrunden börjar ur ett barnperspektiv om barns tidiga språkutveckling, flerspråkighet, samt 

modersmålets betydelse för barnens andraspråk, lärande och identitet. Vidare följer ett 

verksamhetsperspektiv om modersmålsutveckling i förskolan med och utan 

modersmålspedagoger. Avsnittet avslutas ur ett organisationsperspektiv om förskollärares 

kompetens och kompetensutveckling. 

Språkutveckling 

I språkvetenskapliga sammanhang används förstaspråk och modersmål om samma sak. 

Begreppen beskriver det språk en människa först kommer i kontakt med (Abrahamsson 2009, 

s. 13). Barn utvecklar förstaspråket i den omgivning de befinner sig i (Wedin 2011, s. 35). Fler 

som studerat språkutveckling har fokuserat på hur småbarn utvecklar sitt språk i samspel med 

vuxna och barn i sin närhet, som använder samma språk. De vuxna engagerar sig och möter 

barnens försök till kontakt och det sker en turtagning. (Bruce 2009, s. 56; Håkansson 2003 s. 

146-150; Liberg 2010, ss. 77-78). Den vuxnes engagemang och syn på barnet som kompetent 

att föra en dialog, gör att barnet bygger upp ett självförtroende som i sin tur för 

språkutvecklingen framåt (Liberg 2010, s. 78). 

Flerspråkighet 

Det skiljer sig något mellan att lära sig ett eller två språk. En skillnad för tvåspråkiga inlärare 

är att de har två språk att utveckla fördelat på samma tid. Skillnaden är att medan enspråkiga 

barn använder sitt modersmål på de flesta av de platser de vistas på, använder de flerspråkiga 

barnen olika språk till exempel hemma och på förskolan (Håkansson 2003, s. 85; Scheele, 

Leseman och Mayo 2010, s. 134; Svensson 2012, s. 29-30; Wedin 2011, s. 36). 

 

En person kan bli tvåspråkig genom olika processer som inte verkar helt enkla att förklara eller 

reda ut. Håkansson (2003) beskriver begreppet tvåspråkig och ser en fördel med att skilja på 

simultan och succesiv tvåspråkighet. Med simultan menas samtidig inlärning. Ett exempel som 

nämns är när två språk lärs in som förstaspråk av föräldrar med olika språk. Håkansson 

beskriver att utvecklingens gång skiljer sig genom att simultan inlärning av två språk sker 

samtidigt, som i exemplet. Succesiv inlärning innebär att ett andraspråk lärs in efter det att 

barnet har minst ett språk innan. Kultti (2009, s. 236) framhåller att barn med hjälp av stöttning 

av sin omgivning kan utvecklas i alla sina språk i olika sammanhang. 

Modersmålets betydelse för andraspråk, lärande och identitet 

Barnens utveckling i modersmålet har betydelse för lärande av andraspråket. Svensson (2009, 

s. 190) beskriver likt Håkansson (2003) ovan andraspråket som ett språk som lärs in efter att ett 

förstaspråk (modersmål) har börjat utvecklas. Både första och andraspråket handlar om språk 

som lärs in i de miljöer och sammanhang som barnen ingår i. Abrahamsson (2009, s. 58) 

förklarar att när barnen har lärt sig sitt modersmål har de med sig kunskaper om hur de använder 

ett språk som de har nytta av vid inlärning av andraspråket. Det gör att barnet kan koncentrera 

sig på det som är nytt i det nya språket. 
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Collier och Thomas (2004) har utfört studier om tvåspråkighet i USA under lång tid. De har 

kommit fram till att barn/elever lär sig sitt nya språk bättre om de fortsätter lära sig sitt 

modersmål under längre tid. Barnen kommer fortare upp till en bättre nivå i andraspråket när 

de använder modersmålet och gradvis ökar tiden för användning av andraspråket i 

undervisningen. 

 

På förskolan skall barnen inte bara lära sig att samtala och samspela i mötet med andra utan 

också ges möjlighet att ta till sig olika kunskapsområden. Det kan vara svårt att ta till sig 

kunskap på främmande språk. I Grahams (2010) undersökning från Kenya sker undervisningen 

i skolan till största delen på engelska som är ett av de officiella språken. Det ses som ett modernt 

internationellt språk. I Kenya är en mängd språk representerade. Barnen lär sig engelska 

samtidigt som undervisningen bedrivs på engelska. Det framkommer att föräldrar vill att barnen 

lär sig engelska i skolan och sitt modersmål i hemmet. Detta för att barnen ska kunna få bra 

arbete i framtiden. 

 

Enligt Graham (2010) har principen att undervisningen skall ske på engelska för att förbättra 

möjligheterna för barnen att komma längre i sin utbildning inte haft framgång. Det har visat sig 

att barnen har svårt att ta till sig det de skall lära sig genom att använda ett språk som de ännu 

inte behärskar fullt ut. Det framgår att särskilt barn från landsbygden och fattiga barn i städerna 

inte når tillräckliga kunskaper för de högre utbildningarna. Det kan enligt Graham bero på att 

engelskan som är det språket de undervisas i inte hörs eller används annat än i skolan. Svensson 

(2009, s. 201-202) tar upp betydelsen av att barnen möter de olika språken i flera olika 

sammanhang och med olika personer. Wedin (2011, s. 43) belyser vikten av att individer får 

använda det språk de har grepp om när de skall ta till sig ny kunskap. Wedin ser även att det 

behövs språkkunnighet i de språk som senare skall användas i studierna, helst bör båda språken 

användas. 

 

Det kan få konsekvenser vilka attityder flerspråkiga barnen tar till sig när det gäller de olika 

språkens meningsfullhet och status. Abrahamsson (2009, ss. 199-200) ger en översikt av 

forskning i området andraspråksinlärning. Han tar upp begreppet additiv tvåspråkighet som 

handlar om att ta till sig ett språk utöver det som först lärts in. Om personen som skall lära sig 

två språk har en positiv bild av det nya språket och de andra som talar det, blir det intressant att 

lära sig även detta nya språk. Då bevaras förstaspråket och identiteten. Överges däremot 

förstaspråket för att det nya språket och dess talare prioriteras, kallas det subtraktiv 

tvåspråkighet. 

 

Skans (2011, s. 13,) undersöker i sin avhandling, bland annat, hur förskolepedagoger arbetar 

med flerspråkiga barn i den dagliga verksamheten i förskolan. När pedagogerna medvetet 

arbetar för att alla barn och deras olika språk skall ses som betydelsefulla får barnen en positiv 

bild av sitt modersmål. Skans (2011, ss. 73, 118-119) finner i sin studie att pedagogernas 

öppenhet för att arbeta aktivt med alla barnens språk blir synligt i hur de planerar sin 

verksamhet. I samlingar och sagostunder har de med bilder och konkreta föremål samt 

teckenstöd. I andra sammanhang används bilder som kan vara fotografier av en tidigare 

aktivitet. Cd skivor med sagor på olika modersmål finns att tillgå på förskolan. Föräldrar 

engageras i översättningar av bland annat ord på skyltar och anslag på väggar. Ett sätt att visa 

på att modersmålet är godtagbart i förskolan är att det används där. Skans nämner  att när ett 

barns modersmål respekteras kan barnet få känsla av att kunna bidra i samhörighet med 

gruppen. Det kan ge positiva effekter på och ge barnet skäl till att lära sig andraspråket. Det kan 
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göra att barnen förstår att deras modersmål är meningsfullt och användbart vid kommunikation. 

Det material som används som modersmålutvecklande och acceptansen för alla språk, kan 

däremot inte enligt Skans ersätta ett dagligt återkommande stöd i modersmålet. 

Modersmålspedagoger i förskoleverksamheten  

Avsnittet inleds med en historisk tillbakablick och fortsätter med hur modersmålspedagogers 

arbete kan se ut i förskolan idag. 

 

En historisk tillbakablick visar hur situationer i samhället har haft betydelse för hur barnen 

under olika tider fått stöd i sin utveckling av sina språk. I en rapport från Skolverket (2003) 

görs en historisk genomgång av modersmålsstödet fram till 2002. På 1970- och -80 talet var 

arbetskraftsinvandringen hög och därför byggdes det upp en verksamhet för att stödja vad som 

då kallades hemspråk. Det framgår i rapporten att modersmålsstödet (hemspråkstödet) i stora 

drag organiserades på tre sätt. Ett sätt innebar enspråkiga hemspråksgrupper där barn och 

personal hade samma språk. Ett annat sätt var grupper där det ingick barn med två olika språk. 

Det tredje sättet innebar grupper där svenskspråkiga och barn med andra språk deltog. Till de 

sist nämnda grupperna kom modersmålspedagoger någon gång i veckan för att stötta barnen 

med annat modersmål än svenska. Det fanns kunskap om kopplingen mellan modersmålet och 

dess betydelse för begreppsbildning. Barnstugeutredningen (SOU 1972:26, 27) tillhandahöll 

principer om hur barnomsorgen skulle se ut för att vara en bra pedagogisk verksamhet som även 

tillgodosåg barns sociala behov och föräldrarnas behov av barntillsyn.  I Barnstugeutredningen 

(SOU 1972:26, 27) beskrivs både vikten av en mjuk övergång för flerspråkiga barn att ta till sig 

den nya kulturen och det nya språket samtidigt som utredningen förespråkade användning av 

barnens modersmål. 

 

På 1990-talet minskade de ekonomiska resurserna för modersmålsstödet, och en del kommuner 

avskaffade då stödet (Skolverket 2003, s. 31). Samtidigt skedde en ökningen av invandringen 

av flyktingar. Gruber och Puskás (2013, ss. 40-41) reflekterar kring hur det kom sig att 

modersmålsstödet sjönk trots ökad invandring och kopplar lågkonjunkturen som var under 

1990-talet till minskningen av modersmålsstödet. Enligt Gruber och Puskás framgår det i en 

proposition från regeringen (Prop. 1997/98:16) samtidigt att det svenska språket skall stärkas. 

I skolverkets rapport (skolverket 2003) beskriver författarna att det pågick en debatt i samhället 

angående modersmålets betydelse under 1990-talet. 

 

År 2002 gjorde skolverket en riksomfattande enkätundersökning om kommunernas syn på hur 

modersmålsstödet organiserades och i vilken omfattning det skulle bedrivas. Den 

kompletterades med frågor till vissa kommuner (Skolverket 2003, s. 33). Det framgick att 

modersmålspedagoger har olika pedagogiska kompetenser. Utbildningar som nämns är 

förskollärare, lärare och barnskötarutbildning. Dessutom nämns även modersmålspedagoger 

som inte har utbildning med anknytning till förskolan eller skolan. Det som i rapporten från 

Skolverket (2003) benämns modersmålsstöd förklaras vara modersmålspedagoger som 

kommer ut i verksamheten för att vara en del av den. Det nämns också tvåspråkig personal 

bland dem som ger modersmålsstöd. I båda fallen framkommer att modersmålsstödet mestadels 

är integrerat i förskoleverksamheten, samarbetet är inte alltid problemfritt mellan förskolans 

personal och modersmålspedagogerna. 

 

Puskás (2013, ss. 50-51) studerar förskolor i olika kommuner där flera barn med annat 

modersmål än svenska är inskrivna. Modersmålspedagogerna som kommer ut till dagens 

förskolor och deltar i verksamheten på olika sätt, får olika mycket utrymme i verksamheten. 

Det handlar bland annat om hur förskolepedagogerna har planerat för modersmålspedagogernas 
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besök och om hur modersmålspedagogerna själva väljer att lägga upp sin tid med barnen. Att 

modersmålspedagoger kommer ut i verksamheten garanterar inte enligt Puskás att barnen får 

möjlighet att utveckla sitt modersmål. 

 

På en av förskolorna kommer modersmålspedagogerna ut till en verksamhet som inte alltid 

enligt Puskás (2013, s. 66-68) observationer, anpassar sina aktiviteter utefter besök av 

modersmålspedagogen. Ett exempel är en observation då barngruppen övar sånger inför Lucia 

vid en samling, som vanligen innehåller högläsning. Modersmålspedagogen kommer in och 

efter hälsningar slår hon sig ner mellan barnen hon riktar sitt besök till. Tillsammans sjunger de 

svenska sånger innan förskolläraren går vidare med att fråga var och en av barnen med vad och 

med vilka de vill leka. Modersmålspedagogen gör försök att samtala på det aktuella 

modersmålet med de båda barnen. Det slutar med att de vill leka var för sig med andra barn i 

gruppen. I aktiviteten använder de det gemensamma språket svenska. Puskás diskuterar om 

sådan inkluderingen av modersmålspedagoger innebär att modersmålsstödet kommer i 

skymundan. Barnen som fått besök av sin modersmålspedagog ges likt de andra barnen 

möjlighet att välja lekkamrat och lekaktivitet. Puskás funderar över om förskolläraren kunde 

lagt upp tillfället på ett annat sätt när modersmålspedagogen kommer för att vara en del i 

samling och den fria leken. 

 

Ett annat exempel på modersmålspedagogers arbete på förskolan ger  Kultti (2012, ss. 107-110) 

som studerar flerspråkiga barn. I en av hennes observationer framgår att modersmålspedagoger 

är med i leksituationer på förskolan, där barnen får möjlighet att använda båda sina språk. 

 

Ett tillfälle där barn med annat modersmål kan behöva stöttning för att förstå och lära sig 

begrepp på sitt modersmål och på svenska är i samlingen. Den erfarenheten gör Skans (2011). 

I sin avhandling beskriver han samlingar där flerspråkiga pedagoger använder olika språk för 

att stödja och beskriva begrepp på de olika språken. Skans återkommer i sin avhandling till 

betydelsen av att barnen får kontinuerligt möte med personer som talar samma språk som 

barnen. Saknas det flerspråkiga pedagoger som kan tala barnens modersmål blir det enligt Skans 

svårt för barnen att ta till sig och tala både svenska och sitt modersmål. Vidare belyser Skans 

att stöd i modersmålet som ges av modersmålspedagoger som kommer ut i verksamheten på 

förskolan en gång i veckan, inte ger barnen den kontinuerliga stöttningen som barnen behöver 

för att utveckla sitt modersmål. 

Arbetssätt och Strategier för att utveckla barns modersmål 

Ett sätt då barn får möjlighet att utveckla sitt modersmål när det inte finns någon 

modersmålspedagog att tillgå är när förskolans klimat tillåter att barnen använder sitt 

modersmål med varandra. Kultti (2012, ss. 113-115 ) analyserar en situation som hon observerat 

på en förskola som involverar två barn med ett gemensamt modersmål (som inte är svenska). 

Barnen i situationen talar både svenska och sitt gemensamma språk med varandra. Kultti ser 

situationen som intressant för att båda språken ges utrymme i leken. Barnen talar sitt modersmål 

när det handlar om leken och svenska när de förhandlar om något i leken. Detta blir möjligt när 

två barn i gruppen delar samma språk. 

 

Svensson (2011, ss. 5-6) studerar kontakten mellan förskolan och biblioteken. Det är ett projekt 

som utvärderas och olika berörda grupper intervjuas. Hon rekommenderar barnlitteratur som 

medel för att utveckla barns olika språk. Vidare redogör Svensson (2011, s. 20) för vad som 

kom fram i kartläggningen av böcker på de förskolor som ingick i projektet. Det gällde böcker 

med andra språk än svenska som antingen kan vara svenska böcker som är översatta till andra 

språk eller böcker med berättelser från andra länder på respektive språk. Det framkommer att 
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det kan vara svårt att hitta böcker på alla barnens modersmål. Pedagogerna i Skans (2011, s. 

68) studie tar hjälp av föräldrarna. Det görs bland annat genom att föräldrarna uppmuntras att 

läsa böcker hemma på deras modersmål. 

 

Lacerda (2008, s. 17) förklarar att förskollärares användning av sånger, rim och ramsor i sin 

undervisning kan få betydelse för barns förståelser för ljudet i språket. Svensson (2009, ss. 201-

203) beskriver att sånger, rim och ramsor också är bra vid modersmålsinlärning. Det blir ett 

sammanhang där lekfullhet och glada känslor i gemenskap med andra bidrar till utveckling av 

barns flerspråkighet. Svensson rekommenderar därför föräldrakontakt för att ta vara på sånger 

och ramsor från hemmet. 

 

En strategi som Håkansson (2003, ss. 152-154) tar upp är att barnen som lär sig två språk 

samtidigt, kan hålla isär språken genom att tala ett av språken med en person och det andra 

språket med en annan person. Det kan också vara så att platsen har betydelse för vilket språk 

som används. Det kan jämföras med Puskás (2013, s. 51) beskrivning från en förskola hon 

undersökt som inte har modersmålspedagoger kopplade till förskolan. Förskollärarna har vad 

Puskás kallar en språkpedagogiks filosofi som handlar om att de vuxna skall använda det språk 

de behärskar bäst i mötet med barnen. Detta visar sig genom att förskollärarna bara fokuserar 

på svenskan i förskolan, och de rekommenderar föräldrarna tala sina respektive modersmål med 

barnen hemma. 

Förskollärarnas kompetens 

Diskussionen kring förskollärarens kompetens blir relevant när det gäller 

modersmålsutvecklingen då de har kunskap om modersmålets betydelse, men inte behärskar 

alla de språk som förekommer i barn gruppen. 

 

Kompetensbegreppet definieras på flera olika sätt. Enligt Pape (2001) innebär kompetens att 

individen både är bra på något och kan använda sig av det. Garbarino och Scott (1992) definierar 

begreppet kompetens som en förmåga att förhålla sig till såväl omvärldens krav, som till de 

personliga förutsättningarna. Sheridan (2001) lyfter i sin studie kring förskollärarkompetens, 

att kompetensen bland annat handlar om förskollärarens kunskaper om barns utveckling och 

lärande. Kompetensen handlar också om att förskolläraren har förmåga att tillvarata den 

kulturella mångfalden. 

 

Organisationen NAEYC, National Association for the Education of Young Children (2006) 

som är verksam i USA har bland annat forskat kring förskollärarens kompetens. En sak som 

framkommit är att förskollärarens goda kompetens, är en förutsättning för god kvalitet i 

förskolan. Sheridan, Sandberg och Williams (2015) har i studier kommit fram till att god 

kvalitet i förskolan blir beroende av förskollärarens didaktik och val av innehåll. 

 

Kompetensen kan utvecklas på olika sätt. Urban, Vandenbroeck, Van Laere, Lazzari och 

Peeters (2012) beskriver i en artikel att individen själv kan söka kompetens på olika sätt eller 

erhålla den genom att lära och utvecklas tillsammans med andra. Miller, Dalli och Urban (2011) 

har en ekologisk syn på förskollärarnas kompetens. Denna syn innebär att förskollärarna själva 

ska vara medvetna om hur de i förhållande till politik och samhälle kan påverka och utveckla 

sitt lärande och sin kompetens. Författarna menar vidare att förskollärarnas reflekterande och 

självkritiska sätt då blir viktiga i rollen som förändringsagenter i förskolans 

lärandeorganisation. Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) beskriver i en monografiserie 

att när förskolläraren kontinuerligt söker litteratur och uppdaterad forskning, lär de sig samtidigt 
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om vilka krav samhället ställer på dem. Denna förändringskompetens ger också förskollärarna 

möjlighet att lära känna sig själva, menar författarna. 

Kompetensutveckling  

Stöttning till förskolan i form av kompetensutveckling när det gäller kunskap i flerspråkiga 

barns olika kulturer kan göra att kunskap utvecklas kring flerspråkiga barn. Svensson (2012, 

29-30) betonar vikten av att förskollärare har kännedom om förhållanden som rör flerspråkiga 

barns situation. Ladberg (2003, ss. 175-176) föreslår att handledning i grupp för förskolans 

pedagoger kan leda till utökad förståelse och kunskap kring flerspråkiga barn. Det kan ge 

möjlighet för förskolepersonal att ventilera och dela sina upplevelser och känslor kring arbetet 

med flerspråkiga barn och deras kultur. 

 

Kompetensutveckling om hur flerspråkiga barns språk kan stimuleras och utvecklas är också 

av betydelse. Svensson (2012, 29-30) redogör för ansvaret förskollärare har att stimulera barns 

språk i förskolan. Enligt Svensson är det viktigt att ha goda kunskaper inom flerspråkighet för 

att kunna utveckla barns modersmål. Hon ser vikten av att få erfarenheter av hur barn skall ges 

bättre möjlighet till att kunna utveckla svenskan och sitt modersmål. 

 

Graham (2010) undersöker ett program som lanserats för att stärka de inhemska modersmålen 

i Kenya. I Grahams studie framkommer att lärarna får stöttning och träning i området som rör 

programmet de skall vara med i. De ges även tillfällen för arbete i grupp där de tillsammans 

förbereder material som skall ingå. 

 

Puskás (2013, ss. 64-65) redogör för ambitionen förskollärarna i hennes undersökning har när 

det gäller att bemöta barn som har annat modersmål än svenska. Förskollärarna är intresserade 

att lära sig ord på de andra modersmålen och de lär sig tecken som stöd för att stödja barnen. 

Dock finns det inte enligt Puskás någon forskning kring att tecken som stöd utvecklar 

flerspråkiga barns språk. 

 

I en kommun som Puskás (2013, s. 52) studerat pågick ett projekt där kompetensutveckling 

ingick. En rektor redogör i en intervju vikten av att både svenskspråkig personal och 

modersmålstränare får del av utbildningen. Det ger enligt rektorn en bra grund för att arbeta 

tillsammans. 

Bakgrundsammanfattning 

Bakgrunden belyser olika aspekter av hur förskolan kan medverka till att utveckla barns 

modersmål. Det som framkommer i bakgrunden som är av vikt för studiens syfte är bland annat 

att modersmålet är viktigt. Forskningen visar att modersmålsutveckling bidrar till att lättare 

utveckla ett andra språk och att ta till sig kunskap samt att utveckla sin identitet. 

 

Den historiska tillbakablicken visar att politiska och ekonomiska situationer också tidigare 

påverkat vilket stöd barnen får i sitt modersmål. Modersmålspedagoger som stöd har sett olika 

ut och modersmålspedagogerna har deltagit på olika sätt. 

 

Det framkommer att barn med annat modersmål än svenska har andra förutsättningar att lära 

sig språk, då de har fler språk att utveckla och språk lärs in i samspel med andra som talar 

samma språk. Forskningen visar att barn behöver möta modersmålet kontinuerligt för att det 

skall ske utveckling av modersmålet. 
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Bakgrunden visar att förskollärare med fördel kan söka hjälp och stöd hos barnens föräldrar, 

till exempel för att översätta ord och läsa böcker på barnensmodersmål. 

 

Av bakgrunden kan utläsas att kompetensutveckling kring modersmålets betydelse bland annat 

är viktig för att förskolan ska kunna ta vara på den kulturella mångfalden. Det blir alltså viktigt 

att skapa en positiv bild av flerspråkighet och olika modersmål. Slutligen framkommer att 

kompetensutveckling för förskolans personal har betydelse för att de skall kunna medverka till 

att utveckla barnens modersmål. 

TEORETISK UTGÅNGSPUNKT 
Vår studie utgår från Bronfenbrenners ekologiska utvecklingsperspektiv. Detta perspektiv, 

beskriver Bronfenbrenner (1979), utgår från mer än samspelet mellan människor. I det 

ekologiska utvecklingsperspektivet ses till helheten och hur även miljön påverkar individen 

liksom individen påverkar miljön. 

 

Bronfenbrenner (1979) studerade samspelet mellan människor och miljö. Både hur olika 

miljöer påverkar människors utveckling och lärande och hur människan påverkar de olika 

miljöerna. De miljöer som Bronfenbrenner beskriver och som påverkar människan direkt eller 

indirekt finns i fyra olika system: Mikro, Meso, Exo och Makro. Dessa nivåer finns med i alla 

människors omvärld och påverkar individen på olika sätt och i olika utsträckning beroende på 

hur nivåerna samspelar med varandra. 

 

Mikronivån omfattar enligt Bronfenbrenner (1979) de närmiljöer som individen direkt ingår i, 

till exempel familjen, förskolan, skolan och kamrater. Nivån innebär den fysiska och sociala 

miljön där individen upplever och utvecklas tillsammans med andra individer. 

 

Mesonivån: Här studeras de olika närmiljöerna utifrån hur de samspelar med varandra. 

Bronfenbrenner (1979) beskriver att det till exempel kan handla om hur samspelet ser ut mellan 

hem och förskola och hur det samspelet i sin tur har betydelse för barnets utveckling och 

lärande. 

 

Exonivån: Bronfenbrenner (1979) beskriver nivån som att individen här medverkar mer 

indirekt, men ändå kan komma att påverkas av vad som sker i nivån. Barnen har till exempel 

inte utformat läroplanen, men pedagogerna i förskolan styrs av dess riktlinjer och påverkar i sin 

tur barnens utveckling och lärande. Olika villkor och stöd till förskolan formas till exempel 

också här på lokal nivå. 

 

Makronivån: Den här nivån beskriver Bronfenbrenner (1979) som övergripande för alla de 

andra nivåerna. Det som händer här, påverkar människors samspel och förutsättningar på 

samtliga nivåer när det till exempel handlar om lagar och regler, attityder och värderingar, 

trossystem, förhållningssätt, ideologiska antaganden och politiska beslut. Här kan det alltså 

handla om samhällets förväntningar på vad en förskola ska erbjuda, vilka kunskaper och 

värderingar som förskolan ska ge barnen och vilka ekonomiska resurser som förskolan ska 

tilldelas. 

 

Vår undersökning handlar bland annat om hur barnen i förskolan påverkas av föräldrars och 

pedagogers förhållningssätt kring modersmålets betydelse. Det handlar också om hur politiska 

beslut påverkar vilket eller vilka stöd barn och pedagoger får i verksamheten. Samtidigt innebär 

det att det som erbjuds och de förutsättningar som individen ställs inför, kan komma att påverka 

de övriga nivåerna längre fram i form av till exempel ändrade attityder till 



 

9 

 

modersmålsutvecklingens betydelse och utformning. Vi menar att det som sker på politisk nivå 

i detta fall, där det utökade stödet tagits bort, påverkar förskollärarna och därmed barnen som 

individer. 

 

 

 
 

Figuren visar Bronfenbrenners teoretiska modell utifrån studiens perspektiv. (Egen utformad modell) 

METOD 
 

Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare upplever och bemöter sitt uppdrag att 

medverka till att utveckla barns modersmål utan utökat stöd från modersmålspedagoger. 

Studien utfördes i en västsvensk kommun, där modersmålspedagogerna nyligen fått andra 

uppgifter än att medverka till att utveckla modersmålsutveckling i förskolan. Under den här 

rubriken presenteras studiens metodval, redskap, urval, genomförande, etiska principer, 

trovärdighet samt analys. 

Metodval 

Då vi ville få en djupare förståelse för hur förskollärarna upplever och bemöter sitt uppdrag, 

har en kvalitativ metod valts. Inom kvalitativ forskning handlar det om att tolka olika synsätt 

för att skapa kunskap inom ett visst område eller företeelse (Bryman, 2011). Kvalitativ metod 

passar också bra när forskaren vill förstå hur de utvalda personerna resonerar och tänker kring 

de frågor som ställs (Trost, 2012). Genom att använda en kvalitativ metod kan vi upptäcka 

omständigheter som för oss är okända (Malmqvist, 2007). Metoden innebär också att det blir 

möjligt att få fram hur respondenten uppfattar och känner inför det fenomen vi undersöker 
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(Lantz, 2013). Vidare ger metoden oss möjlighet att utläsa mönster i hur de valda 

respondenterna resonerar och tänker kring studiens fokus. Men valet av metod kan även 

innebära att vi missar hur utbredda tankarna och uppfattningarna är i stort i vårt samhälle. 

Metoden innebär också att forskaren ska tolka resultatet på ett objektivt sätt, vilket kan vara 

svårt då forskarens egna subjektiva tankar och känslor ofta kommer att påverka resultatet. 

Intervju som redskap 

Lantz (2013) beskriver att intervju är ett bra alternativ som redskap, när forskaren vill undersöka 

respondentens upplevelse eller uppfattning av någonting. Bryman (2011) beskriver även han 

att kvalitativa intervjuer ger intervjuaren respondentens synsätt och uppfattningar av det 

undersökta. Kihlström (2007) förklarar att en intervju är som ett vardagligt samtal, men med ett 

bestämt fokus där intervjuaren leder samtalet för att inte komma ifrån ämnet. Med en intervju 

finns också möjlighet att kontrollera om respondenten förstått frågan, samt att vi förstått svaret. 

 

Vi använde oss av en semistrukturerad intervju, där vi som Bryman (2011) beskriver, hade en 

intervjuguide att använda på ett flexibelt sätt för att kunna få ut mesta möjliga från 

respondenten. Dessutom kunde frågor ställas, som inte fanns med i vår guide när det kunde 

knytas till något som respondenten sagt. 

 

Frågorna utformades så kort och koncist som möjligt, med begrepp som respondenterna skulle 

känna till. Frågorna skapades också utifrån vårt syfte och tankar kring hur kommunens nya 

riktlinjer skulle kunna påverka förskollärarna i sitt arbete med att arbeta kring läroplanens mål 

om modersmålsutveckling. 

 

Vi hade i åtanke att frågorna inte skulle skapa ett ställningstagande kring om kommunens beslut 

var rätt eller fel. Inte heller ville vi komma med pekpinnar om att det ingår i förskolans uppdrag 

att medverka till att barnen får möjlighet att utveckla sitt modersmål, med eller utan stöd utifrån. 

Sen utförde vi  en pilotstudie med tre förskollärare i den aktuella kommunen. Våra 

intervjufrågor kunde på så sätt ändras och bearbetas flera gånger för att bli så tydliga som 

möjligt  innan vi blev nöjda och kunde påbörja studiens datainsamling. Till en början utformade 

vi få, men breda frågor med flera följdfrågor. Tillslut hamnade vi på 15 frågor där några innehöll 

stödord eller lämnade plats för eventuella följdfrågor (Se bilaga 2). 

Urval  

Vårt urval består av sex förskollärare från sex olika områden i kommunen som haft erfarenhet 

av att möta barn med olika modersmål i förskolan. De har också erfarenheter kring att 

modersmålspedagoger tidigare kommit ut i verksamheten. Sex förskolechefer i kommunen 

kontaktades via telefon, där vi kort beskrev vad studien skulle handla om och frågade om de 

hade personal som kunde tänkas ställa upp på intervju. I samband med dessa kontakter, mailade 

vi ett informationsbrev till förskolecheferna som de och deras personal kunde ta del av (se bilaga 

1). Cheferna var positiva och fem av dem återkom snabbt med namn och telefonnummer till 

förskollärare som var intresserade att delta i vår studie. Dessa förskollärare kontaktade vi genom 

telefon där intervjutillfällena bokades in. Den sjätte förskolechefen dröjde med svar, så vi 

kontaktade åter och fick till svar att denne glömt, men skulle fråga sin personal. Efter ytterligare 

tre dagar hade vi inte hört något så vi kontaktade ännu en förskolechef och fick samma dag 

namn på en förskollärare som ville delta i studien. 

 

Vi valde att undersöka enbart en kommun eftersom vi i nuläget vill ta reda på hur förskollärare 

bemöter en förändring och anpassar sitt arbete och uppdrag efter den. Valet att enbart ha med 

förskollärare i studien baseras på vår tanke att de med sin utbildning är väl insatta i läroplanens 
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mål, samt har kunskaper om barn språkutveckling och vet hur de kan stödja flerspråkiga barn i 

sitt modersmål. 

Genomförande  

Samtliga intervjuer utfördes på respektive förskola i ett avskilt rum. Avsatt tid var 30-40 min 

för att intervjun skulle kunna utföras utan stress eller risk att behöva avbrytas när tiden var slut. 

Kihlström (2007) lyfter vikten av att ha tillräckligt med tid avsatt för att inte riskera att 

respondenten tvingas avbryta och intervjuaren därmed blir utan viktiga svar. Att inte ha 

tillräckligt med tid avsatt kan också innebära att intervjuaren tvingas skynda på frågandet och 

inte är tillräckligt uppmärksam på vad respondenten svarar. Tiden på förskolorna tog allt mellan 

30 och 40 min varav själva intervjun tog allt mellan 16 och 29 minuter. 

 

Vi hade tidigare bestämt att en av oss skulle utföra samtliga intervjuer, medan den andra började 

arbeta på andra delar av examensarbetet. Vi tänkte att det skulle vara en fördel  med en person 

som intervjuade för att lättare få en överblick av svaren. Intervjuaren kan då också enklare 

relatera till tidigare intervjuer och se likheter och skillnader på ett tydligare sätt. 

 

Samtliga intervjuer spelades in med hjälp av mobiltelefon, det medförde att intervjuaren inte 

behövde lägga sin koncentration på att anteckna, utan istället kunde följa respondentens 

resonemang och utveckla intervjun för att få svar på det som var meningen att undersökas. 

Dessutom gav inspelningarna oss också möjlighet att höra intervjun flera gånger, vilket var till 

hjälp vid analysarbetet. 

 

Intervjun började med ett allmänt samtal för att få respondenten så bekväm som möjligt. Sedan 

gav intervjuaren sin förförståelse av läget med det som frågorna skulle handla om och berättade 

om intervjuns upplägg. Därefter inleddes intervjun med några bakgrundsfrågor om 

respondenten för att sedan handla mer om erfarenheter och upplevelser före och efter den 

förändringen i verksamheten som vi undersöker kring. Stödanteckningar fördes för att enklare 

kunna gå tillbaka och fråga mer när respondenten pratat färdigt. 

Etiska principer 

Hermerén (2011) lyfter de fyra etiska principerna som vi behöver förhålla oss till för att 

forskningen ska bli rättssäker. Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

samt nyttjandekravet beaktades på flera sätt. Redan i informationsbrevet till förskolecheferna 

och förskollärarna, informerades om att vi förhåller oss till de forskningsetiska principerna. Det 

är viktigt att alla som deltar känner sig trygga i situationen, att de inte ska bli lurade eller 

utnyttjade på något vis. Innan intervjuerna påbörjades, upprepade intervjuaren de etiska 

principerna och förklarade tydligare syftet med studien. Respondenten fick också höra om vår 

förförståelse av situationen, att förskollärarna befinner sig i början av en process, där ett yttre 

stöd tagits bort och att det kan vara svårt att utläsa större förändringar efter så kort tid. 

Intervjuaren påminde om att respondenten när som helst kan avsluta sin medverkan. Ingen av 

de intervjuade fick veta vilka andra förskolor som deltog i studien, allt för att förhindra att någon 

inte skulle kunna förbli anonym. Även i transkriberingen har ord och namn som skulle kunna 

peka ut någon person eller förskola, ändrats eller skrivits om. Respondenten fick också veta hur 

deras svar kommer att behandlas och användas. I detta fall används svaren enbart i den aktuella 

studien och samtliga bandinspelningar kommer att raderas när studien är granskad och godkänd 

av examinator.  
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Trovärdighet 

Bryman, (2011) beskriver validitet och reliabilitet som två av de viktigaste kriterierna en 

forskare har att förhålla sig till för att visa att resultatet har en god kvalitet. 

 

Validitet handlar om att forskaren studerar det som han eller hon önskar undersöka och 

ingenting annat (Thurén 2007). Giltigheten kan ökas på flera sätt och i denna studie stärks den 

bland annat genom att vår handledare har granskat och gett förslag på förbättringar av 

intervjufrågorna. Dessutom är intervjun utprovad i en pilotstudie med tre personer som skulle 

kunna ingå i studien. Kommunicerbarheten är en annan aspekt att beakta validiteten. Den 

innebär att läsare av studien ska förstå vad studien handlar om och vad resultatet visar. Därför 

har vi under arbetet med studien låtit flera personer läsa det skrivna för att kunna stärka 

validiteten och förbättra där läsaren inte förstår eller saknar något. 

 

Den externa validiteten påverkas i studien då det låga urvalet på sex förskollärare kan tyckas 

litet. Det blir således svårt att generalisera studiens resultat utifrån ett så litet urval. 

Trovärdigheten ökar dock då förskollärarna kommer från sex olika områden i kommunen. 

Respondenterna är dessutom handplockade efter kriterierna att de ska ha erfarenhet av att arbeta 

både med och utan medverkan från modersmålspedagog i verksamheten samt att de är utbildade 

förskollärare. Ämnet som berördes kan för vissa vara känsligt att prata om, vilket kan ha 

påverkat den interna validiteten. Därför var det också viktigt för oss att säkerställa 

respondenternas anonymitet då samtliga kommer från en och samma kommun. 

 

Reliabilitet handlar om studiens trovärdighet, att resultatet är tillförlitligt (Lantz, 2013). Om 

intervjuaren är erfaren att intervjua, stärks reliabiliteten och här kan det väl diskuteras om 

intervjuaren haft tillräcklig erfarenhet av att intervjua efter två kortare inslag på utbildningen. 

För att få respondenten att känna sig inbjuden och trygg, togs personlig kontakt via telefon där 

respondenten fick besluta om tid och plats. För att skapa relation och förtroende inleddes varje 

intervju med utrymme för information och möjlighet till frågor och allmänt prat. Reliabiliteten 

hade kunnat öka om vi båda hade varit med under intervjuerna, men nu är så inte fallet. Däremot 

har den som inte varit med, tagit del av såväl transkriberingar som inspelade intervjuer inför 

arbetet med resultatet. En sak som också ökar studiens reliabilitet är att alla intervjuer 

ljudinspelades. Det medför att intervjuaren under intervjun kan fokusera på det respondenten 

sa istället för att hinna skriva ner allt som sades.  

 

För att vår studie skulle anses tillförlitlig och nå en god kvalitet, granskade vi våra tolkningar 

kritiskt. När vi fick resultatet på vår forskning var det viktigt att undersöka om resultatet var 

trovärdigt då resultatet byggde på våra tolkningar. Vi ställde oss kritiska till våra egna 

tolkningar och visade att andra kanske hade tolkat på annat sätt. Ett sätt att visa trovärdighet 

här är att visa respondenternas svar i citat för att ge läsaren en mer tydlig bild av vad som 

egentligen sades och möjlighet att själv tolka det som respondenten uttryckt. Genom att 

kontinuerligt diskutera valet av citat och söka visa bredd på svaren, anser vi att vi gjort vad vi 

kunnat för att åsidosätta våra egna förutfattade meningar i arbetet med resultat och diskussion.  

Analys 

De inspelade intervjuerna transkriberades direkt efter avslutad intervju för att viktiga delar inte 

skulle riskera att falla i glömska. När samtliga transkriberingar var klara gick vi tillsammans 

igenom dem och sammanställde svaren på samtliga frågor för att se om vi hade fått samma bild 

då endast en av oss utfört intervjuerna och transkriberingarna. Tholander & Cekaite (2015) 

beskriver vikten av att fler än den som intervjuat och transkriberat, granskar transkriberingen 

mot inspelningen. Det kan då framkomma sådant som först missats eller missuppfattats. Därför 
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såg vi också till att vi båda tog del av de inspelade intervjuerna. Då vi båda hade tolkat svaren 

på liknande sätt, kategoriserade vi svaren efter studiens syfte och problemformulering. Vi 

resonerade tillsammans kring datareduktion (Lantz, 2013) för att bestämma vad som skulle tas 

bort och vad som skulle finnas med i resultatdelen. Önskvärt var här att lyfta fram 

respondenternas känslor och resonemang kring en förändring som skett för att se om och hur 

det påverkat deras arbete med att utveckla barns modersmål. Detta kopplade vi till 

Bronfenbrenners (1979) ekologiska utvecklingsperspektiv genom att söka efter svar där 

respondenten tolkar och bemöter sitt uppdrag utifrån de direktiv som kommer från högre 

instanser och politiska beslut. Vi sökte också efter mönster kring hur hem och förskola som 

miljöer påverkar vilka förutsättningar och möjligheter barnen får till att utveckla sitt 

modersmål. Till att börja med söktes mönster i svaren med hjälp av överstrykningspennor med 

olika färger för att kunna urskilja mönstren. Därefter framträdde skillnader och likheter i 

svarsinnehållet som delades in efter förändringen, alltså före och efter kommunens beslut om 

att ta bort det yttre modersmålsstödet.  

RESULTAT 
I följande avsnitt redovisas resultaten av intervjuerna med sex förskollärare i studien. Resultatet 

är indelat i fyra huvudrubriker, Förskollärares uppdrag och kompetens, Modersmålspedagoger 

i verksamheten, Nya förutsättningar och Nya arbetssätt, där respondenternas svar är uppdelade 

i olika underrubriker för att läsaren ska få en så tydlig bild som möjligt av vad som framkommit.  

Förskollärares uppdrag och kompetens:  

Här redovisas hur respondenterna tänker kring sitt uppdrag i läroplanen och sin kompetens när 

det handlar om att medverka till modersmålsutveckling. Respondenterna beskriver att de och 

modersmålspedagogerna hade ett gemensamt ansvar, men olika uppgifter för att utveckla 

barnens modersmål. De flesta respondenterna tolkar förskolans uppdrag som att det var 

modersmålspedagogens ansvar att utveckla modersmålet genom att barnen fick möjlighet att 

prata och höra sitt modersmål. Respondenterna uttrycker att de inte har kompetens att 

kommunicera på fler språk, men att deras ansvar istället är att ge utrymme för och skapa en 

positiv syn kring flerspråkighet bland både barn och föräldrar. 

 

Här följer ett exempel på hur en respondent beskriver att modersmålspedagogens ansvar låg vid 

att ge barnen ett muntligt stöd i modersmålet samt att stötta arbetslaget i deras arbete med att 

utveckla barnens modersmål i förskolan. 
 

 

Jag har väl tolkat det innan som att man ska ha en person som en hemspråkslärare, att dom 

ska komma ut liksom och vara ett stöd i barnens hemspråk, men att vi också ska vara 

delaktiga och få lite stöttning och hjälp med det för att kunna utveckla det (modersmålet) på 

stället. 

 

Flera respondenter har uttryckt att de önskat mer stöd och hjälp från modersmålspedagogerna 

för att kunna stötta barnens modersmål i verksamheten. 

 

Nedan beskriver en respondent i citatet att modersmålspedagogerna uppfattats som mest 

ansvariga för uppdraget, men att arbetslaget ändå försökt delta på något sätt. 
 

 

Ja nu är det vårat uppdrag, men innan har man inte känt så, men ändå att man försökt göra 

lite grejer om dom haft hemspråk. Typ Hej då, i hallen och att man tar fram ord...för deras 

identitet om man säger så. 
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En annan respondent beskriver i citatet nedan att det egentligen borde ha handlat om ett 

samarbete mellan arbetslag och modersmålspedagoger, men att ansvaret till stor del lades på 

modersmålspedagogerna och att arbetslaget nu har fått ta över allt ansvar. 
 

 

Egentligen så är det väl att man ska samarbeta alltså både modersmålsläraren och vi, så nu är 

det vi som tar över det, har mer ansvar att det händer. Förut la vi mer på dom 

(modersmålspedagogerna) att dom fixade det. 

 

Samtliga respondenter beskriver att uppdraget att ge barnen möjlighet att utveckla sitt 

modersmål, blivit mer aktuellt nu sen det yttre stödet från modersmålspedagogerna tagits bort. 

Respondenterna uttrycker en osäkerhet kring att nu överta allt ansvar då de uppfattar att de inte 

riktigt vet hur de ska arbeta med modersmålsstöd i verksamheten. 

 

En respondent beskriver nedan i citatet, sin tolkning av vilket ansvar arbetslaget hade när det 

handlade om att stötta barnen i sin modersmålsutveckling. 
 

 

Jag tolkar det som att vi mer ska visa på mångfald, att vi är olika och kommer från olika 

länder, har olika kulturer och att man ska vara nyfiken och positiv inför andra. Har vi en 

positiv inställning till det så smittar det av sig till barnen. 

 

De flesta respondenterna lyfter vikten av att arbetslaget ska arbeta för att skapa en positiv syn 

för andra språk och andra kulturer i barngruppen och att detta leder till nyfikenhet och tolerans 

bland barnen. 

 

Respondenten i citatet nedan beskriver att hon saknar kompetens att utveckla barnens 

modersmål. 
 

 

Jag kan ju aldrig lära dom deras språk, det kan jag ju inte. Jag kan ju aldrig utveckla deras 

språk på samma sätt mer än enstaka ord då. Sen kan man ju med föräldrarnas hjälp prata om 

hur viktigt det är att man håller isär språken, att dom inte blandar språken hemma. 

 

Andra respondenter beskriver  i citaten nedan att de också saknar tillräcklig kompetens att 

utveckla barnens modersmål och att det de kan göra är att lyfta fram vikten av att barnen får 

möjlighet att prata och höra sitt modersmål hemma. De beskriver också att stöd och hjälp från 

föräldrarna är av stor vikt för att de ska klara av att arbeta med sitt uppdrag i läroplanen. 
 

 

Jag kan ju bara sporra dom (barnen) och föräldrarna och höra med föräldrarna att dom 

använder språket (modersmålet) hemma. Jag kan ju inte kolla hur mycket någon kan, jag kan 

ju inte albanska. Det enda är att man kan prata med föräldrarna om hur viktigt det är att man 

pratar modersmålet hemma. 

 

 

Jag kan ju inte lära ut på deras språk. Alltså jag kan bara uppmuntra dom att prata och 

uppmuntra dom till att vara nyfikna och be föräldrarna om hjälp och stöd. 

 

Nästan alla respondenter berättar att de försöker få föräldrarna att se modersmålet som viktigt 

för barnens fortsatta språk och identitetsutveckling. Personalen ligger därför ofta på föräldrarna 

redan från inskolningen med information kring modersmålets betydelse. 
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Modersmålspedagoger i förskolan 

Samtliga respondenter har sedan tidigare erfarenhet av att modersmålspedagoger kom ut ca en 

gång i veckan (per modersmål) och att tiden varierade mellan 30-120 minuter beroende på hur 

många barn som deltog samtidigt. Respondenterna beskriver att de upplevt detta yttre stöd från 

modersmålspedagogerna både positivt och negativt av flera orsaker. Bland annat handlar det 

om i vilken utsträckning modersmålspedagogen varit delaktig eller inte i verksamhetens 

aktiviteter. Det handlar också om yttre omständigheter och samordning bland 

modersmålspedagogerna i kommunen. 

Positiva erfarenheter 

Respondenterna beskriver flera positiva erfarenheter av att modersmålspedagoger kom ut i 

verksamheten. En sak är att de värdesatte när modersmålspedagogerna deltog i verksamhetens 

planering och aktiviteter. Respondenterna nämner särskilt deltagandet i teman som värdefullt 

samt att modersmålspedagogerna översatte böcker och läste för barnen. En annan positiv 

erfarenhet är när modersmålspedagogerna var lyhörda inför vad barnen ville och när de andra 

barnen i barngruppen också fick delta i aktiviteter kring modersmålsutveckling tillsammans 

med modersmålspedagogerna. 

 

I citaten nedan beskriver två respondenter hur de värdesatte att modersmålspedagogerna deltog 

i så stor utsträckning som möjligt i verksamhetens olika aktiviteter. En annan sak som 

respondenterna såg som positivt med modersmålspedagogerna, var att de kunde översätta och 

vara ett språkligt stöd. Det ses som viktigt för att barnen ska få samma möjlighet till en 

helhetsbild av det som pågick i verksamheten. 
 

 

Vad som fungerade bra var ju att barnen med annat språk kunde göras mer delaktiga i det vi 

gjorde, till exempel om vi läste en bok på svenska, då kunde vi berätta för modersmålsläraren 

att nu har vi läst den här boken och den finns på deras (barnens) språk så du kan läsa den så 

att dom får med sig hela boken på sitt egna språk. 

 

 

Om vi hade samling om något speciellt i ett tema så hjälpte ju modersmålspedagogerna till 

att översätta på barnens språk så dom skulle få med sig vad vi satt och pratade om och dom 

fick en helhetsbild av vad vi höll på med. Sen kunde det ju vara vid fruktstunden när dom 

satt med och pratade om till exempel frukterna och vad det var vi åt för någonting. Olika 

händelser, var med i våra samtal med barnen fast dom pratade då på sitt språk. 

 

Flertalet respondenter beskriver det positiva av att en modersmålspedagog kunde delta i så 

många aktiviteter som möjligt. De lyfter också vikten av att modersmålspedagogen kunde ge 

barnen ett språkligt stöd som de annars inte hade kunnat få från personalen i arbetslaget. 

 

De tre citaten nedan visar hur respondenterna uppskattade när modersmålspedagogerna var med 

i planeringen och fungerade som en i arbetslaget för att modersmålet skulle vara en naturlig del 

av verksamheten. 
 

 

När dom jobbade inne i gruppen och vi berättade för modersmålspedagogen vad vi höll på 

med, vad våran planering var och vad vi höll på med just då så att dom skulle göra samma 

sak. 

 

 

Hon var ju med oss som en av oss. Hon pratade om färger och former likväl som att jag gjorde 

det. Hon var ju med i verksamheten och hade samma ansvar som jag. Ibland höll hon i 

fruktstunden på både svenska och modersmålet så vi delade på ansvaret. 
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Det var väldigt bra, hon var väldigt duktig den kvinnan och väldigt lyhörd inför oss och var 

med i gruppen. 

 

En respondent beskriver i citatet nedan hur viktig modersmålspedagogen också kunde vara för 

de övriga barnen i barngruppen. 
 

När dom tog med sig dom andra barnen i det dom gjorde och fick dom intresserade av språket, 

det var ju väldigt bra. 

 

En annan respondent beskriver i citatet nedan hur viktig modersmålspedagogerna kunde vara i 

arbetet med att utveckla en kulturell identitet som också har med modersmålet att göra. 
 

 

Det kan ju vara bra att dom pratar mer om kultur, deras kultur hemifrån kanske och hur det 

är i det landet för det kan ju inte jag. 

 

Negativa erfarenheter 

Respondenterna beskriver också negativa erfarenheter av att modersmålspedagogerna kom ut i 

verksamheten. Det handlade främst om problem i upplägget och i samarbetet mellan arbetslaget 

och modersmålspedagogen. Det handlade också till stor del om att modersmålspedagogerna 

inte deltog i verksamheten utan tog ut barnet ur gruppen och att de där ofta arbetade med barnen 

på en för hög nivå i relation till barnens ålder. 

 

I citatet nedan beskriver en respondent hur hon upplevde att det ofta saknades samarbete mellan 

modersmålspedagogerna och arbetslaget. 
 

 

Jag vet att det har varit väldigt, vad ska jag säga? Dålig organisation, struktur på det hela. 

Ibland kom dom, ibland kom dom inte, men vi hörde aldrig av någon. Alltså vissa av dom 

här modersmålslärarna har man fått en bra kontakt med så att säga och dom har gjort ett bra 

arbete, men det kan jag säga, att det inte är många som det har fungerat med. 

 

De flesta respondenterna har beskrivit en liknande syn, att det har fungerat med vissa 

modersmålspedagoger, men till största delen inte blivit vad det var tänkt att vara. 

 

En annan respondent beskriver i citatet nedan, problemen med struktur, planering och tid som 

kunde uppstå. 
 

 

Sen var det ju svårt med det här att delge dom (modersmålspedagogerna) våran planering för 

vi hade ju oftast inte den tiden att sitta ner med dom när dom kom, utan det blev ju på stående 

fot. Det berodde helt och hållet på när på dagen de kom. Vissa tider var ju inte alls bra i våran 

pedagogiska verksamhet, men man fick oftast ta dom tiderna som dom hade över. 

 

Flera respondenter nämner detta som ett problem, att modersmålspedagogerna oftast kom på 

tider som inte alltid passade rent pedagogiskt och därför inte heller tillförde barnen så mycket. 

Att modersmålspedagogerna inte hade inplanerad tid eller möjlighet att delta i verksamhetens 

planering, ses som ett av de största hindren för att modersmålsstödet ska kunna tillföra barnen 

tillräckligt lärande i sitt modersmål. 
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Nedan visas två citat, som beskriver respondenternas negativa erfarenheter och syn på att 

modersmålspedagogerna oftast tog ut barnen ur barngruppen för att träna deras modersmål. Det 

medförde att barnen exkluderades från sin grupp och att kamraterna inte heller kunde göras 

delaktiga. 
 

 

Här var det en kvinna som tog med sig barnen in när vi var ute, för hon ville inte vara ute. Så 

då satt dom här inne, kanske här vid något bord med stängda dörrar, så då fick inga andra 

barn vara med. 

 

 

Dom plockade ut barnet och satt med det i ett rum och gjorde lite uppgifter, fast vi många 

gånger tänkte att det hade varit bättre om dom var med i verksamheten. Alltså går vi till 

skogen hade det väl varit bättre om dom kanske varit med och pratat om vad det heter på 

deras språk. Men ofta ville dom vara kvar med barnet på förskolan. 

 

Det ovan beskrivna är något samtliga respondenter påpekade som det största problemet då 

barnen som togs ut blev exkluderade och deras kamrater inte fick möjlighet att erfara det 

positiva med att vara flerspråkig. Den tanken om att modersmålspedagogerna skulle vara 

inkluderade i verksamheten föll enligt respondenterna här och tappade sin betydelse för hur det 

var tänkt att stödet skulle se ut och fungera. 

 

Två respondenter beskriver i citaten nedan att ett annat problem med att barnen togs ut ur 

barngruppen, var att arbetslaget inte hade någon inblick i vad modersmålspedagogerna gjorde 

tillsammans med barnen. Då kunde inte heller personalen i arbetslaget kontrollera att 

modersmålspedagogerna inte arbetade på för hög nivå med barnen. 
 

 

Vi hade ju ingen insyn i vad dom gjorde när dom gick iväg och satte sig. Och som jag sa så 

blev det ofta på för hög nivå. När dom (modersmålspedagogerna) var inne med oss istället så 

kunde vi säga: Ja, men nu måste du nog tänka på att hon eller han är ju inte så gammal så den 

kanske inte klarar av det.  

 

 

Många utav dom här modersmålslärarna är ju utbildade lärare i sitt hemland så många gånger 

så la dom sig på lite för hög nivå och hade dom flera barn med sig ut som var i olika åldrar 

så var det ju en del barn som inte fick med sig så mycket. 

 

Det här med att personalen i arbetslaget inte hade någon insyn i vad modersmålspedagogerna 

gjorde tillsammans med barnen, är något som fler respondenter oroades över. De undrade till 

exempel vilka budskap som modersmålspedagogen förmedlade av läroplanens normer och 

värderingar och om barnen fick något inflytande. 

 

En respondent beskriver i citatet nedan sin fundering kring vilka budskap som 

modersmålspedagogerna förmedlade tillsammans med barnen när de gick ifrån verksamheten. 
 

 

Man undrade ofta vad dom (modersmålspedagogerna)gjorde tillsammans med barnen. Vilka 

värderingar och budskap dom förmedlade alltså. Vi kunde ju inte veta ifall dom höll sig till 

läroplanen då, alltså läroplanens normer och värderingar...Får barnen vara delaktiga och 

möjlighet till inflytande? Hur pratar man om känslor? Är det okej att gråta om man är pojke 

osv? 
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Nya förutsättningar 

Respondenterna beskriver i detta avsnitt om och hur de fått någon kompetensutveckling eller 

annat stöd inför de nya förutsättningarna med att utveckla barnens modersmål utan det utökade 

stödet från modersmålspedagogerna. Hälften av de sex förskollärarna har inte fått någon 

kompetensutveckling eller något stöd över huvud taget. Övriga har fått någon form av 

utbildning och stödmaterial. De flesta respondenterna beskriver också vad de saknar för 

kompetens kring modersmålsutveckling för att på bästa sätt kunna arbeta med sitt uppdrag och 

läroplanens mål och riktlinjer. 

 

I citaten nedan beskriver tre respondenter vilken slags kompetensutbildning eller stödmaterial 

de fått i samband med de nya förutsättningarna, när det utökade modersmålsstödet i kommunen, 

togs bort i höstas. De insatser som berörs handlar om bildstöd, tips på böcker och appar samt 

möjlighet till reflektion i smågrupper. 
 

 

Jag var ju på ett möte med dom rektorerna som har hand om modersmålsstödet inför det här 

att dom tog bort det utökade stödet där dom berättade...det var någon kvinna som berättade 

lite om hur man kan arbeta just med bildstöd och olika appar. Och så fick vi lite information 

om böcker som finns på både svenska och andra språk. Ja det är väl det som jag var med på, 

som jag har fått då . Nu håller vi på här och läsa en bok från skolverket, som handlar om 

språk i förskolan. Det var från våran rektor, så vi läser ett antal sidor inför vårat 

APT(arbetsplatsträff)och sen sitter vi i smågrupper och diskuterar, det är jätteintressant. Dels 

att höra hur olika avdelningar jobbar med det (modersmålet) och sen hur olika tankar man 

har runt omkring det här med tvåspråkighet, flerspråkighet. 

 

 

Jag och en kollega fick gå på en föreläsning om att dom tog bort dom här 

modersmålspedagogerna och hur dom i kommunen valt att satsa pengarna istället på dom 

nyanlända barnen... Vi fick förslag på appar, men det var appar som dom själva sa främst 

vände sig till äldre barn i skolan, men vi fick även förslag på appar som vi kan använda med 

våra barn. Vi hade också ett APT  ihop med andra förskolor i vårt område, där vi skulle 

diskutera och komma fram till hur vi kan lyfta modersmål, hur vi kan arbeta vidare med det. 

 

 

Ja det har ju varit det här med appar. Då fick jag gå på en föreläsning i två timmar, det var 

inte så avancerat, man fick reda på lite appar. 

 

En respondent som varken fått kompetensutveckling eller stöd inför de nya förutsättningarna, 

beskriver i citatet nedan hur hon och kollegan upplevde den nya situationen. Hon beskriver 

även i citatet hur hon och hennes kollega tagit tag i sitt uppdrag och själva söker vägar för att 

kunna stödja barnen i sina modersmål. 
 

 

Ingen kompetensutveckling nej. Så vi blev ju lite ställda först. Jag och X har diskuterat fram 

och tillbaka och tittat lite på nätet och vad andra gör och så… och sen kommer vi fram själva, 

vad vi vill göra då. Vi bygger in det i både lek och daglig verksamhet. Vi ska tänka ut mer 

grejer, man kan inte gå och tänka att det är jobbigt, utan jaha, vad spännande, det är ju en 

utmaning för oss. 

 

Respondenterna uttrycker att de saknar kompetens och det gör även de respondenter som fått 

någon form av kompetensutbildning eller stöd. Respondenterna saknar konkreta tips och idéer 

kring hur de kan arbeta för att barnen ska kunna utveckla sina modersmål. Vidare saknar de 

tillgång till olika material, tid till reflektion och en samordnare kring modersmålsstödet för de 

barn som har annat modersmål än svenska, men som inte är nyanlända. 
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I citaten nedan beskriver respondenterna vad de saknar för stöd och kompetens för att känna att 

de kan genomföra sitt uppdrag med läroplanens mål och riktlinjer när det gäller att medverka 

till  barnens modersmålsutveckling. 
 

 

Det hade varit bra med mer konkreta tips och idéer, alla tycker att det är lite luddigt, det är 

lite svårt, det är lite tidskrävande, det är…ja man vill ha konkreta tips och idéer egentligen. 

 

 

Det skulle väl vara bra om man då hade kanske böcker från deras länder som dom känner 

igen, även om man inte kan läsa dom så kan det ju finnas något man känner igen som är 

specifikt från just det landet, det ser ju annorlunda ut här än vad det är där. 

 

 

Jag har inte fått tid och möjlighet att reflektera kring det här än. Jag känner att det inte är bra, 

men jag kan inte påverka det här med tiden så mycket när det är som det är med den. Jag vet 

ju att man ska ta tillvara på språket, uppmuntra till det, men sen hur man gör, det vet jag inte 

riktigt nu. 

 

 

Det kan säkert finnas bra litteratur om man hade vetat var man skulle söka någonstans. Och 

även att det fanns en samordnare när det gäller dom barnen som redan finns ute och inte bara 

dom nyanlända, utan även dom som är födda här och har föräldrar som har bott här i många 

år...som kunde typ komma ut liksom…en förmiddag eller vad som helst och vara med och 

liksom komma med lite idéer. 

Nya arbetssätt 

Samtliga respondenter poängterar att de nya förutsättningarna utan ett utökat stöd, är en nyligen 

påbörjad process och att det fortfarande pågår reflektioner i arbetslagen kring hur arbetet med 

modersmålsutvecklingen skall se ut. Respondenterna påpekar att det kan verka som att de inte 

arbetar med att utveckla barnens modersmål i särskilt stor utsträckning. Dessutom är det inte 

bara modersmålet som förskolan ska arbeta med, menar respondenterna och därför har 

modersmålsutvecklingen ibland blivit ett uppdrag som fått stå undan till förmån för andra 

uppdrag. Svaren visar ändå hur respondenterna uppmärksammar och arbetar kring modersmål 

i förskolans verksamhet sedan de fått hela ansvaret till uppdraget. Enligt respondenterna handlar 

deras arbete om ökat samarbete med föräldrarna, som nu får stötta och hjälpa mer. Det handlar 

också om att arbetslagen börjar söka nya verktyg och arbetssätt och upptäcker saker som de 

tidigare inte tänkt på eller sett som sin uppgift. Sist, men inte minst lyfter respondenterna vikten 

av att uppmärksamma flerspråkighet och modersmål bland alla barn i verksamheten. 

 

Citaten nedan skildrar respondenternas beskrivningar av att samarbetet med föräldrarna ökat 

sedan det yttre modersmålsstödet tagits bort från verksamheten. Föräldrarna stöttar och hjälper 

arbetslagen i deras arbete och uppdrag med modersmålsutveckling och har ibland fått överta 

modersmålspedagogens roll. 
 

 

Vi har ju väldigt bra kontakt med en mamma nu till ett barn med annat modersmål, så vi 

samarbetar med henne, hon hjälper oss lite vad barnet behöver(språklig träning)och så. I och 

med att det är så nytt för oss så gör hon detta. 

 

Ja det känns som att vi pratar mer med föräldrarna och frågar dom. Att dom får liksom mer 

tala om för oss hur dom firar Bajram eller vad dom har för högtider, vad dom äter då eller 

vad dom har för kläder då eller...för innan kunde man ju bolla den frågan med den pedagogen 

som kom ut till oss då (modersmålspedagogen). 
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I citaten nedan beskriver respondenterna hur de söker och använder sig av nya verktyg och 

arbetssätt för att stödja barnens modersmålsutveckling, sedan de övertagit hela ansvaret kring 

uppdraget. Det handlar om musik, barnprogram och litteratur på fler modersmål. Det handlar 

också om nya appar för modersmålsträning och dokumentation av modersmålsutveckling. 
 

 

Ja alltså vi försöker, tanken är att man kan lyssna på musik från andra länder, andra kulturer. 

Vi har tänkt att vi ska låna böcker på andra språk . Vi kan titta i dom tillsammans och sen får 

ju föräldrarna kanske låna hem dom om dom vill, eller om barnen vill. Ja, sen kan man ju 

fråga föräldrarna om det finns något barnprogram kanske, som vi kan titta på. Det kan man 

ju googla själv också, men man måste ju vara medveten, alltså vi måste ju ha sett det 

programmet innan man kan visa det för en barngrupp, man vet ju aldrig vad som…det kan ju 

komma nåt...eftersom man inte vet vad dom pratar om. 

 

 

Vi har ju appar som vi jobbar med och nu ska alla få apparna, först var det bara jag, vi på min 

avdelning som fick den, nu ska alla få dom här apparna för man kan ju använda dom på 

många sätt.  

 

 

Ja nu får vi gå in och tänka på dokumentationen ... det skulle vi ha gjort tidigare också … Jag 

litade lite på dom (modersmålspedagogerna) förut … att dom dokumenterade … men man 

dokumenterade ju lite ändå förut också, men nu känns det ännu viktigare. Vi pratade om det... 

tänk bara ... vad har vi för dokumentation om det, ifall skolinspektionen skulle komma och 

fråga hur vi jobbar med flerspråkiga barn … därför försöker vi nu att skriva ner hur vi har 

jobbat. 

 

En respondent ovan beskriver att dokumentationen kring modersmålsutveckling har blivit ett 

viktigt redskap för arbetslaget för att uppmärksamma uppdraget kring modersmålsutveckling i 

förskolan. Flera respondenter beskriver hur de nu arbetar mer med musik och böcker från olika 

länder. De flesta respondenterna ser också apparna som ett bra hjälpmedel i 

modersmålsutvecklingen nu när modersmålspedagogerna inte längre kommer ut och stöttar. 

 

Slutligen beskriver två respondenter i citaten nedan, hur de arbetar med att uppmärksamma 

olika modersmål i verksamheten som en del i sitt arbete kring identitets och 

modersmålsutveckling. 
 

 

Vi har inte ändrat vårt arbetssätt nämnvärt, det är så kort tid, det är ganska nytt det här. Vi 

uppmärksammar ju barnen mycket på...speciellt vid måltiderna, att vi har olika språk. Vi kan 

till exempel fråga: vad heter mjölk på ditt språk och vad heter det på ditt och det tycker ju 

barnen är jätteintressant. Det är ett sätt att uppmärksamma att det finns olika språkgrupper. 

 

 

Om något barn säger något ord på annat språk eller engelska, uppmärksammar vi dom och 

barnen på att det finns andra språk och att dom låter olika, att det finns andra som pratar 

annorlunda. Ibland har vi lånat böcker på andra språk för att visa hur andra språk och 

bokstäver kan se ut. Sen har vi ju ett spel där gubbarna kommer från olika länder och kulturer, 

det ser man på dockornas ansikten eller kläder. En är från Island och en från Indien, en är 

eskimå och en annan indian, osv. 

 

Att ge utrymme för och uppmärksamma barnens olika modersmål i hela barngruppen,  är något 

som samtliga respondenter ser vikten av och försöker tänka på hela tiden. Det är ett viktigt 

uppdrag som respondenterna menar, kommer gynna alla barn när det handlar om 

identitetsutveckling, som också är en del av modersmålet och språkutvecklingen. 
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DISKUSSION 
 

I den här delen diskuteras studiens resultat kring hur förskollärare i en västsvensk kommun,  

tänker och resonerar kring sitt uppdrag om modersmålsstöd och det utökade stödet som nu tagits 

bort. Därefter följer en diskussion kring metoden som studien vilar på. 

 

Resultatdiskussion 

Resultatdiskussionen följer de rubriker som resultatet är uppbyggt på, Förskollärares uppdrag 

och kompetens, Modersmålspedagoger i förskolan, Nya förutsättningar och Nya arbetssätt. 

Resultatet diskuteras i relation till tidigare forskning och teorier. 

Förskollärares uppdrag och kompetens 

Respondenterna beskriver att de känner sig osäkra kring sitt uppdrag att utveckla barnens 

modersmål sedan det yttre stödet tagits bort från förskolorna i kommunen. Tidigare har de ändå 

känt att barnen har haft möjlighet att få utveckla sitt modersmål i verksamheten, åtminstone då 

modersmålspedagogerna kommit i detta syfte. Nu ser respondenterna uppdraget, som de 

tidigare såg som gemensamt, som något utmanande och svårare utan språkligt stöd från 

pedagoger som kan tala barnens modersmål. 

 

Samtliga respondenter beskriver att de saknar tillräcklig kompetens att utveckla andra 

modersmål än svenska då de inte kan prata och göra sig förstådda på de språk som förekommer 

hos barnen i förskolan. Detta kan kopplas till Skans (2011) studieresultat som visar att 

personalens språkkompetenser är avgörande för att de ska kunna använda barnens olika 

modersmål på ett funktionellt sätt. Skans studie visar också att när pedagoger i förskolan 

försöker stödja andra modersmål än svenska, genom att bland annat uppmärksamma olika språk 

och kulturer, så är det inte tillräckligt för att ge ett kontinuerligt stöd som läroplanen förespråkar. 

Flerspråkiga pedagoger är alltså enligt Skans (2011) en förutsättning för att kunna använda 

modersmålet systematiskt och kontinuerligt i verksamheten. Våra erfarenheter av hur 

förskollärare arbetar för att utveckla barns modersmål är när de i samlingar och matsituationer 

uppmärksammar olika språk och barnen får berätta vad olika saker heter på sina språk. Detta 

ser vi som identitetsutvecklande och som ett tillåtande språkklimat där alla språk har lika stort 

värde, men där modersmålen inte utvecklas. Vi kan inte veta om det barnet säger är grammatiskt 

rätt eller om det ens är ett ord på deras språk. 

 

Det som respondenterna beskriver att de kan göra och som de ser som modersmålsutvecklande 

är att arbeta med barnens identitetsskapande. Respondenterna nämner att de kan visa mångfald 

genom att prata om olika kulturer och skapa nyfikenhet och en positiv inställning till 

mångfalden. Det menar respondenterna kan leda till att barnen skall vilja utveckla sitt 

modersmål och vara stolt över det. Dessutom får de andra barnen en accepterande syn på 

flerspråkighet och olika kulturer. Enligt Abrahamsson (2009) finns koppling mellan en individs 

identitet och viljan att behålla och utveckla sitt förstaspråk och samtidigt lära sig ett nytt språk. 

 

Flera respondenter beskriver att de ser föräldrarna som viktiga i barnens modersmålsutveckling. 

Förskollärarnas kompetens och kunskaper kring språkutveckling gör att de tidigt i kontakten 

med familjen lyfter vikten av att föräldrarna ska prata på modersmålet med barnen. Detta kan 

kopplas till Svensson (2012) som redogör för att det är avgörande för modersmålsutvecklingen 

att förskollärarna har goda kunskaper inom flerspråkighet. Även i Puskás (2013) studie 

uppmuntras föräldrarna att använda modersmålen hemma med barnen. När det gäller 
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föräldrasamverkan framkommer det i Skans (2011) studie att pedagogerna uppmuntrar 

föräldrarna att läsa böcker på barnens modersmål. Ur ett utvecklingsekologiskt perspektiv enligt 

Bronfenbrenner (1979) påverkas barnen på mesonivå av samspelet mellan hem och förskola. 

Exempelvis om föräldrarna till skillnad från förskollärarna inte anser att 

modersmålsutvecklingen är viktig för barnen, utan att barnen istället skall lära sig sitt 

andraspråk, kan barnens möjlighet att utveckla just andraspråket minska. Även Collier och 

Tomas (2004) har kommit fram till modersmålets betydelse för andraspråksinlärning i sina 

studier. Enligt Graham minskar möjligheterna att senare nå goda studieresultat om barnen inte 

får använda sina modersmål i skolan.  

Modersmålspedagoger i förskolan 

Samtliga respondenter beskriver att de haft med modersmålspedagoger att göra på olika sätt i 

verksamheten. De har alla både positiva och negativa erfarenheter av detta och beskriver att det 

till största delen berott på huruvida modersmålspedagogen varit inkluderad i verksamhetens 

planering och aktiviteter eller inte. Skans (2011) beskriver också han i sin undersökning att 

meningen är att modersmålsstödet ska ges kontinuerligt i verksamhetens alla aktiviteter för 

bästa utveckling. Även Svensson (2009) lyfter vikten av att barn får erfara språket i så många 

olika sammanhang som möjligt och med flera olika personer för bästa språkutveckling. 

 

Flera respondenter värdesatte när modersmålspedagogen deltog i förskolans temaarbeten på 

barnens modersmål, då barnet kunde ta till sig helheten av vad som sades på ett annat sätt. Det 

var också i temaaktiviteterna som respondenterna upplevde att modersmålspedagogerna kunde 

bidra med det språkliga modersmålsstödet bäst. Vi har också erfarenheter av att 

modersmålspedagoger deltagit i samlingar och översatt på barnens modersmål. Barnen fick då 

också möjlighet att höra det pedagogerna berättade om på båda språken, vilket är att föredra 

enligt Skans (2011). Detta kan också kopplas till det ekologiska perspektivet då barnens 

modersmålsutveckling påverkas av hur de olika individerna i förskolan ser på och samspelar 

kring barnens modersmål Bronfenbrenner (1979). 

 

Modersmålspedagogerna var enligt de flesta respondenter i undersökningen en bra resurs även 

när det handlade om bokläsning då de översatte svenskskrivna böcker eller läste böcker på 

barnens modersmål. Vi har själva erfarenheter av att modersmålspedagoger läser samma böcker 

som används i förskolan fast på barnets modersmål. Vid ett tillfälle skulle hela barngruppen gå 

på bio och titta på en barnfilm. Inför detta besök förbereddes barnen med annat modersmål än 

svenska genom att modersmålspedagogerna läste boken på barnens respektive modersmål. 

Detta gav barnen en större behållning av handlingen i filmen. 

 

Av resultatet framgår att respondenterna uppskattat när modersmålspedagogerna funnits med i 

verksamheten på ett integrerat sätt och också deltagit i planering och tagit egna initiativ. De 

flesta respondenterna har haft en föreställning om att modersmålspedagogen ska vara en del i 

verksamheten och att de ska följa det som arbetslaget håller på med. Det kan tolkas som att 

respondenterna menar att de ska stå för den pedagogiska planeringen och verksamheten och att 

modersmålspedagogerna ska anamma denna och endast vara ett språkligt stöd. Svårigheten att 

organisera ett samarbete har dock visat sig komma från båda håll i andra undersökningar. 

Puskás (2013) beskriver utifrån en observationsstudie, hur hon anser att pedagogerna i 

förskolan inte alltid anpassar aktiviteterna efter besöken från modersmålspedagogerna. I studien 

diskuteras också om inkluderingen av modersmålspedagogen innebär att modersmålsstödet 

kommer i skymundan. 
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En annan sak som framkommer i resultatet är att respondenternas negativa erfarenheter av 

modersmålspedagogerna, var att de oftast tog med sig barnen ut ur verksamheten till ett eget 

rum. Respondenterna beskriver att de då saknade inblick i vad barnen gjorde tillsammans med 

modersmålspedagogen och vilka värderingar som förmedlades i rummet till barnen. Detta kan 

tolkas som att respondenterna inte riktigt kände tillit till modersmålspedagogerna. En 

respondent beskriver att hon upplevde det som att modersmålspedagogerna ofta arbetade på en 

för hög nivå med barnen och att förskolepersonalen inte hade möjlighet att påverka detta när 

modersmålspedagogen inte fanns med inne i verksamheten. Det här är ett exempel på hur 

samspelet mellan olika individer på mesonivå, Bronfenbrenner (1979), påverkar barnens 

lärande och utveckling på ett negativt sätt. Samspelet och synen på vad barnen ska lära skulle 

alltså kunna påverka individens modersmålsutveckling på sikt och senare hur de interagerar 

med individer och samhället på de olika nivåerna, eftersom nivåerna påverkar varandra åt båda 

håll. 

Nya förutsättningar 

Av resultatet framkommer det att endast hälften av respondenterna fått någon 

kompetensutveckling eller stöd inför att det utökade modersmålsstödet togs bort. Ladberg 

(2003) beskriver att stöttning till förskolan i form av tillexempel handledningssamtal kan göra 

att kunskap utvecklas kring flerspråkiga barn. I Graham (2010) studie ges de lärare, som skall 

arbeta med att stärka barnens modersmål, tillfällen till kompetensutveckling och träffar där de 

kan förbereda material. Den kompetensutbildning som respondenterna i vår studie beskriver att 

de fått ta del av är information om bildstöd, boktips och appar som utvecklar modersmålet. 

Skans (2011) beskriver att både bokläsning och bildstöd kan vara stödjande för 

modersmålsutvecklingen, men att det krävs att barnet får erfara sammanhanget på sitt 

modersmål för att det ska ge någon effekt för modersmålsutvecklingen. Däremot menar Skans, 

kan alternativa kommunikationssätt som bildstöd och tecken, användas av pedagoger för att 

bygga upp barnets självförtroende. Självförtroende är enligt Liberg (2003) en av grunderna för 

språkutvecklingen. 

 

Två av respondenterna beskriver att de fått möjlighet att diskutera en bok, som de läst 

tillsammans med sitt eget och andras arbetslag, som handlar om språkutveckling och hur 

förskolans personal kan stödja barnen i modersmålsutvecklingen. Möjligheten till reflektion 

tillsammans med andra kan innebära att en  kompetens utvecklas i mellanmänskliga relationer. 

Individen behöver alltså inte själv söka och samla på sig kompetens på eget håll Urban m.fl. 

(2012). 

 

Ett tecken på avsaknad av kompetens är att respondenterna förmedlar att de har svårt att förhålla 

sig både till omgivningens krav och till sina egna förutsättningar Garbarino och Scott (1992). I 

organisationen NAEYC (2006) diskuteras det om förskollärares kompetens och där framhålls 

det att kompetensen är oerhört viktig för förskolans kvalitet. Sheridan, Sandberg och Williams 

(2015) påpekar att den pedagogiska kvaliteten är beroende av hur förskollärare prioriterar och 

vad han eller hon anser att barnen ska lära sig i relation till läroplanen. Resultatet visar också 

att respondenterna känner sig osäkra på hur de utan modersmålspedagogerna eller annat stöd 

ska klara av att förankra läroplanens mål och riktlinjer kring modersmålsutvecklingen. 

Nya arbetssätt 

Av resultatet framkommer att de flesta respondenterna ännu inte hunnit reflektera kring de nya 

förutsättningarna och att de ännu inte hunnit förändra sitt arbetssätt påtagligt kring 

modersmålsutvecklingen. Flera av respondenterna beskriver hur de planerar olika saker, men 

att de ännu inte haft tid och möjlighet att förverkliga dessa. 
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Några respondenter beskriver att de ökat sitt samarbete med föräldrarna kring modersmålsstöd. 

De frågar föräldrarna istället för, som tidigare, modersmålspedagogerna när de har frågor kring 

modersmålet eller kulturen. Exempel på detta är att föräldrarna får informera om olika högtider, 

ta med musik på olika språk och komma med förslag på barnprogram med annat modersmål. 

Föräldrarnas språkkunskaper blir extra viktiga då de har möjlighet att kontrollera språket och 

vad som egentligen förmedlas i musiken och i barnprogrammen. Svensson (2009) 

rekommenderar föräldrakontakt och att ta tillvara på sånger och ramsor från hemmet, då även 

modersmålet kan utvecklas genom fraser i ett roligt och meningsfullt sammanhang. 

 

En respondent har efter modersmålspedagogernas frånvaro upptäckt att de i arbetslaget har 

missat att dokumentera hur de arbetar med modersmålsstödet i verksamheten. Respondenten 

förklarar det med att arbetslaget tidigare litat på att modersmålspedagogerna skött 

dokumentationen. Detta skulle kunna tolkas som att arbetslaget lagt största delen av ansvaret 

på modersmålspedagogerna när det handlar om modersmålsstöd. Det skulle också kunna 

förklaras med att modersmålsutveckling inte är det enda uppdraget som arbetslagen har att ta 

hänsyn till och att respondenten därför litade till att modersmålspedagogen även skötte 

dokumentationen. 

 

Flera respondenter lyfter också vikten av att uppmärksamma de olika modersmålen i 

barngruppen. Respondenterna ser det som ett av flera sätt där barnens identitet och modersmål 

utvecklas. Abrahamsson (2009) visar att barns attityder till olika språk kan medföra att språken 

får olika meningsfullhet och status. Därför blir det viktigt för oss att ge utrymme för 

identitetsutveckling som är också en del av barnens språkutveckling. 

Teorins betydelse för analysen 

Bronfenbrenners ekologiska utvecklingsperspektiv har varit till hjälp i analysen av studiens 

resultat på olika sätt. Dels ger teorin en bild av att olika miljöer på mikronivån samspelar med 

varandra och att samspelen påverkar barnet positivt och negativt beroende på hur samspelet ser 

ut. Teorin hjälper oss också att förstå att vi inte bara ska se hur barnen får möjlighet att utveckla 

och använda sitt modersmål i de olika miljöerna, utan också hur de miljöerna förhåller sig till 

varandra och skapar möjligheter. 

 

Fokus har kommit att handla om hur politiska beslut och omständigheter på exonivå och 

makronivå, påverkar barnen. Det har även handlat om hur samspelet på mesonivå mellan 

mikronivåerna hem/förskola och arbetslaget/modersmålspedagoger också spelar roll och 

påverkar barnens utveckling och lärande. 

Metoddiskussion 

Metodval 

Studien har genomförts med hjälp av kvalitativa intervjuer med sex förskollärare i en 

västsvensk kommun. Denna metod anser vi är relevant för studiens syfte och frågeställning, då 

vi ville ha möjlighet att kunna utveckla frågorna till respondenterna om så behövdes. I en 

semistrukturerad intervju kunde vi påverka vår intervjuguide under intervjuns gång, så att den 

följde respondentens resonemang (Bryman, 2011). Det hade vi inte kunnat göra i en 

enkätundersökning, där respondenterna endast har möjlighet att svara på frågorna som finns 

med. En observation var inte heller aktuell för oss, då vi inte var intresserade av att undersöka 

något som vi själva sett med egna ögon. Istället ville vi komma åt respondenternas erfarenheter 

och upplevelser (Lantz, 2013) av att eventuellt ha förändrat sitt arbetssätt sedan det utökade 
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stödet i modersmål tagits bort. Risken med kvalitativ metod är att resultatet kan bli subjektivt 

och svårt att replikera (Bryman, 2011), vilket kan påverka studiens tillförlitlighet och 

trovärdighet. Vi tycker ändå att resultatet visar det som respondenterna gav uttryck för under 

intervjuerna. Nämligen att de tar förändringen med ro och gör så gott de kan efter de 

förutsättningar som finns. Vi tror att respondenterna svarade som de kände och inte var oroliga 

för att någon skulle få veta vad de tänkte kring modersmålspedagoger och kommunens ändrade 

riktlinjer. 

Urval 

Vi är medvetna om att det inte går att generalisera sex förskollärares erfarenheter i sex av 

kommunens förskoleområden till alla förskollärare i kommunen eller landet. De likheter och 

skillnader som framkommer i respondenternas svar bör istället ses som en indikation på en mer 

generell uppfattning bland förskollärare. För att öka studiens trovärdighet hade vi enligt Thurén 

(2007) kunnat använda fler respondenter i fler förskoleområden i kommun. Inför studien tog vi 

reda på vilka förskolor i de olika områdena som berörts mest av kommunens ändrade riktlinjer 

i frågan om det utökade modersmålet. Vi resonerade kring att i förskolor där de finns många 

barn med annat modersmål, märker respondenterna av förändringen tydligast. Kihlström (2007) 

beskriver att det är viktigt att den som intervjuas har erfarenhet av det studien handlar om, 

eftersom deras erfarenheter kan göra resultatet mer trovärdigt. 

Genomförande 

Studiens giltighet ökade i och med att vi endast undersökte det som vi avsåg att undersöka 

(Thurén 2007). Giltigheten ökade också då vi utförde en pilotstudie med tre förskollärare (Lantz 

2013) och sedan med hjälp av vår handledare, kunde formulera relevanta intervjufrågor till 

studiens syfte. Valet att endast en av oss närvarade vid intervjuerna kändes relevant efteråt då 

flera respondenter påpekade att de var lite spända vid intervjun. Detta nämner även Lantz (2013) 

som ett bra sätt att få respondenterna att slappna av. Valet att samma person intervjuade 

samtliga respondenter innebar också att det blev lättare att se vilka frågor som behövde lägga 

mer fokus vid för att få relevant information. Nackdelen med att inte båda deltog vid 

intervjuerna, blir att svaren trots transkribering, som den andre kan läsa, tolkas mer utifrån den 

person som utförde intervjuerna. Det är något vi skulle kunna göra annorlunda en annan gång, 

eftersom vi upptäckte att vi inte alltid tolkat respondenternas svar och transkriberingar på 

samma sätt. Vi har också lärt oss att om båda hade utför intervjuerna, hade vi kunnat få fler 

svarsnyanser. Intervjuerna spelades in med hjälp av mobiltelefon, vilket stärker resultatets 

trovärdighet (Lantz 2013). Då intervjuerna spelades in kunde intervjuaren fokusera helt på vad 

respondenten sa och vidareutveckla konversationen med hjälp av passande följdfrågor. 

Inspelningarna hjälpte även oss vid analysarbetet då vi båda kunde lyssna flera gånger på det 

inspelade och därefter söka mönster till resultatet. 

Didaktiska konsekvenser 

Utifrån studiens resultat ser vi, hur vi i vårt kommande yrke som förskollärare kan mötas av 

utmaningar vid förändringar. Hur vi bemöter utmaningarna får didaktiska konsekvenser i 

verksamheten. En förändring kan bidra till nya förutsättningar för att ta sig an frågan hur vi 

skall göra.  

 

Av vår undersökning kan vi dra slutsatsen att kontakten mellan förskolan och föräldrar är viktig. 

Ett gott samarbete med föräldrarna kan göra att deras språkliga kunskaper kan tas tillvara av 

förskollärare för att på så vis kunna medverka till barnens modersmålsutveckling. Förskolan 

kan tillhandahålla böcker på det aktuella modersmålet och föräldrarna kan läsa dem. Förutom 

böcker kan det handla om att förskollärare tar hjälp att översätta och få förståelse för innehåll i 
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appar och annat material som finns tillgängligt digitalt. Problemet med detta kan vara att det 

ändå är svårt för förskolläraren att kunna granska innehållet ur ett lärandeperspektiv, då det kan 

finnas olika uppfattningar om vad som är ett bra och relevant innehåll. Detta kan ändå bli ett 

komplement när inte modersmålspedagoger finns att tillgå. Föräldrarna kan öppna för 

möjligheter och vara ett av svaren på frågan hur förskollärare kan arbeta med barns modersmål 

när modersmålspedagoger inte finns att tillgå.  

 

Vår studie och tidigare forskning (Skans 2011), visar att svensktalande förskollärare som saknar 

tillgång till fler språk, inte har möjlighet att utveckla andra modersmål när det gäller det 

språkliga stödet. Det vi kan göra, och som respondenterna också lyft, är att uppmärksamma 

flerspråkighet, ge modersmålen utrymme och lyfta det positiva med att ha ett starkt utvecklat 

modersmål och att vara flerspråkig. Ett annat sätt där vi kan medverka till att utveckla barns 

modersmål är att låta barnen höra och erfara sitt modersmål via appar, och inlästa böcker. Det 

kan dock påpekas att vi står inför en utmaning att utföra uppdraget om modersmålsutveckling, 

då vi saknar kompetens och förutsättningar inom just modersmålsstödet. Det blir viktigt för oss 

i vår yrkesroll, att föra en diskussion kring dessa utmaningar. Vi anser att vi behöver mer stöd 

och tydligare riktlinjer från förskolechefen kring hur vi skall arbeta med uppdraget kring 

modersmålsutveckling. Även tid för reflektion tillsammans med kollegor om 

modersmålsutveckling och arbete med flerspråkiga barn är något som vi hoppas ingår i arbetet. 

 

Tillslut ställer vi oss ändå undrande till hur vi ska kunna förverkliga läroplanens mål och 

riktlinjer kring modersmålsutveckling i vårt kommande yrkesliv, när vi inte behärskar fler språk 

än svenska. 
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BILAGOR 

 

 

Informationsbrev 
 

Hej! 

 

Vi är två studenter som läser sista terminen till förskollärare på Högskolan i Borås vid Campus 

i Varberg. Vi skall skriva ett examensarbete som berör ansvaret ett uppnå förskolans uppdrag 

som gäller att utveckla barns modersmål. Enligt skollagen ska förskolan medverka till att barn 

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

modersmål. Under 2016 har det, som vi förstått, införts ändringar i denna kommun, som tar 

bort tillgång till modersmålsstödjare som tidigare varit ett stöd i att utveckla barns modersmål 

i förskolan. Därför vill vi undersöka hur förändringen bemöts bland er förskollärare och hur ni 

arbetar med uppdraget idag jämfört med tidigare. Detta vill vi göra genom att utföra intervjuer 

med förskollärare i olika delar av kommunen. Intervjuerna som sker utförs med en förskollärare 

i taget och kommer att ligga till grund för analysen i vårt examensarbete. 

Intervjun tar ca: 30-40 min där ljudupptagning är ett av våra hjälpmedel. Vi följer 

vetenskapsrådets forskningsetiska principer som innebär att du informeras om syftet med 

studien, att du deltar frivilligt och när som helst kan avbryta din medverkan. Din identitet 

kommer inte på något sätt att röjas och dina svar kommer endast att användas i vårt 

examensarbete. 

 

Vi är glada att du vill delta!  

Vid frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta någon av oss studenter eller vår 

handledare. 

 

Rebecka Dahlqvist xxx mail: xxx 

Anna-Karin Söder xxx  mail: xxx 

Handledare: Mary xxx  mail: xxx 

  



 

 

 

 

Intervjufrågor  

 

1. Hur länge har du arbetat som förskollärare? 

 

2. Hur stor erfarenhet har du av att möta barn med annat modersmål än svenska? 

 

3. Hur många barn är det på din avdelning nu som har ett annat modersmål än Svenska? 

 

4. Hur många språk representeras?  

 

5. Vilka språk? 

 

Nu kommer frågor som rör erfarenheter du har av att modersmålspedagoger kommer ut 

till verksamheten. 

  

6. Hur stor erfarenhet har du av att modersmålspedagoger kommer till verksamheten? Beskriv 

hur det gick till.  

(Hur ofta kom de ut? Hur länge per tillfälle? Vilket ansvar hade modersmålspedagogen? Hur 

arbetade de med barnen? Vad gjorde de?) 

 

7. Följde modersmålspedagogen egen planering eller förskolans planering? 

Vad var bra/mindre bra? 

 

8. Hur delaktiga var föräldrarna i barnens modersmålsutveckling? 

 

9. Hur arbetade du själv som förskollärare med att utveckla barns modersmål? 

Vad har fungerat bra/mindre bra?  

 

Nu kommer frågor som rör arbetet med modersmålsutvecklingen efter förändringen, då 

modersmålsstödet utifrån tagits bort. 

 

10. Har du ändrat ditt arbetssätt med att utveckla barnens modersmål sedan stödet utifrån har 

tagits bort? Vad fungerar bra/mindre bra? 

 

11. Tycker du att du som förskollärare har rätt kompetens att utveckla barns modersmål? 

 

12. Har du fått kompetensutveckling eller annan hjälp i arbetet med modersmålsutveckling? 

Berätta om det.  Saknar du något? 

 

13. Hur delaktiga är föräldrarna i modersmålsutveckling idag? 

 

14. Hur tolkar du att förskolan skall medverka till att utveckla barns modersmål? 

 

15. Hur tror du det blir i framtiden? 
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