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Sverige har blivit ett alltmer mångkulturellt land och förskoleverksamheterna möts idag av 

barn och vuxna som talar många olika språk. Detta ställer krav på hur barn med annat 

modersmål stöttas. Därför fokuserar studien på hur förskolan bedriver olika former av 

modersmålsstöd beroende på vilka förutsättningar som finns att tillgå. 

 

Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare uppfattar arbetet med modersmålsstöd 

för en inkluderande verksamhet. Genom våra forskningsfrågor ville vi ta reda på hur de 

uppfattar sitt arbete med att främja barns modersmål samt vilka möjligheter och utmaningar 

de upplever i arbetet med och samspelet kring modersmålsstöd för en inkluderande 

verksamhet. 

 

Metod 

Vi har valt att göra en kvalitativ studie med intervju som metod och har genomfört en 

fokusgruppintervju som inriktar sig på en specifik grupp med olika erfarenheter, i detta fall 

förskollärare. I metod delen beskrivs urval, genomförande, forskningsetik, tillförlitlighet och 

giltighet samt analys av resultatet.  

 

Resultat 

I resultatet framkom det att förskollärarna ser det som en utmaning att arbeta med 

modersmålsstöd eftersom modersmålspedagogerna nyligen har tagits bort från verksamheten. 

Förskollärarna upplever att de inte kan tillgodose alla barns olika modersmål samtidigt som de 

försöker skapa möjligheter i deras arbetssätt för att främja det. De beskriver olika redskap och 

metoder som de använder för att främja modersmålsstödet. 
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1. INLEDNING 

I svensk förskoleverksamhet möts idag barn och vuxna som talar många olika språk. I takt med 

ökad rörlighet över nationsgränserna, har Sverige blivit ett alltmer mångkulturellt land och 

andelen barn och vuxna med annat modersmål än svenska har samtidigt ökat. För många barn 

är förskolan det första mötet med det svenska språket, vilket vi har egen erfarenhet av. Därför 

har förskollärare en viktig och betydelsefull roll i att stödja språkutvecklingen och även att 

stödja modersmålet för flerspråkiga barn. I samhällsdebatten hörs dock även röster för att 

modersmålsundervisningen skulle hindra språkutvecklingen i svenska. I en debattartikel i DN 

(2019-02-21) motsätter sig dock 22 språkforskare från olika lärosäten i Sverige ett sådant 

synsätt. En av dem är Wedin som i en studie med Wessman (2017, s. 875) har visat att både 

modersmålet och det svenska språket bör användas parallellt och utvecklas i förskolan för att 

barnen ska få möjlighet att bli inkluderade.  

 

Förskolan bedriver olika former av modersmålsstöd beroende på vilka förutsättningar 

verksamheterna har, både vad det gäller ekonomi, modersmålspedagoger och olika arbetssätt. 

Modersmålsstödet är ett högst aktuellt ämne då förutsättningarna för att främja barns olika 

modersmål varierar beroende på lokala beslut. Det är förskolechefen som beslutar hur 

modersmålsstödet ska utformas på den enskilda enheten i förskolan, enligt 8 kap. 10 § av 

Skollagen (SFS 2010:800). I en svensk kommun var motivet för att ta bort 

modersmålspedagogerna att alla på förskolan ska arbeta för att stödja modersmålsutvecklingen 

enligt förskolans läroplansuppdrag. Modersmålspedagogernas uppgifter ansågs kunna ersättas 

med förskollärarnas arbete eller med annan personal på förskolan. Syftet med ändringen är 

alltså att förskollärarna ska arbeta utifrån styrdokumenten när det gäller barns olika modersmål 

och stödja dem för vidare utveckling. Genom detta är målet att alla barn ska få en likvärdig 

möjlighet i sin språkutveckling oavsett modersmål. Med detta som bakgrund funderar vi på 

vilka förutsättningar som finns tillgängliga i verksamheten för att stödja alla barns modersmål 

och på vilket sätt detta görs. Enligt Läroplan för förskolan (Lpfö 98, rev. 2016 s. 7) ” ska 

förskolan lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och uppmuntra och ta till 

vara på barnens nyfikenhet och intresse samt medverka till att barn med annat modersmål än 

svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål”.  

 

 

Alla individer är lika viktiga och ska få samma möjligheter att utvecklas. Det är av största vikt 

att tillsammans i förskolan skapa förutsättningar för detta oavsett vilket språk man talar. Frågan 

är hur detta går till. Därför är en studie som vår viktig då den undersöker hur förskollärare 

arbetar med modersmålsstöd.  
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1.1 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare uppfattar arbetet med modersmålsstöd 

för en inkluderande verksamhet. 

 

Utifrån detta syfte formuleras följande frågor: 

• Hur uppfattar förskollärare sitt arbete med att främja barns modersmål? 

• Vilka möjligheter och utmaningar upplever förskollärare i arbetet med och 

samspelet kring modersmålsstöd för en inkluderande verksamhet? 

 

1.1.1 Begreppsdefinition 

 

Modersmål 

Skolinspektionen definierar modersmål som det språk som en person först lär sig att tala. En 

person kan ha flera modersmål till exempel genom att ha föräldrar som talar olika språk. 

Modersmål ska inte sättas i motsats till svenska. Svenska är också ett modersmål 

(Skolinspektionen 2017, s. 33). 

 

Inkludering 

En inkluderande verksamhet definieras av Svensson (2012, s. 34) som en verksamhet där 

flerspråkighet ses som en tillgång. Undervisningen ska vara anpassad till barns olika 

förutsättningar och behov för att de ska få möjlighet att känna gemenskap och delaktighet.  För 

att arbeta flerspråkighetsfrämjande behöver lärandemiljön skapas utefter barnens intressen och 

behov för att de ska känna sig inkluderade (Svensson 2012, s.34). 
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2. BAKGRUND 

Vi har markerat den forskning som inte är gjord i Sverige genom att tala om i vilket land den 

är gjord. Detta för att tydliggöra att vår studie innefattar forskning från många olika länder.  

2.1 Modersmål över tid 

Den språkliga mångfald som alltid har funnits i Sverige har ökat under de senaste 50 åren med 

ökad migration, ökat resande och ökad kommunikation (Wedin, 2011, s. 10). 1970-talets stora 

och viktiga satsning på att ge minoritetsbarn stöd i sina modersmål, eller som de kom att kallas 

hemspråk, omfattade tvåspråkig undervisning samt tolkservice på andra språk än svenska. Detta 

gjorde att Sverige betraktades som ett föregångsland av andra länder (Hyltenstam 1999, s. 12). 

Under 1980-1990 talen blev lagstiftningen tydligare men många kommuner hade svårigheter 

att erhålla modersmålsundervisning trots klara bestämmelser när det gäller rätten till sådan 

undervisning (Hyltenstam 1999, ss. 12-13). Vidare menar forskaren att 

modersmålsundervisningen rent praktiskt inte kunde uppfyllas och minskade i sin omfattning, 

vilket ledde till att Sverige förlorade tätpositionen som landet intog på 1970-talet. Förändringen 

berodde främst på ekonomiska skäl men även på en debatt om att modersmålsstödet inverkade 

negativt på elevernas utveckling i det svenska språket (Lainio 1999, s. 184). Han tillägger även 

att en organisatorisk effektivitet ifrågasattes. I 8 kap. 10 § av Skollagen (SFS 2010:800) står det 

att barn inte har rätt till modersmålsundervisning i förskolan. Däremot ska verksamheterna 

bidra till att barnen utvecklar sitt modersmål genom att personalen anpassar aktiviteter, 

arbetssätt, miljö och material efter barnens behov. I den svenska skolhistorian har man inte till 

fullo lyckats tillgodose de flerspråkiga barnens behov, vilket kan bero på att flerspråkighet inte 

har setts som en norm (Wedin, 2011, s. 10) 

 

2.2 Modersmålsstöd i förskolan 

I detta avsnitt kommer vi redogöra för det vi, utifrån vårt syfte, funnit relevant i tidigare 

forskning. Vi har valt att dela in denna forskning i några områden som kan tänkas relatera till 

modersmålsstöd i förskolan. Dessa redovisas nedan under följande rubriker: Samspelets 

betydelse för språkutvecklingen; Kommunikativa redskap; Samarbete med vårdnadshavare; 

Inkluderande och exkluderande arbetssätt. Vår teoretiska utgångspunkt är det sociokulturella 

perspektivet. Teorin redovisas tillsammans med annan forskning i kommande stycken. 

 

2.2.1 Samspelets betydelse för språkutvecklingen 

Samspel mellan människor har av många forskare beskrivits som viktig för språkets utveckling. 

En av dem är Vygotskij (2001, s. 10) som i sina teorier utgår ifrån det sociokulturella 

perspektivet. Där är kommunikation en viktig del i barns lärande och utveckling vid interaktion 

och samspel med omgivningen, vilket är en relevant teori för vår studie, eftersom studien 

handlar om den vuxnes roll i samspel och kommunikation. Lev Vygotskij lyfter den proximala 

utvecklingszonen där samspel och sociala interaktioner ligger till grund för utveckling. Han 

hävdar att ”det som barnet idag kan göra i samarbete kommer det i morgon att kunna göra 

självständigt” (Vygotskij 2001, s. 333). Även i Sheridan och Gjems, (2016, s. 348) 
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forskningsstudie som är gjord i USA, menar de att det sociokulturella sammanhanget som barn 

växer upp med där sociala interaktioner mellan hem, samhälle och förskola spelar en viktig roll 

för språkinlärningen. Vidare menar Sheridan och Gjems (2016, s. 353) att förskollärarnas 

möjlighet till interaktion och samtal om alla saker barnen upplever under dagen är av stor 

betydelse för språkutvecklingen. Som ovan utgår även Kultti och Theobald (2012, s. 212) i sin 

studie från den sociokulturella teorin. De påpekar att diskussioner som uppstår när barn och 

lärare kommunicerar om ett gemensamt ämne leder till en ökning av barns förståelse. Forskarna 

menar att detta kan ses som ett språkstöd samt att det även har betydelse för barnens utveckling 

av ordförrådet. Ett sätt att öka barns ordförråd kan vara att samtala om bilder och innehåll vid 

bokläsning där förskollärarna utgår från barnens intressen och behov, lyfts i en forskningsstudie 

gjord i USA av (Johanson, Justice och Logan, 2016, s. 95). Vidare menar forskarna att detta 

leder till att barnen blir mer delaktiga i konversationer framöver. Det är viktigt som 

förskollärare att anpassa språkmönstret genom att tala långsammare, använda kortare meningar 

och förklara ordets betydelse samt att använda gester, bilder och föremål för att förtydliga orden 

menar Al- Darwish (2013, s. 47) i sin forskningsstudie som är gjord i Kuwait. Detta görs bland 

annat i sångaktiviteter då olika konkreta material ofta används för att illustrera begrepp 

exempelvis figuren ”katt” när man sjunger ”lille katt”. Sådana stöttande föremål eller artefakter 

kan vara till hjälp för flerspråkiga barn och leda till att de lär sig nya begrepp som de sedan har 

användning för i andra aktiviteter då de återkopplar till artefakterna (Kultti, 2013, s. 1964).  

 

2.2.2 Kommunikativa redskap 

Ett centralt begrepp inom det sociokulturella perspektivet är mediering. Det handlar om 

samspelet mellan människor och kulturella redskap som vi använder för att agera och förstå vår 

omvärld (Säljö 2000, s. 81). Vidare menar forskaren att för att uppfatta omvärlden behöver 

människan redskap. Dessa redskap kallas artefakter. Böcker, figurer eller andra stöttande 

föremål som används i aktiviteter är exempel på artefakter och som påverkar våra handlingar 

och vårt tänkande. För barn med annat modersmål kan även svenska språket i sig ses som en 

artefakt, dels för utveckling och lärande men även som ett sätt att komma in i den svenska 

samhällskulturen, menar Säljö (2000, s. 81). 

  

Litteratur av något slag är viktigt för barn med annan kultur då detta ses som ett redskap för 

lärare att använda i modersmålsstödet. Detta för att uppmuntra, visa förståelse och respekt för 

andra kulturer vilket bidrar till att bilda mångfald i verksamheten, menar Lartec, Belisario, 

Bendanillo, Binas -o, Bucang och Cammagay, (2014, s. 10) i sin forskningsstudie som är gjord 

i Filippinerna. Ett digitalt redskap som kan användas i arbetet med modersmålsstöd är lärplattan 

där barnen använder olika appar för sitt självständiga agerande samt aktiva deltagande har 

uppmärksammats i Marklund och Dunkels (2016, s. 302) forskning. 

 

Kultti (2013, s. 1955) lyfter att sången har en viktig betydelse i förskolan för barn med annat 

modersmål än svenska. Sångaktiviteter erbjuder många olika kommunikativa resurser som 

exempelvis gester, rytm och artefakter. Vidare menar forskaren att barns språkliga förmåga inte 

utgör något hinder för deltagande. Genom att använda sig av artefakter och samtidigt ge verbala 

ledtrådar förstärks orden så att barn kan känna sig delaktiga (Kultti, 2013, s. 1955). I en 
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mångkulturell förskolemiljö ska det vara naturligt att det finns artefakter tillgängligt som 

exempelvis olika instrument (Sjöwall 1994, s. 129). Hon lyfter även att om barn får möjlighet 

att lyssna på musik på många olika språk kan de lära sig av varandras kulturer.   

 

2.2.3 Samarbete med vårdnadshavare 

Ett samarbete mellan vårdnadshavare och förskola har betydelse för barnens framgång och det 

är förskolan som bär ansvaret för att upprätthålla och möjliggöra detta samarbete lyfter Becnik 

och Devjak, (2017, s. 213) i sin forskningsstudie gjord i Slovenien. Vidare menar forskarna att 

en bra relation mellan hemmet och förskolan är betydelsefullt vilket även Hwang och Nilsson 

(2011, s. 71) påpekar. I förskolans läroplan står det att ”Förskolan ska komplettera hemmet 

genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn ska kunna utvecklas rikt och 

mångsidigt. Förskolans arbete med barnen ska därför ske i ett nära och förtroendefullt 

samarbete med hemmen” (Lpfö 98, rev. 2016, s.13).  Det kan vara svårt för pedagoger att nå 

fram till vårdnadshavare då de har begränsade kunskaper i det svenska språket (Duek 2017, ss. 

165-167). I sin studie lyfter hon att tolk kan användas för att skapa ett samarbete samt att barnen 

får vidarebefordra information mellan förskola och hem. Vidare menar Duek (2017, s. 50) att 

modersmålsundervisningen i en svensk kontext ofta nämns som en viktig faktor där 

modersmålsläraren ses som en bro mellan skola och hem. Det förutsätter att det finns personal 

att samarbeta med som förstår barnets modersmål, menar Sjöwall (1994, s. 120).   

 

2.2.4 Inkluderande och exkluderande arbetssätt 

Forskare har studerat hur förskollärare har arbetat med modersmålsstöd och beskriver hur olika 

arbetssätt kan stötta eller hindra barnens språkutveckling. Det har då framkommit att 

förskollärare bör stötta båda språken för att språkutvecklingen ska bli så bra som möjligt (Duek 

2017, s. 49). Även Ladberg (2011, s. 100) menar att barns lärandeprocess försvåras om de 

enbart ska hålla sig till det nya språket och hindras att använda sitt språk som de tänker bäst på. 

Vidare menar forskaren att det finns en risk att barn med annat modersmål blir exkluderade i 

en grupp där bara det svenska språket talas. Wedin och Wessman (2017, ss. 874-875) lyfter i 

sin forskning betydelsen av att istället skapa ett inkluderande arbetssätt genom att exempelvis 

använda både svenska och barnens modersmål och på så vis utmana båda språken. Vidare 

betonar de vikten av att utveckla pedagogiska former som stimulerar och inkluderar barns hela 

språkrepertoar. Samtidigt som de i sin studie lyfter att lärare har svårt att skapa 

utbildningsformer som inkluderar barns varierande språkliga bakgrund. Detta påpekar även 

Svensson (2009, s. 30) där hon menar att det är viktigt att fånga tillfällen i vardagen och sätta 

ord på allting barnen gör. Hon menar även att på så vis kan barnen få en förståelse för det 

svenska språket men också för att de ska kunna uttrycka sig med sitt eget modersmål. Därför 

har attityden och förhållningssättet till barns modersmål en viktig betydelse eftersom det 

påverkar barns lärande och status (Svensson, 2012, s. 31).  Genom att anpassa och skapa miljöer 

och situationer där barnen känner trygghet och med intresse kan utveckla sin språkliga förmåga 

främjas ett inkluderande arbetssätt, menar Svensson (2012, s. 34). Ett sätt att forma en 

inkluderande verksamheten är att möta upp barnens önskemål och behov, detta lyfts i en 

forskningsstudie gjord i Kuwait (Al-Darwish, 2013, s. 44).  
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Lartec, Belisario, Bendanillo, Binas -o, Bucang och Cammagay (2014, ss. 10-11) menar i sin 

forskningsstudie gjord i Filippinerna, att undervisningsmaterial bör finnas på barns modersmål 

som riktar in sig på deras intressen och behov. I studien framkom det att det inte fanns böcker 

på olika språk vilket kan ses som exkluderande, då lärarna fick översätta böckerna efter bästa 

förmåga. Forskarna lyfter även fram att lärarna ser det som ett problem och hinder att kunna 

stödja barns olika modersmål. Bland annat vid bokläsning då de inte kan läsa böcker på olika 

språk men även vid samtal med barnen. I sin forskning nämner Duek (2017, s. 122) att barnen 

med svenska som andra språk inte alltid har böcker på sitt modersmål i hemmet vilket beror på 

kulturella skillnader och detta betyder att barnen i huvudsak möter texter på sitt modersmål i 

skolans modersmålsundervisning. Det här förutsätter dock att det finns tillgång till böcker på 

många olika språk på förskolan för att främja inkludering i verksamheten. Som det nämns ovan 

menar Svensson (2012, s. 32) att om innehållet i böckerna är obegripligt för barnen finns det 

risk för att språkutvecklingen blir hämmad istället för stimulerad vid bokläsning. I Wedin och 

Wessmans (2017, s. 876) forskning har de uppmärksammat att barns hemspråk inte alltid 

synliggörs i böcker på förskolan vilket kan ge signaler att just deras språk är mindre värt, detta 

kan upplevas som exkluderande. 

 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att samspel och kommunikation har en betydande roll i 

barns språkutveckling. För att göra det möjligt att inkludera barnen kan samarbete med 

vårdnadshavare, förskollärarnas förhållningssätt samt olika artefakter vara till hjälp. Detta kan 

bidra till att stödja barns modersmål enligt den forskning vi redovisat ovan. 
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3. METOD  

För att kunna besvara våra forskningsfrågor som handlade om hur förskollärare uppfattar sitt 

arbete med att främja barns modersmål och vilka möjligheter och utmaningar de upplever i 

arbetet med och samspelet kring modersmålsstöd, valde vi att göra en kvalitativ studie med 

fokusgruppintervju som metod. Nedan kommer vi att redovisa vårt tillvägagångssätt.  

 

3.1 Kvalitativ studie 

Eftersom vårt syfte är att ta reda på förskollärares uppfattningar om hur de arbetar med 

modersmålsstöd ansåg vi att en kvalitativ studie var relevant för vår forskning. Trost (2012, s. 

23) anser att för att få fram ett varierat handlingsmönster som går att särskilja eller urskilja är 

kvalitativ ansats att föredra. Vi valde att göra en kvalitativ fokusgruppintervju som var 

halvstrukturerad, vilket innebär att den varken är ett öppet vardagssamtal eller ett slutet 

frågeformulär, men ses som en professionell intervju då den har ett syfte och inbegriper en 

specifik teknik (Kvale & Brinkmann 2009, s. 43). Enligt (Davidsson, 2007, s. 64) innehåller 

fokusgruppintervjuer mer en diskussion mellan deltagarna än en traditionell gruppintervju och 

ämnet är bestämt på förhand. Ordet ”fokus” syftar på att det är ett speciellt ämne eller problem 

som står i fokus för diskussionerna. Frågorna var förutbestämda (se bilaga 1) men vi hade 

möjlighet att fördjupa oss i respondenternas svar genom att ställa följdfrågor. Vissa frågor går 

bara att svara på genom kvalitativa metoder, framför allt människors uppfattningar av olika 

saker beroende på vad de har för erfarenheter, menar Kihlström (2007, s. 48). Vidare menar 

hon att en uppfattning är något som en person har - inget som beskriver en verklighet sett ur ett 

mer objektivt perspektiv, utifrån en observation. Eftersom vi i vårt syfte är intresserade av vad 

respondenterna själva uppfattar i sitt arbete med modersmålsstöd blev den kvalitativa 

forskningsmetoden alltså den mest lämpliga.    

 

3.2 Urval 

Vår studie utfördes på en mångkulturell förskola som vi känner till sedan tidigare. Förskolan 

består av fyra avdelningar där det finns barn med olika modersmål på alla avdelningarna. Ett 

exempel på urval är att välja någon som kan uttala sig om alla barn i en viss ålder vilket vi också 

valde att göra. Förskollärarna som deltog i vår studie representerade alla avdelningarna som 

besår av barn i åldrar 1-3 år och 3-5 år, samt att de var i blandade åldrar och hade arbetat minst 

fem år på förskolan. Hjalmarsson (2015, s. 157) menar att respondenterna i 

undersökningsgruppen ska ha arbetat ett visst antal år för att lägga märke till förändringar. Även 

Kihlström (2007, s. 49) anser att respondenternas erfarenheter har betydelse för att få så 

utförliga och tillförlitliga svar som möjligt. Valet av denna grupp var relevant för vår 

undersökning både för att vi ansåg att antalet förskollärare var lagom för en fokusgruppintervju 

och för en studie av den här storleken samt att deras erfarenheter kunde ge oss svar på studiens 

syfte.   

 



8 

 

3.3 Genomförande 

Förskolechefen för den utsedda förskolan kontaktades för att få ett medgivande till att utföra 

studien. Inför intervjun delade vi ut ett missivbrev (se bilaga 2) till de sex förskollärarna som 

ursprungligen skulle delta i vår studie där de, enligt den goda forskningssed som 

Vetenskapsrådet (2017) förordar, informerades om studiens syfte, att intervjun skulle behandlas 

anonymt samt att de när som helst under intervjun kunde välja att avbryta. Vi delade även ut en 

samtyckes/informationsblankett (se bilaga 3-4) som förskollärarna skrev under före 

intervjutillfället. Vid tillfället för intervjun saknades en av deltagarna men det var inget som vi 

ansåg skulle påverka resultatet. Vi valde en trygg plats i lugn och avskild miljö på deras 

arbetsplats där vi kunde sitta ostört under intervjun med hänsyn till respondenterna vilket 

Kihlström (2007, s. 51) menar är av stor vikt. 

 

Vi hade två olika roller vid den en timmas långa fokusgruppintervjun. En moderator som 

ansvarade för introduktionen av ämnet samt att inleda en diskussion. Moderatorns roll var även 

att uppmuntra till fortsatt diskussion och att vara inlyssnande. För att få ut så mycket som 

möjligt av respondenternas svar är det viktigt att lyssna på ett genuint och intresserat sätt, anser 

Löfgren (2014, s. 147). Den andra av oss hade rollen som observatör vars uppgift var att 

anteckna kroppsspråk och gester samt att inte vara delaktig i diskussionen. Detta är viktigt, 

påpekar Davidsson (2007, s. 65), för att moderatorn då kan ägna sig åt samtalets innehåll. Våra 

frågeställningar visades i en powerpoint. Respondenterna ombads att räcka upp handen innan 

de talade dels för att inte tala i mun på varandra men också för att vidbehålla anonymiteten. Vi 

använde oss av ljudinspelning på varsin lärplatta för att dokumentera intervjun samt för att 

kunna fokusera på intervjupersonerna och ämnet. Vi valde att inte anteckna diskussionerna 

eftersom den som skriver kan bli distraherad, vilket kan leda till att man inte följer upp med 

intressanta följdfrågor och synpunkter. De fem intervjupersonerna kommer att benämnas som 

förskollärare i resultatdelen eftersom det är deras gemensamma reflektioner vi vill undersöka.   

 

3.4 Forskningsetik 

Vi har tagit hänsyn till de uppmaningar Vetenskapsrådet (2017, s. 40) ger gällande god 

forskningssed. Bland annat innebär det att en forskare noggrant ska informera alla deltagare om 

syftet med studien och det gjorde vi genom att deltagarna fick ett missivbrev samt en 

samtyckesblankett som de skrivit under och sedan lämnat in till oss (s.31).  Det innebär också 

att allt deltagande är frivilligt och att de som deltar när som helst kan avbryta intervjun och sitt 

deltagande om de så skulle vilja (s. 27). Vi har tagit hänsyn till de fyra viktiga begreppen och 

förklarar dem här nedan (Vetenskapsrådet 2017, s. 40). 

 

Sekretess innebär att alla uppgifter i studien har förvarats på ett sätt så att obehöriga inte kan ta 

del av dem. Vår insamlade information och anteckningar har förvarats så att ingen har haft 

tillgång till det och vi har inte låtit obehöriga personer lyssna på inspelningen eller läsa 

anteckningarna. Tystnadplikt har vi tagit hänsyn till i studien vilket innebär att uppgifter om 

personer eller annat gällande studien inte får delges eller förmedlas till någon obehörig. 

Anonymitet uppnås också när en insamling görs av material utan att individens identitet 
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antecknas eller att alla deltagarnas namn ersätts med alias. Deltagarna i vår studie benämns 

därför som förskollärarna. Konfidentialitet innebär att alla uppgifter om deltagarna och det som 

kommer fram i intervjun kommer att behandlas konfidentiellt. Resultatet kommer enbart att 

användas för vårt forskningsändamål vilket innebär att vi två som gör denna studie är de enda 

personerna som kommer att ha tillgång till uppgifterna. Samtliga inspelningar kommer att 

raderas när vår uppsats är examinerad. 

 

En annan viktig etisk fråga att fundera kring är vårt eget förhållningssätt och att agera neutralt 

samt att det inte diskuteras något personligt om någon person som inte är med vid intervjun 

som exempelvis modersmålspedagogerna. 

 

3.5 Tillförlitlighet och giltighet 

Enligt Kihlström (2007, s. 164) innebär hög tillförlitlighet att data är insamlad på ett pålitligt 

sätt. För att öka tillförlitligheten gjordes en ljudinspelning under intervjun vilket gjorde att vi 

kunde spela upp den flera gånger för att säkerställa svaren. De personer som intervjuades har 

både kunskap och erfarenheter i ämnet vilket också är ett sätt att öka tillförlitligheten. För att 

förtydliga de olika kategorierna i resultatet används korta citat för att öka tillförlitligheten, detta 

är ett sätt att fördjupa kategorins innebörd, menar Kihlström (2007, s. 164). 

 

Roos (2014, s. 53) menar att giltigheten i en studie innebär att det som undersöks verkligen är 

det som var syftet att undersöka. För att stärka giltigheten har vi därför ställt och formulerat 

frågor utifrån vårt syfte med undersökningen. Eftersom vi valt att intervjua förskollärare som 

arbetat minst fem år i förskolan är deras mångåriga erfarenheter något som påverkar giltigheten. 

Då det kan tänkas att de haft goda chanser att både uppmärksamma och diskutera om 

modersmålsundervisningen på sin förskola, som de kan bidra med i studien.  

 

Fem förskollärare intervjuades i denna studie, som arbetar i ett område med hög andel barn med 

annat modersmål än svenska. Det är för få personer för att generalisera studiens resultat över 

hela landet. Däremot kan denna studie bidra med att vidga kunskapen om de möjligheter och 

svårigheter som modersmålsarbete i förskolan kan innebära.  

 

3.6 Analys/bearbetning  

Till en början transkriberade vi intervjun var för sig och skrev ned ordagrant de delar av 

samtalen där respondenternas svar berörde våra frågeställningar. Intervjufrågorna hade tidigare 

kategoriserats efter frågeställningarna i syftet. Efter att vi bearbetat resultatet var för sig och 

delat in svaren från intervjun i olika teman träffades vi vid ett senare tillfälle. Vid detta tillfälle 

sammanställde vi våra analyser och försökte hitta gemensamma teman och mönster. Därefter  

lyssnade vi tillsammans igenom inspelningen flera gånger för att eventuellt hitta ytterligare 

teman eller svar som kunde fördjupa studiens resultat. Hjalmarsson (2015, s. 159) lyfter att alla 

svaren måste bearbetas noga för att hitta något gemensamt tema. Vi utgick ifrån olika teman 

som exempelvis arbetssätt när vi delade in resultatet systematiskt för att kunna se samband i 

respondenternas svar. En sammanställning gjordes för att upptäcka likheter och skillnader i 
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resultatet. Det gav oss även möjlighet att sammanföra materialet utifrån vår valda teori som 

bygger på samspel och kommunikation samt utveckling och lärande. För att få en överblick och 

struktur över svaren delades materialet sedan in i olika kategorier efter vad vi ansåg var mest 

relevant utifrån studiens syfte.    
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4. RESULTAT 

I detta kapitel kommer vi att redovisa de möjligheter och utmaningar förskollärarna uppfattar i 

sitt arbete med modersmålsundervisning. Detta gör vi i termer av inkluderande och 

exkluderande arbetssätt under följande rubriker: Exkluderande arbetssätt då förutsättningar 

saknas; Inkluderande arbetssätt – att försöka stödja modersmålet; Medierande redskap. 

 

4.1 Exkluderande arbetssätt då förutsättningar saknas 

Förskollärarna börjar intervjun med att beskriva hur förutsättningarna för arbetet med 

modersmål har förändrats sedan några månader tillbaka. 

 

Vi kan ju börja med att säga att våra modersmålspedagoger har försvunnit i januari och jag kan 

känna lite att det är lite dåligt uppifrån, vi har inte fått några direktiv att nu ska vi göra så här eller 

så här när de försvann och överhuvudtaget när de försvann så var det ingen större information 

från det heller, de visste ju knappt om det själva. 

 

Modersmålspedagogerna var ju vårt verktyg kan man ju säga. 

 

Modersmålspedagogerna ansågs alltså vara deras ”verktyg” för modersmålsstöd i 

verksamheten, men nu när de har försvunnit upplever förskollärarna att det är svårt att arbeta 

med modersmålsstöd. Förskollärarna anser vidare att det inte finns förutsättningar för att stödja 

barns olika modersmål, vilket riskerar att leda till att barn blir exkluderade då förskollärarna 

inte kan tala alla barns språk.  

 

Vi är inte så bra på bosniska, albanska och syrianska.  

  

Samtliga förskollärare talar om svårigheter som uppstår när modersmålspedagogerna försvunnit 

från verksamheten, både på ett praktiskt plan och i förhållande till läroplanens mål när det 

handlar om att barn ska få möjlighet att kommunicera både på svenska och sitt modersmål. 

Förskollärarna ger uttryck för att det är omöjligt att kunna alla språk och ger i följande exempel 

uttryck för att läroplansmålen inte är genomtänkta. Lpfö 98 (rev. 2016 s. 7) ” ska förskolan 

lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och uppmuntra och ta till vara på 

barnens nyfikenhet och intresse samt medverka till att barn med annat modersmål än svenska 

får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål”.  

 

Men det kan ju inte vara speciellt genomtänkt när man skriver en sådan sak i läroplanen, alltså 

vad tror de? För de flesta har ju tolkat det så också. 

 

En pedagog med annat modersmål än svenska anses vara en tillgång på förskolan, bland 

annat för att ett samarbete lättare kan skapas mellan förskolan och hemmet. Samtidigt 

som förskollärarna är medvetna om att det bara är vissa barns modersmål som kan 

tillgodoses. Eftersom inte alla barn och deras familjer kan ta del av pedagogens stöd på 

grund av att de har ett annat modersmål än pedagogen upplever förskollärarna att det är 

ojämlikt. 
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Samtidigt blir det ojämlikt också. 

 

Det är ju jättebra för de som pratar bosniska; men de andra? 

 

 

Något annat som kan upplevas som exkluderande för barn med annat modersmål är när musik 

används på förskolan. Förskollärarna nämner att den musik som nu spelas på avdelningen ofta 

är på svenska. Tidigare hade modersmålspedagogerna varsin dag som de gjorde någonting på 

för att involvera barnen genom sång och musik. Detta är ett sätt att samspela med barnen då de 

flerspråkiga barnen får sjunga eller göra någon ramsa på sitt modersmål för de andra barnen.  

  

Vi som är på småbarn lyssnar ofta på svenska sånger men för ett tag sen satte vi på en arabisk   

sång och de då som kände igen det språket, de vart bara så här, de bara sken upp och kände 

verkligen igen sitt språk. 

 

Det här sättet, som nämns i ovanstående exempel, kan upplevas som exkluderande för barnen 

då musik oftast spelas på svenska. Med enkla medel kan förskollärarna arbeta för att inkludera 

barnen i verksamheten genom att spela musik på andra språk då det blir betydelsefullt för 

barnens språkutveckling. 

 

4.2 Inkluderande arbetssätt – att försöka stödja modersmålet 

Även om samtliga förskollärare nämner att modersmålspedagogerna sågs som en tillgång vill 

de samtidigt inte tillbaka till det arbetssättet eftersom även det riskerade att tillgodose bara vissa 

barns språk. Istället efterfrågar de ett annat arbetssätt som kan gynna alla barns språk. 

 

När man läste den nya läroplanen så står det att de ska få förutsättningar att utveckla sitt 

modersmål. Då gäller det ju att hitta verktyg för det. 

 

Något som förskollärarna nämner som ett sätt att närma sig barnets modersmål är att ta hjälp av 

barnens närmaste omgivning till exempel vårdnadshavarna. Inskolningen upplevs då som en 

viktig del i modersmålsstödet då det finns möjlighet att lära sig vissa ord på barnets modersmål 

genom att fråga vårdnadshavarna som exempelvis äta, sova, dricka etc. Förskollärarna skriver 

ner detta fonologiskt för sin egen skull för att sedan använda det i vardagen på förskolan med 

barnen. Enligt förskollärarna är det omöjligt att lära sig alla barns modersmål men att det är 

viktigt att ändå lära sig några ord på varje språk. 

 

Däremot ska man faktiskt bemöda sig med att lära sig några ord på varje barns språk, kanske lära 

sig räkna eller säga vatten…. 

 

När förskollärarna talar om att ”bemöda sig” talar de samtidigt om sitt eget förhållningssätt och 

hur betydelsefullt de anser att det är att försöka skapa trygghet och förtroende i mötet med både 

barn och vårdnadshavare. De nämner särskilt att vårdnadshavarna lämnar över sitt barn till 

någon trots att de inte kan det svenska språket vilket de menar måste vara väldigt svårt.   
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Jag förstår verkligen att det måste vara tufft att lämna sitt barn, med några, vi kan inte ens prata 

med varandra. 

 

För att underlätta vid dessa möten talar förskollärarna om att de visar extra intresse och 

använder kroppsspråk eller bilder för att göra sig förstådda. De bär även en nyckelring med 

bildstöd för att underlätta vid samtal och för att stödja barn med annat modersmål. Detta skapar 

tillfällen för samspel och barnen kan då säga ordet på sitt språk och förskollärarna kan upprepa 

ordet och använda det vid andra tillfällen. Det här är ett sätt för dem att lära sig vissa ord på 

barnens modersmål.  

 

Sen är det ju det här bildstödet då ju, det kan man ju använda till dem som inte pratar svenska. 

 

Förskollärarna nämner även kollegor med annat modersmål som en hjälp då barn och 

vårdnadshavare ska bli mer inkluderade i verksamheten. En pedagog med annat modersmål än 

svenska anses vara en tillgång i verksamheten eftersom en del barn och familjer har möjlighet 

att få stöd genom att få information översatt till sitt modersmål samt att även de andra 

avdelningarna kan få hjälp av pedagogen vid behov.   

 

Det är jättebra, för kommer det en mormor eller så är det inte så lätt för henne alla gånger att 

förstå vad vi pratar om, då kan ju hon träda in. Ifall ni känner att ni behöver så kan man bara gå 

in och hämta henne (pedagogen) och säga; kan du hjälpa oss? 

 

Förskollärarna tar även hjälp av barnen för att lära sig ord på barnens språk. Detta är ett sätt att 

samspela och kommunicera, då de tar tillvara på vardagssituationer för att samtala med barnen 

exempelvis vid matsituationen där de kan ställa frågor om vad olika saker heter på barnens 

modersmål. De upplever även att en del barn inte vill tala sitt modersmål men genom att stödja 

barnen och stärka deras självförtroende och tillit, tänker förskollärarna att barnen ska våga 

använda sitt modersmål mer. De försöker lyfta barnen på olika vis som exempelvis genom att 

vara intresserad, lyhörd och visa att de tycker barnens modersmål är viktigt.  

 

Det gör vi ju ibland vid matbordet känner jag, då sitter man där och pratar om olika saker och då 

kan det ganska ofta hända att man frågar; vad heter det på ditt språk? Bosniska eller albanska 

eller vad det kan vara, så att det blir ett givande och tagande. 

 

Här ovan är ytterligare ett sätt där samtliga förskollärare arbetar för att främja inkludering och 

samspel genom kommunikation med barnen i vardagssituationer. 

 

4.3 Medierande redskap 

Förskollärarna i studien talar ofta om de material eller redskap som de använder för att kunna 

kommunicera och samspela med barnen trots att de inte talar deras språk. De nämner då 

exempelvis böcker och berättar om hur de samtalar med barnen om och med hjälp av bilderna 

i böckerna. En förskollärare är bokombud vilket innebär att förskolan har ett samarbete med 

biblioteket och får bokpåsar innehållande böcker på olika språk. Böckerna från biblioteket på 

olika modersmål ses som en tillgång på det viset att barnen visar intresse och blir glada när de 

känner igen böckerna samtidigt som förskollärarna tycker att det är en utmaning då de inte kan 
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läsa böckerna. Ett sätt för förskollärarna att använda böckerna är att samtala och tala om 

bilderna. Tidigare var det modersmålspedagogerna som kunde läsa böckerna med barnen på 

deras modersmål. 

 

 Man kan ju prata om dem och titta på bilderna men man kan ju inte läsa dem 

 För innan var det ju bra då hade vi modersmålspedagogerna som använde dem. 

 

Eftersom förskollärarna inte kan läsa böcker på olika modersmål anser de att det är viktigt att 

uppmuntra vårdnadshavarna till att läsa böcker på sitt modersmål i hemmet. Genom samarbetet 

med biblioteket erbjuds vårdnadshavarna att låna hem bokkassar innehållande böcker på deras 

modersmål. Detta för att de ska få en möjlighet att läsa böcker tillsammans med barnen men 

det är även ett sätt att inkludera och samarbeta med vårdnadshavarna.  

 

Sen får man väl se till att stödja föräldrarna också och säga till dem att; låna gärna lite böcker och 

läs och prata ert språk hemma, för det är ganska viktigt för nu har vi ingen som kan göra det här. 

 

Ett annat redskap som förskollärarna använder för att barnen ska få möjlighet att möta sitt 

modersmål, är den digitala inläsningstjänsten Polyglutt1, där barnen (via en app) kan höra 

böcker på sitt eget språk. Detta är något som fungerar bra i deras arbete med modersmålsstöd 

och barnen uppmuntras till att använda den. Vid tillfällen som exempelvis vilan används 

Polyglutt då barn som inte har förståelse i svenska språket har svårt att hänga med i 

bokläsningen och därför inte upplevs få ta del av gruppgemenskapen. Istället får dessa barn 

med hjälp av Polygluttappen lyssna på samma bok fast på sitt eget modersmål. Detta upplevs 

som ett sätt att inkludera barnen genom att de får höra samma saga som övriga barn. Dock kan 

det samtidigt även upplevas som exkluderande eftersom de så att säga sitter ”för sig själva”.  

 

De barn som vill med ett annat språk får sitta för sig själva och lyssna på en bok på sitt modersmål. 

 

Fördelarna med att ha tillgång till Polygluttappen beskrivs dock vara övervägande. 

Förskollärarna beskriver även ett annat sätt som tidigare använts för att barnen skulle få lyssna 

på sitt modersmål, nämligen användandet av QR-koder. Barnen kunde genom att använda en 

lärplatta scanna av QR-koden och välja sånger själva. Av någon anledning används inte QR-

koderna för tillfället vilket en av förskollärarna från en annan avdelning ifrågasätter. 

.  

Det var ju en jättebra grej. 

 

 Men man kan ju plocka fram dem, så de kan höra sånger på deras språk. 

 

En av förskollärarna nämner att hon läst i en tidning om ett annat redskap som kan användas i 

förskolan för att stödja modersmålet. Det är en så kallad Penpal, ett redskap i form av en penna 

som man kan använda för att översätta text på olika språk. Detta är något som förskollärarna 

tror hade varit ett bra redskap för dem att använda i samspel med barnen för att stödja 

                                                 
1 I denna tjänst från ILT.se finns bilderböcker på svenska och 30 andra språk inlästa och tjänsten tillhandahålls via 

en app som kan användas på exempelvis en lärplatta. Med hjälp av Polygluttappen kan alltså barnen lyssna på 

böcker på sitt eget modersmål. 
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modersmålet. Under samtalet kommer en av förskollärarna på att det faktiskt finns en Penpal 

på förskolan men den har inte använts. Detta ansågs vara ett nytt verktyg och en ny möjlighet 

för dem att kunna stödja barnen i sitt modersmål. 

 

  Det är ju ett verktyg! 

 

Även om förskollärarna under intervjun ger uttryck för många svårigheter i arbetet med barns 

olika modersmål, framkom det efter intervjun att de samtidigt verkligen uppskattar detta 

arbete. De säger att de anser att det är fantastiskt och jätteintressant att jobba med barn från 

olika kulturer. 

 

 Det här är jätteroligt. 

 

Det är en väldig tillgång att ha olika språk, det är det ju, människor från olika kulturer. 

 

 Ja, det är det. Fantastiskt, det är jätteroligt att jobba så! 

 

4.4 Sammanfattning 

Förskollärarna ser det som en utmaning att själva kunna stödja de olika modersmålen när 

modersmålspedagogerna nu försvunnit. De nämner att det är svårt och nästintill omöjligt att 

stödja alla barns modersmål och att de inte har förutsättningar för det, de uttrycker även en viss 

oro kring hur de ska nå upp till läroplansmålen. De tycker att ledningen skulle gett dem mer 

konkreta direktiv om hur de skulle kunna arbeta med modersmålsstöd då de anser att 

modersmålspedagogerna var deras verktyg. Förskollärarna försöker dock skapa möjligheter i 

deras arbetssätt, genom att försöka lära sig några ord på varje språk och att tillhandahålla böcker 

eller digitala redskap som kan underlätta översättning till modersmålet. Förskollärarna upplever 

att det är fantastiskt att få arbeta med barn som har olika kulturer i verksamheten och de ser det 

som en tillgång.  
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5. DISKUSSION 

I detta avsnitt återknyter vi till studiens syfte som är att undersöka hur förskollärare uppfattar 

arbetet med modersmålsstöd för en inkluderande verksamhet. Våra frågeställningar är: Hur 

uppfattar förskollärare sitt arbete med att främja barns modersmål? Vilka möjligheter och 

utmaningar upplever förskollärare i arbetet med och samspelet kring modersmålsstöd för en 

inkluderande verksamhet? Avsnittet kopplas även till bakgrunden samt våra resultat och vi 

kommer även att belysa våra slutsatser och egna tankar kring vårt arbete under tre rubriker 

nämligen: Förändrade förutsättningar skapar exkludering; Medierande redskap och samspel; 

Inkluderande resurser fast ”för sig själva”.  

 

5.1 Resultatdiskussion 

Vi hänvisar till den sociokulturella teorin i kommande avsnitt. 

 

5.1.1 Förändrade förutsättningar skapar exkludering 

Vår studie visar att arbetet med modersmålsstöd i den undersökta gruppen har förändrats 

eftersom barn med annat modersmål än svenska inte längre erbjuds modersmålsundervisning. 

Denna förändring beskriver förskollärarna har skett på kort tid och för bara några månader 

sedan vilket gör att arbetet utan modersmålspedagogerna är ganska nytt för dem. Förskollärarna 

efterfrågar förutsättningar ”uppifrån” för att kunna arbeta med barns modersmål, vilket de anser 

att de inte fått. En förutsättning skulle kunna vara att förskollärarna erbjuds fortbildning inom 

området. I sin studie påpekar Wedin och Wessman (2017, s. 874) att svårigheterna för att 

anpassa utbildningen som ett stöd för flerspråkiga barn i sitt lärande är relaterat till både 

praktiska och organisatoriska problem. 

 

5.1.2 Medierande redskap och samspel 

Vikten av att låta barn använda sig av både sitt modersmål och det svenska språket gör att barnet 

får möjlighet att uttrycka sig på sitt eget modersmål samt att få en förståelse för det svenska 

språket, menar Svensson (2012, s. 30). Utifrån den sociokulturella teorin lyfter Vygotskij (2001, 

s. 333) den proximala utvecklingszonen som ligger till grund för samspel och sociala 

interaktioner, kanske kan det vara svårt att vara den som ska stötta barnet till nästa 

utvecklingszon när man inte har ett gemensamt verbalt språk. Det framgår att förskollärarna i 

denna studien inte kan barnens modersmål men det syns att de arbetar med modersmålsstöd 

genom att de använder sig av olika medierande redskap i samspel med barnen. I det 

sociokulturella perspektivet är medierande redskap ett centralt begrepp vilket handlar om 

samspelet mellan människor och kulturella redskap, enligt Säljö (2000, s. 81).  Polyglutt, 

bildstöd och böcker är exempel på redskap som används för att försöka stödja barnen i sitt 

modersmål. Polygluttappen är ett material som köpts in till förskolan som ett hjälpmedel för 

modersmålsstöd. Tidigare forskning lyfter fram att användandet av appar i lärplattan med annat 

modersmål är stödjande för barns självständiga agerande samt aktiva deltagande (Marklund & 

Dunkels 2016, s. 302). Förskollärarna har kommit på ett eget sätt att använda bildstödet på 
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vilket visar att de försöker hitta arbetssätt för att dra nytta av ord som kan användas i vardagen 

med barnens modersmål. I sin forskningsstudie gjord i USA menar Johanson, Justice och Logan 

(2016, s. 106) att det är nödvändigt att hitta olika strategier för att öka barns kompetensförmåga 

hos barn som har lägre språkkunskaper. I vår studie framkommer det att förskollärarna är 

medvetna om att samspel och kommunikation är viktigt för att stödja barnen vilket också 

Vygotskij (2001, s. 10) uttrycker. Även Kultti och Theobald (2012, s. 212) menar att det 

vardagliga oplanerade samtalet har en betydelse för barns deltagande i interaktion med både 

vuxna och barn. Detta framkommer även i vårt resultat då förskollärarna tar tillvara på 

vardagliga situationer där de kan samspela med barnen som exempelvis vid matsituationen. 

Som ovan påtalar Sheridan och Gjems (2016, s. 353) i sin forskningsstudie gjord i USA, 

förskollärarens betydelse för samspel och kommunikation vilket bidrar till barns 

språkutveckling.  

 

Samarbetet med biblioteket gör att det finns böcker på olika modersmål på förskolan, vilket 

möjliggör ett samarbete med hemmen för att främja modersmålet. Förskolan kan erbjuda 

familjerna att låna hem böcker för att läsa dem på sitt modersmål tillsammans med barnen, 

vilket även Duek (2017, s. 122) menar är betydelsefullt då många hem inte har böcker på 

modersmålet.  

 

Sång och musik på annat språk än svenska var något som modersmålspedagogerna tidigare 

engagerade sig i. I resultatet kommer det fram att på en av småbarnsavdelningarna hände det 

att de spelade musik på annat modersmål men för det mesta på svenska. I en mångkulturell 

förskola ska barn få möjlighet att lära sig av varandras kulturer genom att lyssna på musik på 

olika språk (Sjöwall 1994, s. 129). Genom att visa intresse för barnens kulturella bakgrund i 

sång och musik synliggörs ett främjande arbetssätt där man kan inkludera alla, vilket vi kan se 

att förskollärarna gör men skulle detta kunna utvecklas mer? I sin studie lyfter Kultti (2013, s. 

1955) sångens viktiga betydelse i förskolan där barn med annat modersmål än svenska kan 

känna sig delaktiga då de erbjuds många olika kommunikativa resurser. 

 

5.1.3 Inkluderande resurser fast ”för sig själva” 

I vårt resultat ser vi att förskollärarna är medvetna om sitt förhållningssätt genom att de skapar 

trygghet och tillit både till barnen och vårdnadshavare då de visar intresse, är lyhörda och anser 

att modersmålet är betydelsefullt. Detta är ett arbetssätt som förskollärarna använder sig av för 

att främja barnens modersmål där framför allt betydelsen av att lära sig några ord på varje språk 

lyftes som särskilt viktigt. 

 

I resultatet framkommer att det finns ytterligare resurser som förskollärarna skulle kunna 

använda så som QR-koder och Penpal och som hade kunnat förstärka arbetet. Vi kan bara 

spekulera i varför de inte användes. Kan det vara så att förskollärarna förlitat sig på 

modersmålspedagogernas arbete då de fanns tillgängliga och inte känt behov av att använda 

Penpalen eller varför visste de inte att den fanns?  Här framkommer ett verktyg som 

förskollärarna skulle kunna använda sig av i samspel med barnen för att översätta och läsa 

böcker på annat modersmål än svenska för att innehållet ska bli begripligt vilket även Svensson 
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(2012, s. 32) påtalar. Om QR-koderna plockas fram igen, vilket förskollärarna nämner i 

resultatet, skapas det en tillgänglig miljö där olika språk synliggörs vilket har betydelse för 

språkutvecklingen (Svensson 2012, s. 34).  

 

Dock visade det sig att barnen ofta hamnar ensamma med sådana redskap där exempelvis 

böcker på barnens modersmål eller appar som Polyglutt medför att barnen ”läser” på sitt eget 

språk vid sidan av övriga barn. Eftersom pedagogerna inte själva kan läsa böckerna blir 

samtalen om bilderna på svenska eller enstaka ord på modersmålet. Om barnen verkligen 

känner sig exkluderade av att sitta ”för sig själva” kan vi naturligtvis inte uttala oss om. 

 

Andra resurser som anses vara en tillgång i verksamheten är en pedagog med annat modersmål, 

som å ena sidan har möjlighet att inkludera familjer genom att översätta information från 

förskolan till modersmålet. Samtidigt som pedagogen finns tillgänglig på förskolan för de andra 

avdelningarna om de så önskar. Å andra sidan är förskollärarna medvetna om att pedagogen 

endast kan vara ett stöd för vissa barn och familjer vilket kan ses som exkluderande. Förskolan 

bär ansvaret för att samarbete möjliggörs med hemmet menar Becnik och Devjak (2017, s. 209) 

i sin forskningsstudie gjord i Slovenien. Vilket dessa förskollärare försöker göra på olika vis 

bland annat genom pedagog med annat modersmål samt vid inskolning och vid hemlån av 

bokkassar. Även Hwang och Nilsson (2011, s. 71) påpekar att hemmet och skolan är beroende 

av varandra för att det är viktigt att dessa kan samspela med varandra och ha en fungerande 

relation.  

 

5.1.4 Ett utmanande uppdrag 

Alla som arbetar och är verksamma i förskolan har skyldighet att följa läroplanen men i vårt 

resultat visar det sig att förskollärarna anser att det är svårt och nästintill omöjligt att uppfylla 

det kravet på grund av att de inte kan lära sig alla språk. I förskolans läroplan står det att 

”förskolan ska 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 modersmål” 

(Lpfö 98, rev. 2016, s. 11).  Förskollärarna ställer sig frågande till om det är så genomtänkt när 

man skriver en sådan sak i läroplanen. I den nya kommande läroplanen som börjar gälla 1 juli 

2019 strävas det efter samma mål. I 8 kap. 10 § av Skollagen (SFS 2010:800) står det att barn 

inte har rätt till modersmålsundervisning i förskolan däremot ska verksamheterna bidra till att 

barnen utvecklar sitt modersmål. Frågan om hur det ska gå till, lämnas till verksamheten. 

Resultatet visar dock att förskollärarna stödjer barnen på flera olika sätt så gott de kan men 

själva anser de att de inte har förutsättningar att stödja barnens modersmål nu när 

modersmålspedagogerna försvunnit.  

 

5.1.5 Slutsats 

Konsekvensen av att modersmålspedagogerna tagits bort innebär att vissa barn med annat 

modersmål än svenska inte får samma förutsättningar längre i sitt modersmålsstöd. Men detta 

har trots allt inte varit likvärdigt tidigare eftersom det inte har kunnat tillgodoses i alla språk. 

Borttagandet av modersmålpedagogerna kan ses som positivt eftersom alla barn oavsett 
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bakgrund nu har samma möjligheter till sin egen språkutveckling. Negativa aspekter kring detta 

återstår att se eftersom det behövs mer tid för att se förändringar.  

 

Därav menar vi att yrkesverksamma inom förskolan måste ta till vara på de resurser och 

förutsättningar som finns för att möjliggöra en flerspråkig och inkluderande verksamhet där 

samarbete, material samt ett positivt arbetsklimat är av största vikt. Detta är något vi tar med 

oss in i vår framtida yrkesroll.   

 

5.2 Metoddiskussion 

Vår utgångspunkt i studien har varit att använda en kvalitativ forskningsmetod för att vår 

förståelse för något genom denna metod kan underlättas, snarare än att mäta något, då hade en 

kvantitativ metod föredragits. Fördelarna med fokusgruppintervju som metod var att vi samlade 

in data till vår studie vid ett tillfälle och att vi fick möjlighet att se respondenternas kroppsspråk 

under intervjutillfället. En nackdel kunde vara att respondenterna inte vågade vara helt ärliga 

när flera samtalade och diskuterade tillsammans. En annan nackdel med denna metod kunde 

innebära att respondenterna pratade i mun på varandra och för att förhindra detta bad vi 

respondenterna att räcka upp handen när de ville säga något. Som moderator är det viktigt att 

se till så att alla kommer till tals och detta fungerade på ett tillfredsställande sätt.  

 

Vårt val av att spela in intervjun på våra lärplattor var en bra metod vilket gjorde att vi kunde 

vara fokuserade på diskussionerna och respondenterna under intervjun. Under analysprocessen 

upptäckte vi att vi hade kunnat ställa fler följdfrågor för att kunna få fler fördjupade svar. 

Tillförlitligheten och studiens resultat hade kunnat stärkas om vi hade gjort ytterligare en 

fokusgruppintervju på en annan mångkulturell förskola, på så sätt hade en jämförelse mellan 

förskollärarnas arbetssätt kunnat göras. Detta valdes bort på grund av tidsbrist. Samarbetet 

mellan oss under vårt arbete har varit positivt, där vi har stöttat varandra och delat upp arbetet 

lika. Vi fick ihop mycket material från intervjun vilket gjorde att vi kunde fördjupa oss och 

skriva vårt arbete. Forskningen vi hittade riktade sig mer mot skola men vi ansåg att det var 

relevant då förskola och skola går ihop. Vi önskar att det kommit fram mer om samarbete med 

vårdnadshavarna i vår studie då modersmålspedagogerna inte finns kvar och att 

vårdnadshavarna kan ses som en tillgång i arbetet med modersmålsstöd. Detta är något som 

skulle kunna utvecklas ytterligare i kommande studier. 
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5.3 Didaktiska konsekvenser 

Vi inser att arbetet med modersmålsstöd är utmanande då förskollärare inte själva har kunskaper 

i andra språk än svenska. Kan det vara så att förskollärarna har förlitat sig på att 

modersmålspedagogernas arbete med modersmålsstöd har varit tillräckligt och nu när de inte 

längre har det stödet förstår vi att det känns omöjligt. Att hitta arbetssätt och metoder för att 

stödja alla barns olika modersmål är av största vikt. Något vi lärt oss under studien är att det är 

omöjligt att lära sig alla barns språk men med enkla medel kan barn få stöd i sin språkutveckling 

och de kan få möjlighet att känna sig inkluderade. Ett arbetssätt som vi tänker skulle kunna 

bidra i verksamheten är teckenkommunikation vilket respondenterna i studien inte nämner 

något om. Genom att erbjuda all berörd personal fortbildning i detta och även andra former av 

utbildning som berör modersmålsstöd så skapas förutsättningar för att kunna stödja barnen i sin 

språkutveckling. Det ställer krav på ledningen att personalen erbjuds utbildning men det krävs 

även att personalen tar till sig av de verktygen och använder dem i verksamheten. Men genom 

ett bra förhållningssätt och vilja kommer man långt där arbetslagsandan är av stor vikt.   

 

 

 

 

 

 

Tack! 

Avslutningsvis vill vi tacka förskolechefen på den berörda förskolan samt de respondenter som 

deltog i undersökningen vilket gjorde det möjligt för oss att genomföra intervjun. Vi vill även 

rikta ett tack till vår handledare Anneli Bergnell för goda råd och kommentarer som hjälpt oss 

uppför backen. Ett tack till Josefin Lindell-Sjögren för hjälpen med att strukturera vårt arbete.  
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BILAGOR 
 

Bilaga 1. 

Intervjufrågor 

 

• Arbetar ni med modersmålsstöd i er verksamhet? Kan ni beskriva det arbetet? 

 

• Vad har ni för förutsättningar för att stödja barns modersmål? 

 

• Vad tycker ni fungerar bra i ert arbete? 

• Finns det något ni skulle vilja ändra på? 

 

• Samarbetar ni med någon? Hur ser det samarbetet ut? 

• Är det något som ni upplever är extra viktigt i ert arbete med att stödja barns modersmål? 

Något som är särskilt svårt? 

 

I Lpfö 98, rev. 2016 står det att förskolan ska främja barns utveckling, väcka nyfikenhet för 

lärande, förstärka barns identitet genom deras språk och kultur samt sin förmåga att 

kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål.  

 

• Så här står det i läroplanen. Känner ni att ni har bra förutsättningar för att göra detta? 

Varför? Varför inte?
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Missivbrev 
 

Hej! 

Vi är två förskollärarstudenter som nu läser sista terminen på Högskolan i Borås / Campus 

Värnamo. Just nu skriver vi vårt examensarbete och ämnet vi skriver om är modersmålsstöd. 

Valet av vårt forskningsämne beror på vår egen nyfikenhet då vi i förskolan möter både barn 

och vuxna med olika språk och detta har fått oss att fundera kring vilka förutsättningar och 

möjligheter förskollärarna har för att stödja modersmålet. 

 

Syftet med vår studie är att undersöka hur arbetet med modersmålsstöd i förskolan bedrivs. För 

att kunna undersöka detta skulle vi behöva intervjua några förskollärare som jobbar med just 

detta. 

 

Vi skulle vara mycket tacksamma om ni vill hjälpa oss genom att låta oss intervjua er i en 

fokusgruppintervju vilket betyder att vi sitter alla tillsammans under intervjun då ni svarar på 

våra frågor. Intervjun kommer att spelas in och används enbart i studiesyfte. Frågorna kommer 

vi att presentera i en powerpoint när vi träffas. 

 

Vi kommer att ta hänsyn till de uppmaningar Vetenskapsrådet ger gällande god forskningssed 

som bland annat innebär att en forskare noggrant ska informera alla deltagare om syftet med 

studien. Det innebär också att allt deltagande är frivilligt och ni som deltar när som helst kan 

avbryta intervjun och ert deltagande om ni så skulle vilja. Alla uppgifter om er och det som 

kommer fram i intervjun kommer att behandlas konfidentiellt och resultatet kommer enbart att 

användas för vårt forskningsändamål. I vår uppsats är även alla deltagares namn ersatta med 

alias och samtliga inspelningar kommer att raderas när vår uppsats är examinerad.  

 

Vi bifogar samtyckeskravet där det står mer information om dina rättigheter kring medverkan i 

vår studie samt ett informationsblad om behandlingen av personuppgifter enligt GDPR. 

Har du frågor kring vår undersökning hör gärna av dig till: 

 

Camilla Wilsson                

Rebecca Johansson            

Eller till vår handledare Anneli Bergnell 



 

 

Bilaga 3. 

 

 

HÖGSKOLAN I BORÅS 
Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT   2019-01-19 

Sektionen för förskollärar- och lärarutbildning 

  

 

Samtycke till insamling och behandling av uppgifter om dig 
Som en del av kursen Examensarbete; Att utforska pedagogiskt arbete för förskollärare vid 

Högskolan i Borås utför vi en studie med syftet att med syftet att undersöka hur förskollärare 

arbetar med modersmålsstöd i verksamheten. 
 
Vi som utför studien skulle vilja att du lämnar vissa uppgifter om dig själv, närmare bestämt 

ditt namn. Vid intervjutillfället kommer vi även att använda oss av ljudupptagning (som dock 

kommer att raderas när vårt examensarbete är examinerat och godkänt). 
 
Högskolan i Borås är personuppgiftsansvarig för behandlingen, som sker med stöd av artikel 

6.1 (a) i dataskyddsförordningen (samtycke).  
 
Uppgifterna kommer att användas av oss samt vara tillgängliga för lärarna på den aktuella 

kursen och centrala administratörer vid högskolan. Uppgifterna kan dock vara att betrakta 

som allmänna handlingar som kan komma att lämnas ut i det fall någon begär det i enlighet 

med offentlighetsprincipen. 
 
Uppgifterna kommer att lagras inom EU/EES eller tredje land som EU-kommissionen beslutat 

har en skyddsnivå som är adekvat, dvs. tillräckligt hög enligt dataskyddsförordningen. 

Uppgifterna kommer att raderas när de inte längre är nödvändiga. 
 
Resultatet av studien kommer att sammanställas i avidentifierad form och presenteras så att 

inga uppgifter kan spåras till dig. 
 
Du bestämmer själv om du vill delta i studien. Det är helt frivilligt att lämna samtycke, och du 

kan när som helst ta tillbaka ett lämnat samtycke. Dina uppgifter kommer då inte att användas 

mera. På grund av lagkrav kan högskolan dock vara förhindrade att omedelbart ta bort 

uppgifterna. 
 
Jag samtycker till att uppgifter om mig samlas in och behandlas enligt ovan.  
 

_____________________________ 
Underskrift  
_________________________  

Namnförtydligande 

_____________________________ 
Ort och datum 
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Information om behandlingen av personuppgifter 
Din personliga integritet är viktig för oss på Högskolan i Borås. Därför är vi angelägna om att 

all behandling av personuppgifter sker på ett korrekt och säkert sätt i överensstämmelse med 

gällande lagar och förordningar. Högskolan följer bland annat dataskyddsförordningen, mer 

känd som GDPR. 

Högskolan i Borås är personuppgiftsansvarig för all behandling av personuppgifter inom 

högskolans verksamhet. Om du har några frågor kring hur dina personuppgifter behandlas kan 

du läsa mer om hur högskolan behandlar personuppgifter på vår webbplats, 

http://www.hb.se/dataskydd. Du är också välkommen att kontakta ansvarig för den aktuella 

kursen med frågor. 

Dina rättigheter 

 Högskolan är öppen med hur vi behandlar dina personuppgifter. Om du vill veta vilka 

personuppgifter som vi behandlar om dig kan du kostnadsfritt en gång per år begära 

ett utdrag med information om detta (ett så kallat registerutdrag). För att beställa ett 

registerutdrag kan du använda blanketten för begäran om registerutdrag på högskolans 

webbplats, http://www.hb.se/dataskydd. 

6. I vissa fall kan vi komma att be om samtycke (godkännande) till att behandla 

dina personuppgifter. Om du lämnar sådant samtycke kan du när som helst ta 

tillbaka detta. Vi kommer då inte att fortsätta behandla dina personuppgifter. På 

grund av lagkrav kan vi dock vara förhindrade att omedelbart radera uppgifterna. 

7. Du har rätt att inte bli föremål för automatiserat beslutsfattande, inklusive 

profilering, dvs. beslut som fattas på teknisk väg utan mänsklig inblandning. 

Högskolan fattar inte några sådana beslut. 

8. Du har rätt att i vissa fall få dina personuppgifter i ett allmänt använt format för 

att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig. 

9. Du har rätt att få dina personuppgifter ändrade eller kompletterade om de skulle 

visa sig vara felaktiga eller ofullständiga.  

10. Du har rätt att i vissa fall få behandlingen av dina personuppgifter begränsad 

eller avslutad. 

11. Du har rätt att i vissa fall få dina personuppgifter raderade. 

12. Du har rätt att klaga på högskolans behandling av dina personuppgifter till 

Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet. 

Kontakta oss 

Personuppgiftsansvarig 

Högskolan i Borås  

501 90 BORÅS 

Tel. 033-435 40 00  

E-post: registrator@hb.se Org.nr: 202100-3138 

Dataskyddsombud Åsa Dryselius 

E-post: dataskydd@hb.se 
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