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Sammanfattning 
I vår studie är syftet att undersöka förskollärares upplevelser samt attityder till uppdraget att 

arbeta med barns förstaspråksinlärning i förskolans verksamhet. Sverige är ett mångkulturellt 

samhälle med olika kulturella influenser. Det finns många barn som är födda och uppväxta i 

Sverige men som talar ett annat förstaspråk än det svenska språket. Det finns även nyanlända 

familjer som enbart behärskar sitt förstaspråk och som behöver stöd i andraspråket, det 

svenska språket. Här är förskolan en verksamhet där förskollärarna har en viktig uppgift att 

stimulera, utveckla och arbeta med barns förstaspråksinlärning.  
Metod 

I studien används kvantitativ metod med enkäter som redskap, då vi ville få fram 

förskollärares upplevelser samt attityder till att arbeta med barns förstaspråksutveckling i 

förskolans verksamhet. Sammanlagt deltog 56 stycken förskollärare i undersökningen. 

Resultat 

I studiens resultat framkommer de 56 deltagandes svar kring deras upplevelser och attityder 

rörande barns förstaspråksinlärning. Förskollärarna uppvisar positiva attityder till barns 

förstaspråksinlärning och majoriteten visar sig intresserade och nyfikna när det gäller barns 

kultur och språk. De uppger sig även ha kännedom om vad som står i förskolans 

styrdokument kring barns förstaspråksinlärning. Däremot framkommer det att man inte 

upplever sig få stöd i form av tips och idéer från modersmålslärare, förskolechefer eller 

kollegor i stor utsträckning. Vidare visar resultatet även att vårdnadshavare till barn med 

annat förstaspråk än det svenska språket i vår studie inte delger förskollärarna information 

som berör barnens kultur och språk. I resultatet visar det sig att hälften av förskollärarna inte 

upplever sig besitta en bra kompetens rörande barns förstaspråksinlärning, samt att 

majoriteten inte fått någon kompetensutveckling kring detta område. I studiens didaktiska 

konsekvenser, tar vi upp förslag på hur förskollärare skulle kunna förhålla sig samt arbeta 

med barns språkutveckling inom förstaspråket. Det tas även upp ett förslag på en 

arbetsmodell som skulle kunnas använda för att stimulera barns språkliga medvetenhet.  
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Inledning  

Det svenska samhället blir allt mer mångkulturellt, vilket bidrar till att personalen i förskolans 

verksamhet möter allt fler barn med annat förstaspråk än det svenska språket. Vi har vid ett 

flertal tillfällen under vår verksamhetsförlagda utbildning uppmärksammat att fokus oftast 

hamnar på det svenska språket vid planerade aktiviteter samt i rutinsituationer. Det är därför 

ett angeläget att studera flerspråkighet i förskolan. 

 

I förskolans värdegrund (Lpfö 98, rev. 2016, s. 7) framhävs det att: ”Barn med utländsk 

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

utveckla kunskaper inom andra områden. Av skollagen framgår att förskolan ska medverka 

till att barn med annat förstaspråk än svenska får möjlighet att utveckla både det svenska 

språket och sitt förstaspråk”. Förskolans uppdrag är tydligt, men därav behöver det inte 

betyda att det är lätt att applicera det i praktiken. Skolinspektionen (2014, s. 5) ger ett 

exempel på en kommun där förskolans verksamhet inte arbetar integrerat med barns 

modersmål och det blir på så vis inte en pedagogisk del i vardagen i förskolan. Situationer då 

barn utvecklar språk samt stärker sin identitet i förskolans verksamhet hittas exempelvis i 

planerade aktiviteter, lek, samspel samt i vardagliga rutinsituationer. 

 

Vi är intresserade av att få reda på hur förskollärare uppfattar sitt uppdrag kring att arbeta 

med barns förstaspråksinlärning utifrån ett av styrdokumenten, läroplanen. Vi vill undersöka 

om förskollärare upplever barns förstaspråk som ett aktuellt område att arbeta med samt om 

de finner stöd för detta arbete hos chefer, kollegor, modersmålslärare och  hos 

vårdnadshavare till dessa barn. Vår förhoppning är att denna studie kan ge en inblick i hur 

förskollärare upplever arbetet kring förstaspråksinlärning samt att studien skall kunna fungera 

som ett diskussionsunderlag för arbetslag ute i förskolans verksamhet. 

Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka förskollärares upplevelser och attityder kring 

uppdraget att arbeta med förstaspråk hos barn i förskolans verksamhet.  

Frågeställningar  

● Hur är förskollärares attityder kring att arbeta med barns förstaspråksinlärning ?  

● Upplever förskollärare att de får stöd i arbetet kring barns förstaspråksinlärning ? 

● Upplever förskollärare att de har kompetens för att arbeta med flerspråkiga barn?  

● Upplever förskollärarna sig veta vad som står i styrdokumenten kring arbetet med 

flerspråkiga barn?  

  



 

6 
 

Begrepp  

Nedan visas en sammanställning av de begreppsdefinitioner vi använder i vår studie.  

 

Förstaspråksinlärning, L1  

I vår studie används begreppet förstaspråk på så vis att det definierar de språk barnet kommer 

i kontakt med ifrån födseln, vilket kan jämföras med modersmål (Svensson 2009, s. 190). 

Language 1 är ett engelskt begrepp som definierar barns förstaspråksinlärning, förkortas L1 

(Elmeroth 2017, s. 12).  

 

Andraspråksinlärning, L2  

Begreppet andraspråk definierar i vår studie det språk som barnet lär sig efter det det att 

grunden till förstaspråket är lagd (Svensson 2009, s. 190).  Language 2 är ett engelskt 

begrepp som definierar barns andraspråksinlärning, förkortas L2 (Elmeroth 2017, s. 12).  

  

Flerspråkighet 

Begreppet flerspråkighet definierar de barn som behärskar mer än ett språk (Svensson 2009, s 

190).  

 

Modersmålpedagog  

I studien används begreppet modersmålspedagog. Vi redogör först för att alla barn med annat 

förstaspråk inte får tillgång till en modersmålspedagog. Detta ser olika ut i kommunerna runt 

om i Sverige. De barn som får tillgång till en modersmålspedagog arbetar tillsammans med 

denne runt barnets förstaspråk vid enstaka tillfällen i förskolans verksamhet. 

Bakgrund  

I följande del kommer tidigare forskning som berör förstaspråksinlärning beskrivas. Först 

redogörs för flerspråkighet samt innebörden av förstaspråk och dess påverkan på 

andraspråksinlärning. Vidare berörs förskolans styrdokument, där läroplanen för förskolan 

kommer att tas upp. Efter detta följer ett avsnitt med förskolechefens ansvar kring barns 

förstaspråksutveckling. Förskollärarens roll i barns förstaspråksutveckling tas därefter upp. 

Vidare benämns modersmålslärarens roll samt samverkan mellan hem och förskola kommer 

att belysas. Till sist kommer studiens teoretiska utgångspunkt att redogöras för.  

Flerspråkighet  

Ett barn som behärskar mer än ett eller flera språk betraktas som flerspråkigt. Andraspråket 

utvecklas då parallellt med det första språket. Barn med två eller fler språk utvecklar språket 

beroende på vilken miljö de befinner sig i. Exempel på miljöer är hemmet och förskolan, där 

det sker sociala interaktioner för barnet (Svensson 2009, ss. 190-191). I förskolans olika 

miljöer samspelar barn med varandra. Där tränar de på den sociala interaktionen som är en 

viktig grund i barns utveckling.  
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Erin Kearney och So-Yeon Ahn (2013) genomförde en studie i Buffalo, New york där ett 

flertal förskolor ingick. De undersökte språklig mångfald bland förskolebarn mellan tre till 

fem år. Skribenternas syfte var att undersöka hur barn agerar när de kommer i kontakt med 

annat språk än engelska. Den empiri som samlades in in i undersökningen gjordes i form av 

kvalitativ metod med hjälp av ett flertal klassrumsobservationer. I Kearneys och Ahns (2013) 

undersökning medverkade olika språkpartners, vilka var studenter från olika universitet i 

närområdet. Dessa studenter åkte ut två till tre gånger i veckan till de förskolor som ingick i 

programmet för att lära ut kinesiska, koreanska samt spanska till barnen. Då barn lär genom 

leken samt relaterar till sina egen erfarenhet, genomförde språkpartnerna språkstimulerande 

aktiviteter genom lek, spel samt sångsamlingar som barnen kände till. En interkulturell 

kommunikativ kompetens byggdes upp. Studiens resultat visade på att barnen utvecklade en 

positiv attityd till de olika språken då de kom i kontakt med dem redan under förskoleåldern. 

Det visade sig även att förskolebarnen utvecklade kännedom och förståelse om hur kinesiska, 

koreanska samt spanska kan användas i olika vardagssituationer och sammanhang. 

 

Förstaspråk och dess inverkan på andraspråksinlärningen 

Barn är sociala i sin natur och utvecklar sitt språk utifrån sociala interaktioner med individer 

som är i deras omgivning från födseln, det vill säga att utifrån vad barnets vårdnadshavare 

talar, utformas de språken till att bli barnets förstaspråk (Svensson 2009, s. 190).  Sandvik & 

Spurkland (2015, s. 54) beskriver att förstaspråk är ett svårdefinierat begrepp. De framhäver 

att alla har olika tolkningar kring vad det i själva verket innebär. Exempel på detta menar de 

är att vissa anser att ens förstaspråk är det språk man har mest kompetens i, medan andra 

anser att förstaspråk är det språk som talas i ens ursprungsland, därifrån man härstammar. 

Yazıcı, Genç İlter & Glover (2010) genomförde en studie där de visar att förstaspråk är en 

viktig del i barns utveckling. Tre olika europeiska länder är granskade i studien: Norge, 

Österrike samt Tyskland. Studien undersökte olika familjer från Turkiet som är bosatta sedan 

30 år tillbaka i de ovannämnda länderna. De jämförde nivån av barnens kompetens i 

förstaspråket med barn i ursprungslandet som har liknande ålder samt bakgrund. De barn som 

ingick i studien var mellan fem till sex år. Totalt deltog 120 stycken barn i undersökningen, 

30 stycken från varje land. Den empiri som samlades in i undersökningen gjordes i form av 

tre olika tester. Första testet var hur mycket ordförråd barnen hade i förstaspråket, det vill 

säga hur mycket kunskap de hade i turkiskan. Det andra testet handlade om språkutveckling i 

familjen och utgick ifrån enkäter. Den tredje och det sista testet som gjordes var en kort 

undervisning i förstaspråket, där de mätte barnens kompetens. Resultatet i studien visar att de 

barnen som bor i Norge, Österrike samt Tyskland hade liknande testresultat i alla tester. 

Däremot visar resultatet att barnen i de ovannämnda länderna fick färre poäng på testerna än 

de barnen i Turkiet. En av orsakerna till att resultatet skilde sig mellan enspråkiga barn samt 

tvåspråkiga barn var att vissa av barnen är fjärde generationens invandrare, vilket kan 

resultera till att förstaspråket prioriteras bort. Detta kan även leda till att barn kan förlora sitt 

kulturarv samt påverka identitetsskapandet, anser Yazıcı, Genç İlter & Glover (2010). 

http://www.tandfonline.com/author/%C4%B0lter%2C+Binnur+Gen%C3%A7
http://www.tandfonline.com/author/Glover%2C+Philip
http://www.tandfonline.com/author/%C4%B0lter%2C+Binnur+Gen%C3%A7
http://www.tandfonline.com/author/Glover%2C+Philip
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Förskolans styrdokument  

Förskolan har flera styrdokument att förhålla sig till men vidare kommer läroplanens (Lfpö 

98 rev. 2016) centrala roll att belysas för förstaspråksinlärningen. Läroplanen för förskolan 

(Lpfö 98 rev. 2016)  tar upp barns rättigheter till att utvecklas inom olika områden. Det finns 

inga mål som måste uppfyllas, som däremot krävs i skolan, utan i förskolan innefattar 

läroplanen strävansmål. Grunden för läroplanen i förskolan är byggd utifrån att barn lär 

genom kommunikation i sin omgivning, i samspel med andra människor. Läroplanen har 

därav en stark koppling till sociokulturella teorier (Hyltenstam, Axelsson & Lindberg 2012, s. 

21-22). 

 

För att titta närmare på förstaspråksområdet och vad som uppges i läroplanen för förskolan så 

framhävs det att: ”Förskolan skall sträva efter att varje barn som har ett annat modersmål än 

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

som på sitt förstaspråk”. Detta uppges gälla alla pedagoger som arbetar i förskolans 

verksamhet. För att titta vidare på förskollärarens ansvar står det mer specifikt att denne ska 

ansvara för: ”Att arbetet i barngrupp genomförs så att barnen stimuleras och utmanas i sin 

språk- och kommunikationsutveckling” (Lpfö 98 rev. 2016, s. 10-11). Därmed har 

förskollärare stort ansvar att barns förstaspråksinlärning, oavsett språk, stimuleras under den 

tid barnet är i förskolan. Ett till styrdokument som förskolan skall förhålla sig till är 

Skollagen, där uppges det att :”Förskolan ska medverka till att barn med annat förstaspråk än 

svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt förstaspråk” (Skollagen 

2010:800, 8 kap. 10 §).  

 

Hyltenstam, Axelsson & Lindberg (2012, s. 23) har studerat vad det är som gör att en 

förskola utmärker sig som lärandemiljö. När denna studie genomfördes hade en utredning 

gjorts kring läroplanen i förskolan, som då hade varit aktiv i cirka 10 år ute i verksamheten. 

Det var först efter alla dessa år som syfte och förståelse för vad den bidrar till börjat att 

etablera sig ute i förskolans verksamhet. Hyltenstam, Axelsson & Lindberg tar vidare upp i 

studien att de områden som det skett mest kompetensutveckling kring (fram tills utredningen 

gjordes) var dokumentationen, samverkan gentemot vårdnadshavare samt värdegrundsfrågor. 

De nyare områdena i läroplanen med fokus på innehåll i verksamheten, exempelvis språk, 

matematik, samspel, naturkunskap och liknande hade det skett minst kompetensutveckling 

kring. Detta kan bland annat bidra till att förskollärare ute i verksamheten känner till vad som 

står i förskolans läroplan kring språkutveckling och barns förstaspråks utveckling, men att de 

saknar verktyg för hur man skall stimulera barns förstaspråk, eftersom det har skett minst 

kompetensutveckling inom bland annat detta område. 

Förskolechefens ansvar 

Att förskolans verksamhet bedrivs på rätt sätt är inte endast förskollärarens ansvar utan även 

förskolechefens. Läroplan för förskolan (Lpfö  98, rev. 2016, s. 16) tar upp att förskolechefen 

har helhetsansvaret för att verksamheten skall fungera där målen och förskollärarens samt 

övrig personals ansvar genomförs på rätt sätt. Bland annat står det att:   
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“Förskolechefen har ansvaret för förskolans kvalitet och har därvid, inom givna ramar, ett 

särskilt ansvar för att verksamheten utformas så att barn får det särskilda stöd och den hjälp 

och de utmaningar de behöver samt personalen kontinuerligt får den kompetensutveckling 

som krävs för att de professionellt ska kunna utföra sina uppgifter”. Förskolechefen är 

därmed den person som har ett övergripande helhetsansvar. Denne skall bland annat se till att 

personalen arbetar utefter de riktlinjer och de strävansmål som finns i förskolan läroplan. 

Förskolechefen skall också hjälpa sin personal att få kompetensutveckling så att dessa 

strävansmål och riktlinjer kan genomföras.  

Förskollärarens roll i barns förstaspråksinlärning   

En förskollärare sätter klimatet och skapar grunden för acceptans till flerspråkighet i en 

barngrupp. Om en förskollärare är uppmuntrande, accepterande, öppen och nyfiken på ett 

barns förstaspråk vågar också barn använda sig av det i förskolans vardag. Ett stödmaterial 

publicerat av Skolverket (2013, s. 48) hävdar för att ett barn skall känna ett accepterande 

klimat inför att använda sitt förstaspråk så är en förutsättning att förskolläraren skaffar sig en 

inblick och kunskap kring det talade förstaspråket. 

 

Skans (2011, ss. 89-90) utförde en fallstudie, där han med hjälp av både observationer och 

intervjuer undersökte en flerspråkig förskolas didaktik, med sikte på att få reda på hur 

pedagoger på en flerspråkig förskola arbetar samt hur pedagoger vill arbeta. Intervjuer skedde 

med både pedagoger samt med förskolechef, totalt intervjuades 6 stycken. 

Observationsstunderna, 32 stycken, skedde utifrån de stunder som pedagogerna i intervjuerna 

hade angett som viktiga stunder för barns språkutveckling i verksamheten. Dessa var bland 

annat vid planerad sagoläsning samt vid samling. Forskaren valde själv att även observera 

rutinsituationer som hämtning och lämning, fri lek samt matsituationer. Resultatet från Skans 

(2011) observationer visade att de initiativ till samspel som uppstod mellan barn och 

pedagoger till största delen var styrda av de medverkande pedagogerna (pedagoger i studien 

syftar på barnskötare och förskollärare). Pedagogerna arbetade aktivt med att främja barns 

språkutveckling, både i de olika förstaspråken samt i det svenska språket, genom planerade 

aktiviteter. De aktiviteter som främst planerades för att främja barns olika språk var 

sagoläsning och samlingar. Skans (2011) redogör för att de barn som ställde frågor i dessa 

stunder inte fick utrymme till samspel med pedagogerna.  

 

Att som förskollärare ha tid till ett tillåtande samspel är något som Svensson (2012) redogör 

för hur viktigt det är för barns förstaspråk och språkutveckling. Förskolläraren har en 

avgörande roll för vad barnen lär sig i en aktivitet som exempelvis bokläsning (Svensson 

2012). Om det bara blir en stund där ett barn inte får aktivt delta utan måste sitta tyst kan det 

leda till att ett barn slutar lyssna och inte tillgodogör sig något av stunden. Språkkunskaper 

kan utvecklas enligt Svensson genom att barn får ställa kommentarer, att det sker förklaringar 

samt förankringar till barns egna liv (Svensson 2012). Svensson (2012) menar att 

förskollärarens roll är betydande då denne skapar samspelet, skapar en mening med 

bokstunden som får barnets språk att utvecklas. Svensson (2012, s. 32) redogör även för att 
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ett barn växer i språkutvecklingen då detta sker i ett tillåtande klimat, bland vänner, där de får 

känna acceptans även om de brister i sitt andraspråk.  

 

Vad kvalitet är i en förskola kan det finnas olika uppfattningar om. Bruce (2010, s. 118)  

menar att det innebär hur en förskollärare är i samspel med barnen. Det betyder att en 

förskollärare skall vara lyhörd, förstående, bemötande, intresserad och äkta. I Skans studie 

(2011, ss. 90-92) av en flerspråkig förskolas didaktik visade det sig att en del pedagoger 

besitter några av barnens förstaspråk, men att de som inte gör det lär sig enkla ord på barnets 

språk som ofta är användbara i verksamheten. Bland annat förekommer det att pedagogerna i 

sina planerade aktiviteter använder sig av konkret stöd i form av föremål eller bilder. De 

använder tecken som stöd samt de enkla orden de lärt sig på barnets förstaspråk, exempelvis 

”hemma” eller ”mat”.  Även om Skans (2011) observationer visade att utrymmet för samspel 

inte är stort under planerade aktiviteter, är acceptansen, viljan och integreringen av barns 

förstaspråk betydande. Pedagogerna kopplar barnens förstaspråk till det svenska språket, 

vilket gör att barn lär sig begrepp, innebörd och innehåll. De utvecklas således i två språk.  

 

En större som studie som gjordes, där syftet var att ta reda på vad det är som gör att förskolan 

utmärker sig som lärandemiljö (Sheridan 2009), tittade på lärandemiljöer i förhållande till 

barns kompetens inom områden som samspel, matematik och språk samt kommunikation. 

Den pedagogiska kvaliteten vid 38 förskolors pedagogiska kvalitet i Göteborg undersöktes. I 

resultatet framkom det att förskolorna som visade på en högre kvalitet hade förskollärare med 

en annan grundsyn, inställning samt en större förståelse för sitt uppdrag än de förskolor med 

en lägre kvalitet i studien. I de förskolor där kvaliteten visade sig vara lägre hade 

förskollärarna fasta aktiviteter, fokus på rutiner och ett kontrollerat kommunikationssätt.  

Dessa förskollärare mötte inte barnen lika mycket i nuet och de hade inget fokus på samspel. 

Inget tydligt syfte tycktes finnas i aktiviteterna. I de förskolor där det framkom att förskolan 

höll en högre kvalitet visade det sig att förskollärarna hade tydliga mål av vad barnen skulle 

lära och utveckla mer kunnande kring. Det framkom att barnen utmanades, var delaktiga, fick 

förankringar, fick ställa sina hypoteser och ompröva i samspel med förskollärarna. Resultatet 

i denna del av studien visade också att en förskollärare behöver besitta en viss solid 

kompetens. Kompetensen bestod av att kunna vara en närvarande, engagerad och intonad 

lärare samt att kunna dela samma fokus med ett barn (Sheridan 2009, ss. 90-91).  

 

I Skans studie (2011, s. 13) diskuteras att förskollärares kunskaper ökar när det sker en 

samhällsförändring. Om ett samhälle ändras utifrån segregation, stor mångfald samt där det 

förekommer särskiljning så påverkar detta de vårdnadshavare och barn som finns i förskolans 

verksamhet.  Han beskriver vidare att en förskollärares möjlighet till att utföra sitt uppdrag 

kan påverkas. En förskollärare skall i grunden besitta en viss kompetens, men då ett samhälle 

utvecklas och förändras kan det skapa högre krav på en förskollärare och en ny kunskap kan 

behövas.  

 

Ytterligare en forskare som berör vikten av att förskollärare är uppdaterade med en viss 

kompetens för att arbeta med barns förstaspråk är Liliana (2004), som genomförde en studie 

där syftet var att frambringa en mall för lärare som arbetade med förstaspråk, för att de skulle 
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få samma grundutbildning. Liliana (2004) menar på att det är viktigt att framtida lärare skall 

ha en baskunskap inom vissa områden för att arbeta med barns språkundervisning. 

Basområden som enligt henne är viktiga för de som arbetar med barns förstaspråk är att att 

vara medveten kring attityder, värderingar och färdigheter. Vidare menar hon att det är viktigt 

att lärare får utbildning och kompetens för att arbeta med barns förstaspråk (Liliana 2014, s. 

341-342).  

 

Sammanfattningsvis är det bra att en förskollärare visar sig intresserad, öppen, bemötande, 

äkta och nyfiken för ett barns kultur och språk skall utvecklas i förskolan. Att ha planerade 

aktiviteter där förstaspråket integreras är bra. Dock skall ett mål och syfte alltid finnas med 

aktiviteten, för då skapas en god kvalitet som i sin tur gynnar språkutvecklingen. Samspel är 

en viktig faktor för att ett barns förstaspråk samt språkutveckling skall växa. Barnen skall i 

samspelet få tid att ställa frågor, koppla till sina egna erfarenheter och pröva sina kunskaper. I 

samspelet ser förskolläraren barnet och kan på så vis utmana barnet vidare och få 

språkutvecklingen att växa.  

Modersmålspedagog eller förskollärare som stöd i 

förstaspråksinlärningen  

En modersmålspedagog är till för de barn som behärskar ett annat språk utöver det svenska 

språket. Modersmålspedagogen fungerar som en extra resurs för förskollärarna i arbetet med 

barns förstaspråksinlärning . Modersmålspedagogik innebär att lyfta fram de barn som talar 

ett annat språk än svenska. Det har i uppgift att stärka barnens identitet och skapa respekt för 

de land barnen härstammar ifrån. Ladberg (2003 ss. 167-168) beskriver att 

modersmålspedagoger fungerar bäst om de inkluderas in i förskoleverksamheten tillsammans 

med ordinarie personal. Skribenten framhäver att om den ordinarie förskolepersonalen visar 

ett positivt förhållningssätt gentemot modersmålspedagogen, får detta en positiv påverkan på 

barngruppen. Ladberg (s. 168) tar även upp att ifall det inte finns tillgång till 

modersmålspedagog är det av ytterst vikt att förskolepersonalen finns till hands och stärker 

de tvåspråkiga barnets identitet och kulturarv. Detta kan göras på många olika sätt, bland 

annat genom att ha en öppen kommunikation med vårdnadshavarna om till exempel vilken 

mat de äter eller vilka böcker de läser och samtalar om i sin hemmamiljö. 

 

Då inte modersmålspedagog finns tillgängligt i förskolans verksamhet är det upp till 

förskolläraren att arbeta med barns förstaspråksinlärning. Sneddon (2012 ss. 436-439) 

genomförde en fallstudie i östra London där två flickor som härstammar från Albanien 

studeras. De båda flickorna är födda och uppväxta i London, England. De två flickorna 

började på en skola där tvåspråkigheten värderades högt. Eftersom skolan inte har tillgång till 

modersmålspedagoger fick förskollärarna göra sitt bästa för att hjälpa de tvåspråkiga barnen. 

En av lärarna i förskoleklassen i östra London var själv tvåspråkig (punjabi samt engelska), 

hon arbetade med böcker som var kända i större delarna av världen. Genom att arbeta på 

detta sätt kunde hon läsa boken på engelska i klassrummet och barnen samt vårdnadshavarna 

kunde läsa boken på sitt hemspråk i hemmiljön. Läraren erbjöd stöd ifall det så önskades. När 
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de båda parterna hade läst boken och förstått dess innehåll kunde förskolläraren samt barnen 

diskutera, kommunicera samt utvärdera vad boken handlade om och om det hade väckts 

några tankar hos barnen. Studien visade på att flickorna blev intresserade av läs samt 

skrivinlärning. Pedagogerna i skolan uppmuntrade barnen att arbeta tillsammans och skriva 

en bok på engelska och sedan översätta den till albanska. Den empiri som samlades i studien 

gjordes i form av kvalitativ metod där observationer användes. Skribenten använde även 

inspelningar samt transkriptioner. Resultatet i studien visar att flickorna tyckte om 

utmaningen att skriva och översätta en bok. Det visar även att de lärde sig mycket genom att 

läsa samma bok på båda språken som den flerspråkiga läraren gav som hemläxa. Enligt 

Sneddon (2012) stärker flickorna sin personliga identitet genom att integrera sitt förstaspråk i 

skolan. 

Samverkan mellan hem och förskola 

En god samverkan mellan förskola och hem är bra att ha för alla barn, men framförallt för de 

barn som talar annat förstaspråk än svenska. Skans (2011, s. 53,55) studie, där en flerspråkig 

förskolas didaktik undersöktes med hjälp av observationer och intervjuer, visade att 

pedagogerna hade en positiv inställning till att bedriva en god kommunikation med hemmet. 

Detta var för att de bland annat ville skapa en trygghet, där förskolan inte skall upplevas som 

en verksamhet som går emot deras kultur eller språk. När vårdnadshavare är trygga upplever 

yngre barn en motivation och delaktighet, vilket gynnar inlärningen (Skans 2011, s. 111). I en 

intervju med en förskolechef i Skans studie (2011, s. 67) framkom det att förskolan inte går in 

med en roll att uppfostra eller ändra vårdnadshavarnas tankar. De deltagande pedagogerna i 

studien framhäver att de inte har en inställning där de vill ändra en vårdnadshavares val utan 

de är intresserade och förstående. De vill att vårdnadshavarna skall uppleva en delaktighet 

och därför delar de som pedagoger med sig mycket av vad som sker på förskolan. Det 

framgår även att pedagogernas inställning är att skapa den bästa lärandemiljön för varje barn 

och att samverkan med vårdnadshavarna därav är en del av det. Vårdnadshavares inflytande, 

förtroende samt vad de får för välkomnande av förskolepersonalen resulterar i att barnen på 

förskolan känner en trygghet, tillhörighet och delaktighet. Det skapar en bra grund till barns 

lärande och gynnar språkutvecklingen. 

En god kommunikation mellan hem och förskola är också viktig att ha för att kunna kartlägga 

barnets bakgrund samt språk. Enligt Skolverket (2013, s. 55) kan det se olika ut vilket språk 

en familj väljer att tala i sitt hem. En del vårdnadshavare vill inte tala något annat språk än 

sitt förstaspråk hemma och kan anse att det är förskolans ansvar att barnet får ett brett 

ordförråd samt växer i det svenska språket. En del vårdnadshavare med annat förstaspråk än 

det svenska språket vill få verktyg och hjälp att kunna tala svenska som ett andra eller 

tredjespråk i hemmet. Andra vårdnadshavare vill att sitt barn skall få utveckla sitt förstaspråk 

likväl i förskolan som i sitt hem. Situationen kan som sagt se olika ut beroende på 

vårdnadshavare och bakgrund. Relationen gentemot vårdnadshavare måste hållas utifrån ett 

respektfullt förhållningssätt hävdar Skolverkets stödmaterial (2013, s. 55). 
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Papatheodorous (2007) utförde en studie i England där fokus var kring en grupp barns 

förstaspråksinlärning, under 15 veckor. Det skapades en klass med 11 stycken barn som var 

tredjegenerationens invandrare från Grekland, de var i åldrarna fyra till åtta år. 

Papatheodorous  (2007) syfte med studien var att se till att dessa barn bli mer engagareade i 

sitt förstaspråk. Ett annat syfte var att få vårdnadshavare att fungera som ett större stöd och 

skapa en bro mellan förstaspråksinlärningen i skolan och hemmet. Det framkom i projektets 

utvärdering att vårdnadshavarna hade en betydande del i förstaspråksinlärning en hos sina 

barn. Papatheodorous benämner att det skall finnas en kontakt mellan förskola/skola och 

hemmet där barnets förstaspråksinlärning  är i fokus. Hon menar på att det är 

vårdnadshavarna som känner till förstaspråket och har en djupare förståelse för sitt kulturarv 

samt att de kan sätta det i relation till de värdland de befinner sig i. Via vårdnadshavarna kan 

lärare i förskola/skola få en inblick i barnets språk (Papatheodorous 2007, s. 764). 

 

Vikten av en god samverkan mellan förskola och hem framgår även i förskolans 

styrdokument.  I Lpfö 98 (rev. 2016, s. 5) står det att: ” Personalens förmåga att förstå och 

samspela med barnet och få föräldrarnas förtroende är viktigt, så att vistelsen i förskolan blir 

ett positivt stöd för barn med svårigheter. Alla barn ska få erfara den tillfredställelse det ger 

att göra framsteg, övervinna svårigheter och att uppleva att de är en tillgång i gruppen.”  För 

barns förstaspråksinlärning  är det bra att förskolan har en god samverkan till barns 

vårdnadshavare. Genom att förskolan har en god samverkan och låter dem vara delaktiga 

skapar det bättre förutsättning för att barnet trivs och känner sig accepterat. Det gör i sin tur 

att ett barn blir mer mottagligt och nyfiket för inlärning, vilket gynnar 

förstaspråksinlärningen.  

Teoretisk utgångspunkt 

För att förstå en förskollärares uppdrag kring ett barns förstaspråksinlärning  har vi valt att 

utgå utifrån ett sociokulturellt perspektiv i denna studie. Förespråkaren för denna teori är 

psykologen Lev Vygotskij. Vygotskij föddes år 1896 i Ryssland och han verkade endast i en 

kort period då han gick bort år 1934 (Hwang och Nilsson 2011, s. 66).  

  

Sandvik & Spurkland (2015, s. 42) tar upp att utifrån en sociokulturell synvinkel är språket 

det essentiella för ett barns utveckling och lärande. Språket utvecklas i en social kontext i 

samspel med andra. Språket är ett verktyg för att nå fram till individens tänkande då språket 

tillåter individen att uttrycka sina tankar inför andra. Både Svensson (2009) och Sandvik & 

Spurkland (2015) tar upp ett begrepp inom den sociokulturella teorin som är essentiellt för 

Vygotskij, den närmaste utvecklingszonen, även kallad för den potentiella utvecklingszonen. 

Vygotskij tittade på vad en individ kunde göra på egen hand samt vad som skedde när denne 

fick stöd av en annan individ som hade kommit längre i sin utveckling. Utvecklingszonen är 

det som sker mellan det ett barn klarar av på egen hand samt det som samma barn kan klara 

av i stöd av någon annan. Han såg att de utmaningar som barnet kan göra med hjälp av stöd 

kommer det en dag att klara av på egen hand. 
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Vygotskij (2001, s.38) nämner att språket är en viktig del för att kunna berätta samt för att 

förstå sin omgivning, ett verktyg för barn att integrera med andra. Det sociokulturella 

synsättet är aktuellt att ha som utgångspunkt i denna studie eftersom barns förstaspråk 

utvecklas och förstärks i samspel till andra individer. Att bemöta ett barn i samspel är ett 

essentiellt tillvägagångssätt att använda för de som arbetar med barn som har annat 

förstaspråk än svenska. I samspelet kan förskolläraren även se vart barnet befinner sig och 

utmana barnet vidare, få den att klara av något som den inte skulle göra på egen hand.  

Metod 

Den metod som använts i denna studie är kvantitativ metod, där enkät används som redskap, 

detta för att vi vill kvantitativt kunna besvara syftet med siffermässiga mätvärden. Syftet med 

denna studie är att undersöka förskollärares upplevelser och attityder kring uppdraget att 

arbeta med förstaspråk hos barn i förskolans verksamhet. En kvantitativ metod är positiv då 

forskaren, med hjälp av enkäter, kan sammanställa ett brett frågeformulär med många frågor 

som kan belysa ämnet från olika håll. En nackdel med enkäter är att inga följdfrågor kan 

ställas till respondenterna. Detta kan jämföras med ett kvalitativt metodval med intervju som 

redskap, där forskare oftast fokuserar på att ställa några få frågor kring ett specifikt område 

men där forskaren har möjlighet att ställa följdfrågor. Trost (2012, s. 10) redogör för att 

enkäter är ett bra verktyg att använda som komplement även vid en kvalitativ metod. Han 

menar på att en respondent kan ha svårt att våga svara sanningsenligt i exempelvis en 

intervju, en del frågor kan upplevas känsliga att besvara muntligt.  

Urval 

Urvalet av deltagande i undersökningen centrerades på förskollärare. Då vi skribenter är 

bosatta i två olika kommuner valde vi att dela upp oss. Vi ringde till olika förskolor inom 

kommunerna, där vi informerade förskolechefen om vad studiens syfte var. Vi samtalade med 

10 förskolechefer varav två tackade nej. 60 förskollärare tillfrågades att delta i 

enkätundersökningen varav 4 valde att inte delta. Totalt deltog 56 stycken, 28 i respektive 

kommun.  

Enkät som redskap 

En enkät kan bestå av öppna frågor eller slutna frågor. Slutna frågor innebär att den 

deltagande inte själv skriver svaret, utan får svarsalternativ och väljer att sätta kryss där den 

känner att sitt svar stämmer in. Öppna frågor i en enkät kräver att deltagarna själva skriver 

sina svar på frågorna som ställs. Detta har dock sina svagheter. Dels tar öppna frågor tid för 

deltagarna att svara på, vilket kan leda till bortfall, att de ej hinner svara och hoppar över 

frågor, dels kan det vara svårt för undersökarna att analysera den inkommande datan, 

beroende på deltagarnas handstil. Det kan vara svårt att läsa av vad vissa har skrivit och på så 

vis kanske svaren inte utläses korrekt och resultatet påverkas. Det finns de deltagare som 
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låser sig och har svårt att formulera sig vid öppna frågor, vilket också kan leda till bortfall. 

(Trost 2012, s. 72- 75). 

Ytterligare en faktor som kan uppfattas som negativ är bland annat vad Bryman (2011, s. 22) 

tar upp, att när enkäter används så skickas dem ofta. Detta gör att forskaren inte är fysiskt 

närvarande hos dem som utför undersökningen. Svagheten då är att deltagarna bland annat 

inte har möjlighet att ställa frågor om sådana uppkommer. Detta kan leda till att deltagarna 

hoppar över frågor, de kanske inte vill besvara enkäten alls eller att de bara kryssar i ett 

alternativ för att komma vidare. Detta resulterar i att slutresultatet inte blir trovärdigt. När en 

enkät skapas är det viktigt att tänka på designen och utformningen. Avståndet mellan 

frågorna skall vara detsamma och svarsalternativen skall vara enkla att finna ihop med 

frågan. Om enkäten upplevs  rörig och slarvig kan detta medför att deltagarna inte besvarar 

frågorna. Upplägget skall vara genomtänkt, att exempelvis använda enkla ord som alla 

deltagarna kan förstå (Trost 2012, s. 80, 84 - 86). 

Utformningen av vår enkät 

Enkäten är uppbyggd av slutna frågor, även om det finns en risk att en del har svårt med 

färdiga svarsalternativ och föredrar öppna frågor. Enkäten är konstruerad utifrån syfte och 

frågeställningar. Det tog tid att arbeta fram vilka frågor som skulle vara i enkäten, dessa 

sattes i relation till syfte och frågeställningar. Frågornas upplägg, utformningen av dem samt 

att inte använda för långa meningar eller för svåra ord tittades över. I början togs det fram ett 

för stort antal frågor och en avskalning fick göras som resulterade i 27 frågor, se bilaga 1. 

Innan vi gick ut med enkäten genomförde vi en mindre pilotstudie. Detta var för att få en 

uppfattning om hur enkäten ansågs vara samt hur deltagarna upplevde att utföra den digitalt. 

Därefter korrigerades små stavfel, men i det stora hela uppfattade majoriteten av 

pilotdeltagarna att enkäten var enkel att förstå.  

Enkäten är upplagd på så vis att det först kommer frågor som berör förskolläraren samt 

dennes kompetens inom förstaspråksinlärning. Efter detta kommer nio frågor som berör 

tankar kring barns utveckling, språk samt flerspråkiga barn i grupp. Vidare följer tre frågor 

som handlar om samarbete med förstaspråkslärare. Sedan kommer tre frågor som berör 

samverkan till vårdnadshavare. Till sist avslutas enkäten med tre frågor som kretsar kring 

samarbete med chef samt kollegor. 

Enkätens layout (tabell 1) blev enkel. Rubriker skapades och frågor inom samma område 

samlades under dessa. Varje fråga sattes tydligt för sig själv med olika svarsalternativ. Vi fick 

anpassa svarsalternativen utifrån frågorna men vi kunde ändå ha liknande svarsalternativ som 

återkom. Enkäten blev på detta sätt bekant och enkel att genomföra. Exempel på 

svarsalternativ var: ”Ofta, ganska ofta, sällan, aldrig” eller ”alltid, ganska ofta, sällan aldrig”. 

En öppen fråga i slutet fanns även där deltagarna kunde välja att skriva något om de ville. När 

sista frågan är besvarad trycker deltagaren på ”skicka” och den sparas då på vår gemensamma 
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sida på Google Formulär. Enkäten är helt anonym vilket gör att det ej går att utläsa vilka 

deltagarna är. 

 

 

 

Tabell 1. Tabell 1 visar exempel på svarsalternativ i enkäten. 

_______________________________________________________________________ 

Exempel på svarsalternativ i enkäten  

 

_______________________________________________________________________ 

Enkäten skapades med hjälp av ett program, Google Formulär. Dels för att ha alla svar 

samlade på ett ställe, spara tid på att inte sammanställa alla frågor, spara pengar samt även 

tänka på ekologiskt hållbar utveckling, att undvika skriva ut stora mängder med papper. 

Genomförande  

Som tidigare nämnts kontaktade kontaktade vi först olika förskolechefer per telefon för att få 

lov att besöka deras förskolor. Vi valde att dela upp oss och inte åka ut tillsammans till 

förskolorna. Då vi inte skulle genomföra en intervju eller observation, där det kan vara 

relevant för studiens tillförlitlighet att vara två som både ser och hör samma situation så 

upplevde vi att detta var tidsbesparande. Däremot valde vi att vara ute fysiskt på plats med 

våra enkäter för att kunna finnas till hands för frågor, detta tror vi ökade studiens 

tillförlitlighet samt att bortfallet ej blev högt. Respondenterna kunde inte tänka “jag svarar 

senare” och lägga ifrån sig enkäten. När vi var på plats fick deltagarna först ta del av ett 

informationsbrev, se bilaga 2, där bland annat syftet med undersökningen kom fram samt 

vilka rättigheter de hade som deltagare. Därefter fick de genomföra enkäten på vår läsplatta. 

Det tog olika lång tid för dem att besvara enkäten men oftast tog det mellan 10-15 minuter. 

56 förskollärare deltog, endast fyra valde att inte delta.  Till sist kunde vi gemensamt läsa 

igenom den inkommande datan, titta på sammanställningen och påbörja analys.  
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Etiska principer 

När deltagare deltar i en undersökning, oavsett metodval, är det viktigt att de blir väl 

informerade kring sina rättigheter. Dels skall ett informationsbrev lämnas ut, där det skall 

framgå skriftligt en kort bakgrund, syftet med studien, vilka som utför den och avsikten med 

att undersökningen görs och vad som händer med den insamlade datan. Deltagarna skall få 

information om att det är frivilligt att delta, att de när som helst kan avbryta sin medverkan,  

att inga identitetsuppgifter framkommer, att undersökningen är anonym samt att inga enkäter 

kommer att kunna nås av obehöriga (Löfdahl 2014, ss. 34-35). Detta kan sammanställas i fyra 

olika etiska principer, som vi har utgått ifrån. Dessa är: Informationskravet, 

konfidentialitetskravet, samtyckeskravet samt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002 s. 6). 

  

Vi tog ansvar för informationskravet samt samtyckeskravet genom att först presentera oss 

själva samt förklara vad undersökningen handlade om. Studiens syfte förklarades för 

deltagarna. Det framkom att det var frivilligt att delta i undersökningen, att den är anonym 

samt att de kunde avbryta undersökningen om det så önskade. Ett missivbrev delades ut, se 

bilaga 2, där all information stod nedskrivet i en mer detaljerad form. Konfidentialitetskravet 

togs hänsyn till genom att informera att enkäten är anonym, att inga namn eller platser på 

något sätt skrivs ut. Vi förklarade att vårt resultat enbart kommer att visas genom ett diagram 

och där procentsatsen kommer visas för respektive svar. Nyttjandekravet togs hänsyn till 

genom att informera förskollärarna att all den insamlade data som inkommit från enkäterna 

enbart kommer att användas för vår vetenskapliga undersökning. Vidare informerades 

deltagarna om att inga oberättigade personer kommer att kunna ta del av information och att 

all insamlad data kommer att raderas efter avslutad undersökning och godkännande av 

examinator. 

  

Vi som uppsatsförfattare tycker det viktig att skapa en tillit till deltagarna som väljer att delta. 

De skall känna sig trygga och få en bra första upplevelse av oss vilket bidrar till en god 

relation mellan deltagare och undersökare.  

Tillförlitlighet och trovärdighet 

För tillförlitligheten i vår studie valde vi att arbeta med våra enkätfrågor där en tydlighet 

skulle finnas i både frågorna och svarsalternativen. En pilotundersökning gjordes även för att 

därefter kunna arbeta om enkäten ytterligare. Løkken & Frode (1995, s. 119) tar upp att när 

enkät används som redskap i en undersökning så är det generellt sett ett stort bortfall. Med 

detta i åtanke valde vi att nå ut till 60 förskollärare med hopp om att få in mellan 45-50 

besvarade enkäter. Vi ansåg att om 45-50 av 60 enkäterna skulle bli besvarade så var 

bortfallet inte allt för stort. Bryman (2011, s. 49) redogör för att begreppet reliabilitet i ett 

vetenskaplig sammanhang står för att om samma studie med samma metod hade gjorts 

återigen och om samma resultat visats så hade den varit pålitlig.  

 

Fejes & Thornberg (2015, ss. 258-259) redogör för att en undersöknings kvalitet är relaterad 

till  begreppet validitet. Validitet innebär att den metod som använts i studien samt all data 
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som inkommit ses över och om den är aktuell för de område man undersökt. Därför har vi i 

denna studie tänkt på vilket verktyg som passar bäst utifrån vårt syfte. Vi tror att enkät som 

redskap hjälper våra respondenter att svara mer sanningsenligt än om vi hade valt att ställa 

samma frågor vid en intervju, att de har vågar att svara mer ärligt. Vi har även valt att ha en 

utförlig metodbeskrivning och med detta anser vi att det ökar trovärdigheten, validiteten, för 

vår studie skall hållas hög och att tillförlitligheten på så vis även blir hög. Givetvis ligger en 

stor utmaning i att dels hinna nå ut till så många förskollärare under den tid vi avsatt samt få 

det önskade antal deltagare vi vill att besvara enkäten. Risken finns också att vikarier är på 

plats. Om vikarien inte har någon utbildning som förskollärare kan denne inte besvara 

enkäten och krävs att fler förskollärare kontaktas.  

Analys 

De genomförda enkäterna gjordes via en läsplatta där förskollärarnas svar samlades in och 

sammanställdes automatiskt. Detta var till stor hjälp för oss då vi inte behövde sitta och koda 

alla enkätsvar, utan Google Forum skapade automatiskt övergripande cirkeldiagram för varje 

fråga. Tillsammans diskuterade vi vilka avgränsningar vi skulle göra, vad som skulle tas bort 

och vad som skulle vara kvar i resultatdelen. Då enkäten bestod av 25 frågor fick vi välja att 

fokusera på att få fram de svar där förskollärarnas attityder kring förstaspråksinlärning var 

synliga. Alla diagram och alla svar kommer därav inte att tas upp i resultatet.  

 

Vi valde att närmare studera svar från förskollärare i studien  kring hur de upplever att arbeta 

med barn som har annat förstaspråk än svenska. Vi ville bland annat se om förskollärare 

upplevde sig ha tid tillsammans med barn i samspel, då detta är en viktig del ur ett 

sociokulturellt perspektiv när det gäller barns förstaspråksinlärning. Vidare undersökte vi om 

förskollärarna upplevde sig ha kompetens för att arbeta med flerspråkiga barn. Vi ville få 

fram om de fått stöd och vidare kompetensutveckling inom detta område. Vi ville även få en 

överblick på om förskollärare upplever sig vara insatta i förskolans läroplan kring barns 

förstaspråksinlärning.  

Resultat 

I texten nedan redovisas resultaten av de insamlade enkäterna. Totalt deltog femtiosex 

stycken förskollärare i två olika kommuner. Syftet med undersökningen var att undersöka 

förskollärares upplevelser och attityder kring uppdraget att arbeta med förstaspråk hos barn i 

förskolans verksamhet. Resultatet kommer att presenteras utifrån fyra olika huvudrubriker: 

förskollärares attityder gentemot barns förstaspråksinlärning  i förskolan, förskollärares 

upplevelser av stöd från modersmålslärare, chefer, kollegor samt vårdnadshavare. Vidare 

kommer resultat kring förskollärares kompetens runt barns förstaspråksinlärning  samt 

uppdraget kring förstaspråksinlärning  utifrån förskolans läroplan presenteras. I den löpande 

texten har procentsatsen avrundats uppåt från decimalerna som framkommit i datan.  



 

19 
 

Förskollärares attityder gentemot barns förstaspråksinlärning  

Här redogörs för hur förskollärare förhåller sig till arbetet med barns förstaspråksutveckling 

utifrån erfarenheter, tid samt om de arbetar med barns förstaspråk i planerade aktiviteter. Det 

framkom att de deltagande förskollärarna har olika erfarenheter av att möta barn med annat 

förstaspråk än det svenska språket. Av de 56 deltagande förskollärare framkom det att 45%1 

sällan eller aldrig hade arbetat med barn som har annat förstaspråk än det svenska språket, se 

figur 1.  

  
Figur 1. Förskollärares erfarenhet av att möta barns förstaspråk (gröna rutan visar 3,6%). 

 

Vidare framkom det att 55% av förskollärarna ofta eller ganska ofta har den erfarenheten med 

sig. Viktigt att notera är att 4% svarade att de aldrig har mött barn med annat förstaspråk än 

svenska. I slutet av enkäten hade vi en öppen fråga. Där fick deltagarna själva tillägga något 

om de ville. Här framkom det att två deltagare inte hade haft eller inte har något barn med 

annat förstaspråk än det svenska språket. En uppgav där att hen av denna orsak har svarat 

”aldrig” på en del frågor i enkäten och den andra svarade att detta påverkat svaren. Detta är 

viktigt att ha med i åtanke när det gäller det framkomna resultatet.  

 

“Vi har inga barn på med annat förstaspråk i vår verksamhet och har inte haft under min tid på 

förskolan. Det här påverkar svaren.” 

 

“Vi har i dagsläget inget barn med annat förstaspråk än svenska, av den anledningen har jag svarat 

"aldrig" på flertalet frågor.” 

 

Förskollärarna fick också en fråga där de fick svara på om de upplevde sig nyfikna och 

intresserade kring ett barns kultur och språk. Här uppgav majoriteten, 95%, att de upplever 

sig själva nyfikna och intresserade.  

 

Förskollärarna fick i enkäten svara på frågor som berörde tid kring arbetet med barns 

förstaspråk. En fråga handlade bland annat om ifall de ansåg att tid bör läggas på det svenska 

språket, alltså inte ha fokus på förstaspråket i första hand. Här svarade 54% att de tyckte att 

tiden skall vara till det svenska språket och övriga 46% ansåg att de knappt eller inte alls 

tycker att tiden skall användas för svenskan. En annan fråga var om de upplevde sig ha tid att 

                                                
1 4% hade aldrig mött barn med annat förstaspråk än svenska 
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arbeta med barns förstaspråk. Här framkom det att hela 75% sällan eller aldrig upplevde sig 

ha tid till det, se figur 2.  

 

.   

Figur 2. Förskollärares upplevelse av tid till att arbeta med barns förstaspråk 

 

25% angav att de ganska ofta har tid att arbeta med barns förstaspråk. Ingen förskollärare 

svarade att de alltid upplever sig ha tid. Förskollärarna fick även svara på om de upplevde att 

tid fanns för att möta det enskilda barnet i samspel. 52% av förskollärarna angav att de 

ganska ofta eller alltid upplevde att de hade tid till detta medan nästan hälften, 48% uppgav 

att de inte upplever att tid finns för att möta barnet enskilt i samspel.  

 

En fråga som användes för att se hur förskollärare förhåller sig till barns förstaspråk 

utveckling var om de arbetade med barns förstaspråk i planerade aktiviteter. Här uppgav 

majoriteten, 91%, att de sällan eller aldrig har med barns förstaspråksinlärning  i planerade 

aktiviteter utan endast 9% angav att de ganska ofta har det. 

 

Förskollärares upplevelse av stöd från modersmålspedagog, chef, 

kollegor samt vårdnadshavare 

I enkäten fick förskollärarna frågor om de på olika sätt upplevt sig få stöd kring arbetet med 

barns förstaspråksinlärning. De fick bland annat svara på om de upplevde sig få idéer och tips 

om hur de kan arbeta med barns förstaspråk från modersmålspedagog, förskolechefer och 

från sina kollegor. Här svarade 67% att de aldrig eller sällan får den typ av hjälp från en 

modersmålspedagog. Det framkom i vår öppna fråga i slutet av enkäten att några av 

deltagarna inte har någon modersmålspedagog och svarade därför på denna fråga att de aldrig 

får denna hjälp. 33% upplevde sig få både tips och idéer från sina modersmålspedagog. Det 

framkom att hela 84% uppgav att de sällan eller aldrig får den sortens stöd från sin 

förskolechef och endast 16% svarade positivt, att de med andra ord får tips och idéer från sin 
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förskolechef kring hur de kan arbeta med barns förstaspråksinlärning, se figur 3. 

 
Figur 3. Förskollärares upplevelse av stöd kring barns förstaspråk från förskolechefen.  

 

Till sist visade det sig att 63% upplevde att kollegor sällan eller aldrig delade med sig av tips 

och idéer kring hur de kan arbeta med barns förstaspråk medan 37% svarade att de fick detta 

stöd från dem.  

 

Förskollärare fick också frågor som berörde stöd och tips från vårdnadshavare med annat 

förstaspråk än det svenska språket. En fråga var om de upplevde att vårdnadshavarna bjöd på 

insikter kring barnets kultur och språk. Här upplevde 63% av förskollärarna att 

vårdnadshavare sällan eller aldrig delar med sig av barnets kultur och språk och 37% känner 

att vårdnadshavarna alltid eller ganska ofta ger dem insikter i barnets förstaspråk och kultur. 

Ytterligare en fråga kring barns vårdnadshavare, där barn har ett annat förstaspråk än det 

svenska språket, som förskollärarna fick svara på var om de tyckte att det är vårdnadshavarna 

som bär ansvaret för barns förstaspråksinlärning . Det framkom att hela 75% delvis tycker att 

ansvaret är hos vårdnadshavarna medan 25% ansåg sig knappast eller inte alls tycka att det är 

vårdnadshavarnas ansvar. Intressant att notera är att ingen förskollärare uppgav sig tycka att 

ansvaret låg helt på vårdnadshavarna för barns förstaspråksinlärning . 

 

Förskollärares kompetens kring barns förstaspråksinlärning  

En frågeställning i studien handlar om ifall förskollärarna upplever att de har kompetens för 

att arbeta med flerspråkiga barn. Därmed fick de olika frågor i enkäten som berörde deras 

upplevelse kring att arbeta med barns förstaspråk samt kring deras kompetens kring detta. En 

fråga handlade bland annat om de upplevde det svårt att arbeta med barns förstaspråk. Här 

var det många förskollärare som upplevde sig delvis eller helt hålla med, hela 86% upplevde 

det svårt. Det var endast 14% av förskollärarna som angav att de knappast eller inte alls 

upplevde det svårt att arbeta med barns förstaspråk. Förskollärarna fick också en fråga som 

handlade om ifall de kände sig besitta rätt kompetens för att utveckla barns förstaspråk, se 

figur 4.  
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Figur 4. Förskollärares svar vid frågan av kompetens kring barns förstaspråk  

 

Vid denna fråga var det nästan hälften, 54 % som upplevde att de inte hade en bra kompetens 

medan de andra 46% upplevde sig besitta en bra kompetens för att utveckla barns förstaspråk.  

 

Vidare fick de svara på en fråga om de någon gång har fått kompetensutveckling kring 

arbetet med barns förstaspråksinlärning. Nästan 87% angav att de aldrig eller sällan hade fått 

någon kompetensutveckling kring arbetet med barns förstaspråk. Här var det endast 13% som 

medgav att de flertal gånger fått denna kompetensutveckling. Förskollärarna fick även frågan 

om de själva talar något annat språk flytande utöver det svenska språket. Det var 54% som 

talade ett språk utöver svenska språket, 30% talade inget annat språk än svenska, 14% talade 

två språk utöver svenska språket och liten andel, 2% visade sig tala tre eller fler språk. Detta 

visar att få av de deltagande förskollärarna besitter flera språk som de skulle kunna använda 

som en extra kompetens i barngruppen.  

Uppdraget kring förstaspråksinlärning  utifrån förskolans 

styrdokument 

Förskollärarna fick några frågor kring barns förstaspråksinlärning  utifrån förskolans 

styrdokument. Där fick de bland annat svara på om de upplevde att de vet vad som står i 

styrdokumenten kring barns förstaspråk och språkutveckling. Majoriteten av förskollärarna 

svarade att de upplevde sig veta detta, se figur 5. Här var det bara 2%, alltså en person som 

inte tyckte sig veta så bra vad som står om barns förstaspråk och språkutveckling i förskolans 

styrdokument.  
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Figur 5, Förskollärarnas svar på frågan kring vad som står i styrdokumenten kring förstaspråk samt 

språkutveckling. (Gula rutan visar 1,8%) 

 

Sammanfattning  

Sammanfattningsvis framkommer det utifrån förskollärarnas svar att lite mer än hälften har 

erfarenhet av att ha mött barn med annat förstaspråk än det svenska språket i förskolans 

verksamhet.  

 

Resultatet visar också på att nästan majoriteten av förskollärarna i vår studie anser sig vara 

intresserade och ha en nyfikenhet gällande barns kultur och språk. Förskollärarna har delade 

meningar om tid skall läggas på det svenska språket eller också ha fokus på förstaspråket. Här 

framkom det att lite mindre än hälften ansåg att tiden skall fokuseras på det svenska språket 

och lite mer än den andra hälften höll knappast eller inte alls med i den frågan. Däremot är 

det många förskollärare som upplever att tid inte finns till att arbeta med barns förstaspråk. 

Majoriteten av dem har inte eller sällan tid med barns förstaspråk i planerade aktiviteter. 

Nästan hälften av förskollärarna angav att tid inte finns att möta det enskilda barnet i samspel. 

De flesta förskollärarna svarade att de ganska bra och mycket bra vet vad som står i 

styrdokumenten kring barns förstaspråksinlärning.  

 

Gällande frågorna om de upplever sig få stöd i form av idéer och tips från kollegor, 

förskolechef samt modersmålspedagog svarade respondenterna ganska lika. Där är det många 

som upplever att de inte får denna form av stöd. Resultatet visar också att förskollärarna inte 

får vidare stor inblick i ett barns kultur och språk från vårdnadshavare till de barn med annat 

förstaspråk än det svenska språket. Större delen av förskollärarna angav att ansvaret delvis 

ligger hos vårdnadshavarna när det gäller att barns förstaspråk utvecklas. 

 

Till sist framkommer det i resultatet att många förskollärare upplevde svårigheter med att 

arbeta med barns förstaspråk. Lite mer än hälften svarade på att de inte kände sig besitta rätt 

kompetens för att arbeta med barns förstaspråk. Det framkom också att större delen av 

förskollärarna aldrig eller sällan har fått kompetensutveckling kring ämnet om barns 

förstaspråksinlärning . Många av förskollärarna svarade även att de inte besatt kompetensen 

att själva tala fler än ett språk utöver det svenska språket.  
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Diskussion  

I texten nedan diskuteras studiens resultat utifrån tidigare forskning, teoretisk ram samt 

studiens syfte, förskollärares upplevelser och attityder kring uppdraget att arbeta med 

förstaspråk hos barn i förskolans verksamhet. Vidare följer det en metoddiskussion och ett 

avsnitt med didaktiska konsekvenser.  

Resultatdiskussion 

Förskollärares attityd gentemot barns förstaspråksinlärning  

De allra flesta förskollärarna uppgav att de vet vad som står i styrdokumenten kring barns 

förstaspråk samt språkutveckling i förskolan. Vetskapen om vad som står är alltså inte 

bristande hos denna grupp förskollärare. Däremot verkar tid vara något som det är brist på för 

dem. Vi kan utläsa att majoriteten av förskollärarna sällan eller aldrig har tid att arbeta med 

barns förstaspråk i verksamheten. Det framkom också att det finns förskollärare som sällan 

eller aldrig finner tid för att möta det enskilda barnet i samspel. Utifrån den sociokulturella 

synvinkeln är det viktigt för förskollärare att ha tid till samspel med barnen. Det är i 

samspelet som den vuxne bland annat kan vara ett stöd samt utmana barnet vidare, det 

Vygotskij kallar för potentiella utvecklingszonen (Sandvik & Spurkland 2015, s. 42).   

En ytterst liten del av förskollärarna i vår studie arbetar med barns förstaspråk i planerade 

aktiviteter. Svensson (2009, s. 35, 50) tar upp att förskollärare skall skapa aktiviteter som har 

en social prägel, det vill säga att i aktiviteten skall ett samspel uppstå mellan ett barn och en 

vuxen eller likväl mellan barn till barn. Det viktiga som Svensson anger är, utifrån en 

sociokulturell syn, att det skall vara en skillnad utvecklingsmässigt mellan dem i samspelet. 

Skans (2011, ss. 90-92) tar i sin studie upp hur de förskollärare han studerat arbetar med att 

främja barns förstaspråk i planerade aktiviteter. Han nämner bland annat att samling är en 

planerad aktivitet där förskollärarna tänker på att använda sig av konkreta föremål som stöd, 

exempelvis bilder, tecken som stöd samt att de lärt sig en del ord på barnens förstaspråk. Det 

framgår att förskollärarna kopplar barnets förstaspråk till det svenska språket, vilket på så vis 

stärker att barnet lär sig ord och begrepp på båda språken. Vidare ger Papatheodorous (2007, 

s. 764) rekommendationer för att utveckla ett barns förstaspråk där aktiviteter som sker i 

samspel är bra. Dessa anser hon skall bygga på barns intresse och ha en lekfull prägel där 

barnen får hjälp att koppla det som sker i aktiviteten till sina egna erfarenheter. Dock redogör 

Sheridan (2009, ss. 90- 91) för att även om förskollärare utför planerade aktiviteter, behöver 

det inte betyda att kvalitén visar sig vara bra. I hennes undersökning framkom det att vissa 

förskollärare hade planerade aktiviteter men där inget tydligt mål fanns. Vidare framkom det 

att de förskollärare som hade ett tydligt mål kring en aktivitetet, där barnen fick pröva, 

förankra samt utmanas i samspelet var de förskolor som visade på en högre kvalité.  
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Positivt är att de allra flesta förskollärarna i vår studie är intresserade och nyfikna av att möta 

barns kultur samt språk. Skolverket (2013, s. 48) benämner att om en förskollärare bland 

annat är öppen och nyfiken gentemot ett barns förstaspråk samt sätter sig in i ett barns språk 

så öppnar det för barnet en acceptans och ett tillåtande klimat i verksamheten.  

Förskollärares kompetens kring barns förstaspråksinlärning  

Majoriteten av förskollärarna i vår studie var enade kring att det var svårt att arbeta med 

barns förstaspråk. Vi tror detta kan bero på att de upplever sig sakna kunskap inom området, 

vilket vi grundar på de svar de själva uppgett i enkäten. Hälften av förskollärarna i vår studie 

säger sig inte ha så bra kompetens inom barns förstaspråksinlärning  och majoriteten svarade 

att de sällan eller aldrig har fått kompetensutveckling inom området. Utifrån dessa svar ser vi 

att många av förskollärarna inte känner sig ha rätt kompetens eller att de inte fått kompetens 

och kan på så vis förstå att många upplever det svårt att arbeta med barns förstaspråk. Skans 

studie (2011, s. 13) beskriver att en förskollärare skall ha en viss grundkompetens samt att 

samhället förändras med tiden vilket ställer krav och gör att det därav är essentiellt för 

förskollärare att inta ny kunskap. Vi anser att dagens samhälle blir mer mångkulturellt vilket 

gör det Skans (2011) nämner väsentligt. Förskollärare bör få möjlighet till ny kunskap om hur 

de kan arbeta med barns förstaspråksinlärning. Liliana (2014, s. 341-342) tog i sin studie 

fram en mall för de som arbetar med barns förstaspråk för att de i sitt arbete skulle kunna utgå 

utifrån samma grund och tillämpning. Hon anser att det är viktigt att dessa lärare som arbetar 

med barns förstaspråk har fått kompetens och utbildning inom området.  

 

Vi funderar även kring om frågan där förskollärarna i vår studie har svarat att de inte har fått 

eller sällan har fått kompetensutveckling skulle kunna hänga ihop med vad Hyltenstam, 

Axelsson & Lindberg (2012, s. 23) redogör för i sin studie. Där framkommer det att när deras 

studie gjordes så hade läroplanen för förskolan varit aktiv i cirka 10 år. Under dessa åren 

kunde de se att de områden där det skett främst kompetensutveckling kring var inte runt de 

nyare områdena i läroplanen, de med fokus på innehåll i verksamheten. Bland annat är några 

av dessa nyare områden språk, naturkunskap och samspel. Den mest skedda 

kompetensutvecklingen visade sig har varit kring dokumentation, värdegrundsfrågor samt 

samverkan till vårdnadshavare.  

 

Många av förskollärarna talar antingen endast det svenska språket eller ytterligare ett språk 

utöver svenska. Det visade sig vara en ytterst liten del som kan tala fler språk än så. Vi anser 

att om man är en flerspråkig lärare, det vill säga om man behärskar mer än det talade språket i 

samhället, kan det gynna språkutvecklingen för de barn som talar samma språk. Det är en 

kompetens som är värdefull. Däremot kan de förskollärare som inte besitter ett barns 

förstaspråk lära sig enstaka ord på barnets språk. Skans (2011, ss. 90-92) presenterar att de 

förskollärare som inte har tillgång till att tala barnets språk också kan använda sig av enkla 

stöd, exempelvis bilder eller enkla ord. Detta underlättar kommunikationen mellan parterna 

samt visar för barnen i verksamheten att det är okej att använda sitt förstaspråk. 
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Förskollärares upplevelse av stöd från modersmålspedagog, 

förskolechefer, kollegor och vårdnadshavare 

Förskollärarna i vår studie fick svara på om de fick stöd i form av idéer och tips från 

modersmålspedagog, förskolechefer och kollegor. En del förskollärare har inga 

modersmålspedagoger som kommer ut till verksamheten. Därför svarade dessa att de aldrig 

får det stödet från dem. Dock fanns det också en förskollärare som har modersmålspedagog 

som kommer ut till verksamheten men som inte delger tips och idéer till dem. Ladberg (2003, 

s. 678) benämner här att om ingen modersmålspedagog kommer ut till verksamheten så har 

förskolläraren en viktig roll i barns förstaspråksinlärning . Att de har ett ansvar att utifrån den 

kompetens de besitter utveckla barns identitet samt kulturarv. Vidare nämner Sneddon (2012 

ss. 436-439) i sin studie hur en förskollärare kan bidra till barns förstaspråksinlärning  samt 

andraspråksinlärning genom bland annat boksamtal, detta genom att arbeta med en och 

samma bok på båda språken. 

 

De flesta förskollärarna i vår studie angav att de sällan eller aldrig får några tips eller idéer 

från sin förskolechef. I förskolans läroplan framgår förskolechefens roll och ansvar. Bland 

annat framgår det att chefen har ett ansvar för kvaliteten, att varje barn får rätt stöd, utmaning 

och hjälp under sin vistelse i förskolan samt att personalen också får ny kunskap och ny 

information för att kunna utföra sina uppgifter (Lpfö  98, rev. 2016, s. 16). Därför ser vi att 

förskolechefen har en viktig roll att inspirera sin personal. Om en god och inspirerande 

kommunikation finns mellan förskolechef och förskollärare, bidrar det till att barns 

förstaspråksutveckling kan bedrivas på ett gynnsamt sätt i förskolans verksamhet. När det 

gällde tips och idéer från kollegor visade det sig att många förskollärare även där inte 

upplevde detta stöd. Vad detta kan bero på kan vi säkert inte veta. Vi kan endast spekulera i 

att det kan bero på att de inte fått tillräckligt med kompetens inom området och på så vis inte 

har idéer och tankar att dela med varandra. Denna spekulation grundar sig på deras svar kring 

kompetensutveckling.  

  

Vi var nyfikna att se om förskollärarna fick insikter kring barns kultur och språk via barnens 

vårdnadshavare. Det visade sig att många av förskollärarna inte får detta. Det är svårt att veta 

varför. Det skulle kunna bero på att de inte visar ett större intresse eller ställer frågor till 

vårdnadshavarna. Det skulle också kunna bero på att vårdnadshavarna inte väljer att dela med 

sig eller också svårt i kommunikationen, då de båda parterna kanske talar olika språk. 

Skolverket (2013, s. 55) berör just detta område att en del vårdnadshavare inte vill att deras 

barns skall utveckla sitt förstaspråk i förskolan, medan andra vårdnadshavare vill att barnet 

utvecklar detta under sin tid i förskolan. Om en del vårdnadshavare väljer att deras barn inte 

skall utveckla sitt förstaspråk under sin vistelse i förskolan så kanske de också anser att 

inblick i språket men också kulturen inte är aktuellt. De förskollärare som deltog i Skans 

studie (2011, s. 111) framhävde att de inte blandar sig i vårdnadshavarens beslut som berör 

barnet, men däremot så visar de sig förstående och intresserade. Förskollärarnas inställning 

där var att skapa en god samverkan, få vårdnadshavarna delaktiga och välkomnande för att på 

så vis skapa bästa möjliga lärandemiljö för barnet. 
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Förskollärarna i vår studie uppgav att ansvaret är delat mellan vårdnadshavare samt 

förskollärare kring barns förstaspråksinlärning. Papatheodorous (2007, s. 764) medger att 

vårdnadshavarna har en betydande roll i utvecklingen av förstaspråket. I Papatheodorous 

(2007) utvecklingsprojekt framkom det att vårdnadshavarna är dem som känner till den kultur 

barnet härstammar ifrån. Hon menar på att den kunskapen är värdefull, att en samverkan 

mellan vårdnadshavare och skola skall finnas för då gynnar det barns förstaspråksinlärning. I 

läroplanen står det också att förskollärare har en viktigt roll att under den tid barnet vistas i 

förskolans verksamhet tänka på att utveckla barnets förstaspråk och identitet (Lpfö 98, rev. 

16, s. 10).  

 

Sammanfattningsvis kan vi se att förskollärarna i vår studie har positiva upplevelser och 

attityder till barns förstaspråksinlärning. Dock framgår det utifrån förskollärarnas svar att 

majoriteten inte har fått någon kompetensutveckling. De flesta har heller inte fått stöd i form 

av tips och idéer från modersmålspedagog, förskolechefer samt kollegor. Resultatet visar 

också att förskollärarna upplever att de inte har en inblick i barns kultur och språk från 

vårdnadshavarna till dessa barn. Majoriteten anger också att tiden är svår att få till där de kan 

arbeta med barns förstaspråk samt att hälften av förskollärarna saknar tid för att möta det 

enskilda barnet i samspel. De uppger att planerade aktiviteter kring barns förstaspråk arbetas 

sällan med. Dock upplever vi att det går att göra en förändring på dessa punkter med relativt 

små medel eller med inte alltför stora förändringar och tillvägagångssätt för förskollärarna. 

Vi tror att kompetensutvecklingen inom förstaspråk och språkutveckling är en viktig faktor 

för att förskollärarna skall finna inspiration, verktyg och finna stöd hos varandra inom 

verksamheten. Med rätt kompetens tror vi att förskollärarna kan integrera barns 

förstaspråksinlärning  i de planerade aktiviteterna samt i de vardagliga rutinsituationerna på 

förskolan. 

Metoddiskussion 

Vi valde att gå ut och samla in data till studien på var sitt håll. Eftersom att enkäter är det 

metodverktyg som använts, ansåg vi att det inte påverkade studien tillförlitlighet negativt att 

vi delade på oss vid detta tillfälle. Tvärtom fick vi på så vis tid att samla in mer data och 

kunde även finnas till hands på plats för eventuella frågor från förskollärarna. Det vi 

reflekterade över  i efterhand är att det är tidskrävande att samla in enkäter och att det tog mer 

tid än vad vi från början räknade med. Genom att gå ut och be deltagarna svara där och då 

fick vi dock in de antal enkäter som vi från början hoppades på.  

En sak vi har funderat på är kring de svarsalternativ vi fick in av förskollärarna under vår 

öppna fråga i slutet av enkäten. I efterhand märkte vi dock att två förskollärare, 4%,  hade 

svarat som inte har arbetat med barn som har annat förstaspråk än svenska språket. Det kan 

ha påverkat svarsresultaten, vilket också angavs av deltagarna själva i den öppna frågan. 

Detta redogör vi för i resultatet vid figur 1.  

Utifrån de syfte och de frågeställningar vi hade anser vi att kvantitativ metod med enkät som 

verktyg lämpade sig bäst. Vi tror att fler förskollärare vågade svara mer sanningsenligt då en 
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del frågor i enkäten kan upplevas känsliga att ha besvarat muntligt. Trots (2012, s.10) redogör 

för att enkät lämpar sig bra som verktyg då respondenterna vågar svara mer sanningsenligt 

vid känsliga frågor än vad de exempelvis gör vid intervju.  

Didaktiska konsekvenser 

Det vi har uppmärksammat utifrån vår undersökning är främst att förskollärarna har positiva 

upplevelser samt attityder i relation till barns förstaspråksinlärning. Vi ser däremot genom 

denna undersökning att många saknar stöd och kompetensutveckling inom området. Detta är 

inget som vi på något sätt vill framlägga med en negativ ton när det gäller förskollärarna eller 

förskolecheferna i vår studie. Däremot vill vi lyfta att det finns förskollärare som upplever sig 

sakna dessa delar för en förhoppning kring att det synliggörs och arbetas vidare med 

framöver i verksamheter runt om i landet. Vi tror på att vårt samhälle blir allt mer 

mångkulturellt. Därför behöver förskollärare få kompetensutveckling och stöd inom 

förstaspråksinlärning  så att de kan känna sig säkrare i sin roll och uppdrag om hur de skall 

utföra det. Vidare kommer vi här att ge tips på arbetssätt och redskap som är användbara för 

ett barns förstaspråksutveckling.  

 

Förskollärare kan arbeta med barns förstaspråksinlärning  är exempelvis genom att använda 

tecken som stöd, bilder och att som förskollärare lära sig enkla ord på barnets förstaspråk. 

Förskolläraren kan även integrera barnets språk i olika aktiviteter genom att ha sångsamlingar 

där sånger sjungs både på barnets förstaspråk samt det svenska språket. Vid bokläsning är det 

bra att läsa böcker som är på båda språken. Givetvis kan det vara svårt att läsa en bok på ett 

annat språk, men då kan förskolläraren exempelvis ta hjälp av internet, se till att det finns 

enkla stödord som kan kopplas till barnets förstaspråk. Här är det även viktigt att skapa 

utrymme för samspel, där tid finns för frågor och koppling till barnens erfarenheter. På dessa 

sätt kan förstaspråksinlärning  och övrig språkutveckling gynnas och utmanas vidare.  

 

Vi vet att alla idag tyvärr inte har möjligheten att få modersmålslärare som kommer ut och 

som kan bidra med extra stöd samt idéer. Däremot genom denna undersökning har vi fått upp 

ögonen för hur viktiga vårdnadshavarna är för barns förstaspråksinlärning . Här tror vi på att 

de kan vara till stor hjälp och bidra med kunskap kring deras förstaspråk. Här är det viktigt att 

förskolläraren visar sig intresserad och tillmötesgående. Givetvis vara respektfull men vara 

nyfiken och be vårdnadshavarna om hjälp, ett exempel skulle kunna vara att be om att få lära 

sig enkla ord på deras språk eller lära sig enklare sånger som kan användas i förskolans 

vardagliga verksamhet. Detta är tips och idéer ifrån oss som vi hoppas på att förskollärare kan 

ta till sig och kan använda i sitt arbete med barns förstaspråk.  

Fortsatta studier  

Avslutningsvis hade det varit intressant att se vidare forskning kring olika hjälpmedel som 

gör att barns språkutveckling underlättas i förskolans verksamhet för förskollärare och barn. 

Exempelvis vet vi att det finns något som kallas för läspennor och talpennor. De fungerar på 
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så vis att de översätter text till ett annat språk, antingen i text eller i tal. Dock finns dessa inte 

i någon stor utsträckning idag i varken verksamheten eller på många språk. Det hade varit 

intressant att se hur och om barns förstaspråksinlärning  hade gynnats i förskolans 

verksamhet med hjälp av ett digitalt verktyg som liknar dessa. Det hade även varit intressant 

att se om förskollärarna upplever det som ett hjälpmedel i kommunikationen till de barn med 

annat förstaspråk än det svenska språket.  
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Bilaga 2 

 
 

Informationsbrev 2017-11-14 

Vi heter Josefine Edsmyr och Kezban Ataman och studerar till förskollärare vid Högskolan i 

Borås. Vi är nu inne på vår sista termin och skall som studenter genomföra ett 

examensarbete.  Den handlar om att få reda på förskollärares upplevelser kring uppdraget att 

arbeta med förstaspråksinlärning  hos barn med annat förstaspråk än svenska. Därav är vi nu 

ute hos dig och vill genomföra denna enkätundrsökning.  

 

Idag möter vi på allt fler barn i förskolan som talar annat förstaspråk än det svenska språket. 

Därav känner vi att det är ett viktigt område att belysa och är enormt tacksamma för att du 

vill delta i undersökningen!   

 

Enkäten kommer att innehålla kryssfrågor med olika skalor. Frågor som kommer att beröras 

är utifrån hur du upplever att det är att arbeta kring förstaspråksinlärning en. Exempel på 

frågor är: Upplever du att du får stöd i arbetet kring flerspråkiga barn? Upplever du att du har 

fått kompetensutveckling inom detta område? Och liknande.  

  

I vår undersökning utgår vi ifrån de forskningsetiska principerna, vilka innebär att:  

 

• Alla uppgifter i undersökningen kommer att behandlas med största varsamhet, så att inga 

obehöriga kan ta del av dem.  

• De uppgifter som framkommit i undersökningen används enbart för denna undersöknings 

syfte.  

• Alla uppgifter kring deltagarna i undersökningen kommer att vara konfidentiella. Fiktiva 

namn på barn, pedagoger och förskola kommer att används. Det betyder att allas identiteter 

skyddas. Det kommer alltså inte att kunna utläsas att just du har svarat på dessa frågor i vår 

enkät.  

• Undersökningen är frivillig och det går när som helst att avbryta deltagandet.  

 

Tack för att du svarar på denna enkät och deltar i vår undersökning! Om du har frågor och 

funderingar kring studien kan du nå oss på mobilnummer: 

070x- xxxxxx eller 070x- xxxxxx 

 

Har du funderingar kring studiens syfte kan du vända dig till vår handledare Mary Larner på 

Högskolan i Borås: xxxx.xxxx@hb.se 

  

Med vänliga hälsningar Josefine Edsmyr och Kezban Ataman. 

  



 

38 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Besöksadress: Allégatan 1 · Postadress: 501 90 Borås · Tfn: 033-435 40 00 · E-post: registrator@hb.se · Webb: www.hb.se 

 


