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Abstract 
 
Tidigare forskning har undersökt vad föräldrar och förskollärare anser om barns modersmål i förskolan, däremot               
visar studier att det behövs forskning om förskolechefers betydelse för barns lärande och utveckling. Därför vill                
vi med detta examensarbete undersöka och synliggöra vad förskolechefer framhåller som särskilt viktigt             
gällande arbetet med modersmål i förskolan. Examensarbetet har utgått från semistrukturerade intervjuer med             
fyra förskolechefer i södra Sverige. Vi har utgått från en socialkonstruktionistiskt teori där vi har valt                
inriktningen diskurspsykologi, som är relevant utifrån vårt syfte då vi är intresserade av hur förskolechefer               
använder sig av språket när de resonerar kring barns modersmål. Resultatet visar att samtliga förskolechefer har                
en positiv inställning till arbetet med barns modersmål men att majoriteten av förskolecheferna talar om olika                
utmaningar med arbetet av modersmål i förskolan. Dessutom framkommer det i resultatet att tre av fyra                
förskolechefer anser att förskollärare behöver kompetensutveckling inom arbetet med barns olika modersmål.            
Slutsatsen av detta examensarbete är att förskolechefer bekräftar vikten av barns modersmål men att det inte                
prioriteras av alla på grund av olika anledningar.  
 
 
Nyckelord: modersmål, förskola, förskolechef, diskurspsykologi 
 
 
Förord 
 
Det känns som igår när vi började med detta examensarbete då vi skulle spåna på ideer om                 
olika forskningsfrågor. Nu har tio veckor svept förbi och den här tiden har både varit               
spännande och utmanande på olika sätt. Vi vill börja med att tacka förskolecheferna som              
medverkade i våra intervjuer, utan er skulle vi inte kunna skriva detta arbete. Vi vill även                
tacka våra handledare Carina och Annalena som har stöttat oss från första början samt även               
våra medbedömare Monica och Jeanette som gett oss konstruktiv kritik, vilket medfört till att              
vi kunnat förbättra vårt examensarbete. Sedan vill vi tacka våra klasskamrater som har hjälpt              
till under hela arbetsgången. Sist men inte minst så tackar vi varandra för ett gott samarbete.  
 
Tack,  
Frida & Lume  
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1. Inledning 

Idag lever vi i en globaliserad värld där globaliseringen har ökat rörligheten bland människor  

och detta kan resultera i att människor flyttar från ett land till ett annat (Nihlfors, 2008). I                 

Sverige har invandringen ökat av olika anledningar och bland samtliga 10 miljoner invånare             

är det en sjättedel som är utlandsfödda (Statistiska centralbyrån, 2017). Globaliseringen           

medför en del förändringar i samhället exempelvis gällande utbildningssystem. Både förskola           

och skola är så kallade mötesplatser för konstruktioner av värden och normer.            

Internationaliseringen som sker i Sverige ställer krav på människors förståelse av kulturell            

mångfald (Nihlfors, 2008). Enligt läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) är förskolan en            

kulturell mötesplats där barnen får förbereda sig för ett internationaliserat samhälle.  

 

Andelen barn i förskolan har ökat under det senaste decenniet och under hösten 2016 var               

84% av alla landets barn mellan 1-5 år inskrivna i förskolan. Det var 95 % av 4-5 åringarna                  

som var inskrivna i förskolan (Skolverket, 2017). Bland dessa barn är det ungefär en femtedel               

som har ett annat språk än svenska (Skolinspektionen, 2017). I förskolans läroplan            

(Skolverket, 2016) framgår det att barn med ett annat modersmål än svenska ska utveckla              

både sitt modersmål och det svenska språket.  

 

Yazici, Ilter och Glover (2010) skriver att modersmålet kan främja barns personliga och             

språkliga utveckling, modersmålet kan även vara ett redskap för senare skolframgång. I            

författarnas slutsats framgår det att både föräldrar och förskollärare har betydelse för            

utvecklingen av barns modersmål. Ihmeideh och Oliemat (2015) hävdar att hem och förskola             

är två viktiga komponenter i barnets liv och att de därför bör samarbeta för att stödja barns                 

utveckling och lärande. En annan angelägen aspekt som läroplanen för förskolan tar upp är att               

förskolechefen har till uppgift att stödja och ge förutsättningar för att läroplanen följs             

(Skolverket, 2016). Skolinspektionen (2017) intygar att förskolechefer bör höja förskolans          

kvalitet gällande arbetet med barns olika modersmål. Ledarskapet hos förskolechefer är av            

relevans för både barn och personal då förskolechefen ansvarar för verksamheten           

(Stamopoulos, 2012). Enligt Shue, Shore och Lambert (2012) har förskolechefer en indirekt            

påverkan på barnen i förskolan eftersom de väljer ut en viss personal för en specifik förskola.                

Författarna skriver att kvalitet i förskolan börjar med en god ledare. Clara (2016) påtalar att               
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om förskolechefen är positivt inställd till samarbete mellan hem och förskola då brukar även              

förskollärare ha en liknande syn. Stamopoulos (2012) hävdar att kvaliteten generellt i            

förskolan bör höjas och därav blir förskolechefens betydelse viktig för barns lärande och             

utveckling. Vidare skriver författaren att forskningen inom detta område är begränsad.  

1.1 Problemformulering, syfte och frågeställning 

Yazici et.al (2010) betonar vikten av modersmål för barns lärande och utveckling. Trots detta              

verkar både föräldrar och förskollärare vara osäkra kring betydelsen av modersmål.           

Förskollärare har exempelvis svårigheter med att implementera modersmål i verksamheten.          

Curt-Christiansen och Sun (2016) skriver om att det finns barn som hellre pratar             

majoritetsspråket än sitt modersmål.  

 

Det finns en begränsad mängd studier med fokus på förskolechefers inställning till arbetet             

med barns olika modersmål i förskolan. Därmed vill vi bidra med ny kunskap inom detta               

område. Syftet med detta examensarbete är att undersöka och synliggöra vad förskolechefer            

framhåller som särskilt viktigt gällande arbetet med modersmål i förskolan. Därav har vi valt              

följande forskningsfråga: 

 

- Hur resonerar förskolechefer kring möjligheter och utmaningar med modersmålsstöd i 

förskolan? 

2. Bakgrund 

I detta avsnitt ges inledningsvis en historisk bakgrund till hur modersmålsstödet i förskolan             

har sett ut från 1970-talet till 1990-talet. Anledningen till detta är att läsaren ska få kunskap                

om hur stödet har förändrats genom åren. Detta för att skapa en bättre förståelse för hur det                 

ser ut i dagens förskolor.  

2.1 Modersmålsstöd i svenska förskolor 

Skolverket (2003) belyser modersmålsstödet i förskolan och beskriver det utifrån tre           

decennier. Under 1960 och 1970-talen var arbetsbristen hög i Sverige och därför kom             

familjer från olika delar av världen för att jobba. Det var vanligt att båda föräldrarna arbetade                
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och barnen fick gå i daghem, dåtidens förskola. Assimilationspolitiken var i fokus fram till              

mitten av 1970- talet och det innebar att barnen till dessa invandrare skulle lära sig svenska så                 

fort som möjligt. Många av dessa barn kunde inte göra sig själva förstådda på varken sitt                

modersmål eller svenska.  

 

År 1976 beslöt Riksdagen om en hemspråksreform där alla sexåriga barn skulle få möjlighet              

att ha modersmålsträning. Året därpå, 1977, fick barn med ett annat modersmål än svenska              

ett statsbidrag som innebar att kommunen har skyldighet att ge samtliga barn            

hemspråksträning. I början av 1980-talet började fokus läggas på utvecklingsarbete för           

personal i förskolan där tvåspråkighet blev ett relevant ämne.  

 

Socialstyrelsen poängterar vikten av att barn med ett annat modersmål än svenska helst skulle              

ha tillgång till en vuxen som talade sitt modersmål under hela förskoledagen. Detta gjordes              

för att stärka barnens kulturella och språkliga utveckling. Trots att det gjordes stora satsningar              

på modersmålslärandet i förskolan kom detta att ändras i början av 1990-talet. Besparingar             

gjorde att statsbidraget drogs tillbaka och barnens hemspråksstöd sjönk drastiskt och i vissa             

kommuner försvann stödet helt. 

 

År 1994 ansåg invandringspolitiska kommittén att barn som går i förskolan bör ges             

språkträning på både på sitt modersmål och på det svenska språket, för att gynna den               

långsiktiga integrationen. År 2002 genomförde Skolverket en enkätundersökning om         

modersmålsstöd då alla landets kommuner fick möjlighet att medverka och det var 90 procent              

av kommunerna som svarade på enkäten. Resultatet visade att var fjärde kommun jobbar med              

någon form av modersmålsstöd. Det framkom dessutom att det behövs en lagstiftning för att              

prioritera modersmålsstödet.  

2.2 Modersmål som begrepp 

Sandvik och Spurkland (2015) skriver om olika definitioner av modersmål. En definition kan             

vara att ursprungslandet är i fokus. Om en familj kommer från Somalia då blir somaliskan ett                

naturligt modersmål. En annan definition av modersmålet kan vara det språk som en person              

behärskar bäst. Den tredje definitionen kan vara det språk som används mest. Känslospråket             

3 



är en fjärde definition av begreppet modersmål, det innebär språket som används när en              

person exempelvis tänker och drömmer. Ett annat synsätt på modersmål är att en person får               

med sig det från födseln. Detta kan bli problematiskt då det finns barn som möter två språk                 

där föräldrarna talar olika språk. Sandvik och Spurkland skriver att dessa barn har             

tvåspråkighet som modersmål. Om barn har fler än två språk då blir flerspråkighet deras              

modersmål. 

 

Förklaringen av begreppet modersmål är relevant för detta examensarbete eftersom det är ett             

ämne som undersöks. I detta examensarbete tar vi avstamp i den sistnämnda definitionen,             

vilket är att barn får med sig sitt modersmål från födseln.  

 

Ett annat begrepp som vi använder oss av är majoritetsspråk vilket betyder ett dominerande              

språk i ett flerspråkigt samhälle (Nationalencyklopedin, 2017). 

3. Forskningsläge 

I avsnittet forskningsläge belyses olika studier som handlar om olika aspekter kring ämnet             

modersmål, därefter skrivs det om förskollärares betydelse för arbetet med modersmål i            

förskolan. Sedan beskrivs forskning om förskolechefens betydelse för arbetet med modersmål           

i förskolans verksamhet. Avslutningsvis ingår det en sammanfattning om forskningsläget. 

3.1 Modersmålets osynliggörande då majoritetsspråket prioriteras 

Enligt Yazici et.al. (2010) har förskoleåren betydelse för barns språkliga och sociala            

utveckling. Vidare skriver författarna att utvecklingen av modersmål även kan stärka barns            

självförtroende gällande hemkulturen. Författarna belyser att användningen av modersmålet         

kan ha betydelse för barns andraspråksutveckling. Yazici et.al. har gjort en studie om turkiska              

barns språkförståelse i sitt modersmål. Studiens syfte var att undersöka om modersmålet            

skiljer sig åt när barn lär sig modersmålet i hemlandet eller i ett annat land där turkiskan är ett                   

minoritetsspråk. Resultatet indikerar att barnen som lär sig språket i hemlandet har större             

språkförståelse än de barn som lär sig turkiska i andra länder där turkiska är ett               

minoritetsspråk. Författarna skriver vad detta resultat kan bero på och kommer fram till att              

föräldrarna till dessa barn som inte levde i Turkiet uppmuntrade sina barn att lära sig               
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majoritetsspråket. Föräldrarna i studien visade exempelvis att de läste böcker på           

majoritetsspråket i hopp om att barnen får ett starkt andraspråk, men genom att tysta              

modersmålet kan det ge motsatt effekt på barns andraspråksutveckling. Detta är något som             

Robertson, Drury och Cable (2014) skriver om i sin studie där de har undersökt hur               

förskolepersonal jobbar med tvåspråkighet i den engelska förskolan. Förskolepersonalen var          

själva flerspråkiga och de jobbade i förskolor där det fanns barn med flera språk. Trots att                

personalen talar om vikten av modersmål visar resultatet att de dämpar barnens modersmål             

och jobbar främst med majoritetsspråket engelska. En person i personalstyrkan antog att det             

engelska språket var en prioritet i både hem och förskola. Slutsatsen av studiens resultat är att                

förskolor borde ta vara på både förskolepersonalens men även föräldrarnas språkliga           

kompetens för att gagna barns språkutveckling. Schwartz, Mor-Sommerfeld och Leikin          

(2010) skriver om en svag tvåspråkig utbildning och menar att när man ger upp modersmålet               

för majoritetsspråket så blir utbildningen svag. Genom denna utbildningsform dämpas          

barnens modersmål och majoritetsspråket prioriteras. 

 

Curdt-Christiansen och Sun (2016) skriver att Singapore har en tvåspråkig utbildningsform           

vilket i sig kan vara fördelaktig men författarna skriver om en bekymmersam utveckling när              

det gäller barns modersmål. I Singapore finns det tre etniciteter, kineser, indier och malaysier,              

och alla tre folkgrupper har sina egna modersmål. I skolan får barnen ta del av både                

majoritetsspråket vilket är engelska men även sitt modersmål. I artikeln framgår det att             

barnen får undervisning på engelska i ungefär fem timmar per dag. Däremot får barnen endast               

undervisning i sitt modersmål i cirka två timmar per vecka. Vidare skriver författarna att              

modersmålsanvändandet har minskat bland barnen och den drivande faktorn kan vara skolan            

men även föräldrarna. I många fall uppmuntrar föräldrar sina barn att prata engelska istället              

för modersmålet, i tron om att det engelska språket är viktigare för barns framtid.  

 

3.2 Modersmål - förskolans inflytande 

Svensson (2012) skriver om den svenska förskoleverksamheten och menar att det är            

förskolan som ska stödja och utveckla barns olika modersmål. Det är även av vikt att ha en                 

inkuderande verksamhet och ett tillåtande samtalsklimat där flerspråkiga barns språk ses som            

en tillgång i verksamheten. I sin avhandling skriver Kultti (2012) om barns villkor för              
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flerspråkighet i en svensk förskolekontext. Hon lyfter fram att förskollärarens kompetens och            

utbildning är en förutsättning för att barn ska utveckla sitt modersmål. Kultti poängterar att              

modersmålet används ytterst sparsamt och att det oftast sker i samband med lämning och              

hämtning av barn. Studiens resultat visar att barn med ett annat modersmål än svenska              

osynliggörs då förskollärare väljer att fokusera på barns likheter istället för olikheterna. Det             

svenska språket kan ses som ett normspråk då de andra modersmålen marginaliseras.  

 

Skans (2011) skriver däremot om förskollärare i Sverige som i mångkulturella områden            

arbetar aktivt med barns modersmål. Skans har i sin avhandling både intervjuat och             

observerat förskollärare för att undersöka hur de arbetar med modersmål i förskolans            

verksamhet. Förskollärarna i studien är tvåspråkiga och de arbetar med ett interkulturellt            

förhållningssätt vilket bygger på nyfikenhet, intresse, förståelse och respekt för barns olika            

kulturer och språk. Förskollärarna förespråkar samarbete mellan förskolan och hemmet.          

Förskollärarna arbetade aktivt med språkutveckling då det fanns ett planerat språkstöd för alla             

barnen. Detta interkulturella förhållningssätt kan liknas vid vad Schwartz et.al. (2010) i sin             

studie nämner stark tvåspråkig undervisning. Det innebär att förskollärare tar tillvara på barns             

olika språk men även deras kultur. Författarna menar att den rika mångfalden som språk och               

kultur kan skapa bör maximeras istället för stigmatiseras. Tillit mellan förskollärare och barn             

kan skapas om förskollärare uppmuntrar kulturell mångfald där barnens hemkulturer          

involveras i verksamheten. Trots att ovanstående forskning belyser att det finns fördelar att             

jobba med barnens hemkultur så visar många studier det motsatta. I både Dueks (2017) och               

Lunneblads (2006) avhandlingar går det att urskilja ett mönster att förskollärare väljer att se              

barns likheter istället för skillnaderna. Förskollärarna i studien fokuserar mestadels på det            

svenska språket som blir barnens gemensamma nämnare. Liknande resultat lyfts även i            

Kulttis (2012) avhandling men även Robertson et.al.  (2014) studie som nämns i avsnitt 3.1.  

 

3.3 Förskolechefens ledarskap 

Stamopoulos (2012) har gjort en studie i Australien om hur kvalitet generellt i förskolan kan               

höjas. Hon skriver att forskningen inte haft förskolechefer i fokus och därför anser hon att               

förskolechefer i vidare forskning borde prioriteras. Ledarskapet hos förskolechefer är av           

relevans för barns lärande då förskolechefen ansvarar för verksamheten. Studiens resultat           
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visar att förskolechefer saknade kunskap och erfarenhet att tillämpa ett professionellt           

ledarskap i förskolan. Löfdahl och Pérez Prieto (2009) har intervjuat en förskolechef och två              

förskollärare i en svensk kontext. Även i denna studie är kvalitet i fokus då förskolechefen               

poängterar att det finns två utgångspunkter som är viktiga för både sig själv men även för sina                 

anställda. Dessa två punkter är flexibilitet och föränderlighet. Clara (2016) skriver om            

kvalitet i förskolan ur en nigeriansk synvinkel, där diskuteras förskolechefens betydelse för            

att få förskolepersonalen att känna sig tillfredsställda för att sedan kunna göra ett bra jobb och                

skapa kvalitet för barnen. Resultatet visar att det finns samband mellan förskolechefens            

ledarstil och förskollärarens prestation. I slutet av artikeln framgår det hur en förskolechef bör              

vara. Hen bör ha en positiv ledarstil som stödjer och hjälper förskollärare för att de i sin tur                  

ska kunna stödja och hjälpa barnen i förskolan.  

 

Shue et.al. (2012) har gjort en studie i USA där de intresserar sig för vad förskolechefer har                 

för uppfattning om förskoleverksamheten. Författarna skriver att förskolechefer har en          

indirekt påverkan på barnen då förskolechefen rekryterar personal. Även dessa författare           

skriver om vikten av kvalitet och att det kan skapas med hjälp av en god ledare. I studiens                  

slutsats poängteras hur viktigt det är att förskolechefer ska förstå att de är betydelsefulla för               

barnen i verksamheten men även samhället i stort.  

 

Ihmeideh och Oliemat (2015) skriver i sin studie om vikten av hemsamverkan mellan hem              

och förskola i Jordanien. Författarna skriver att hemmen och förskolan är två viktiga             

komponenter i barnens liv och därav blir samarbetet mellan dessa två av betydande vikt. Ett               

samarbete kan skapas då förskolan ger föräldrarna utrymme att involveras i verksamheten.            

Denna samverkan kan öka om det finns förskolechefer och förskollärare som har en positiv              

attityd till att skapa goda kontakter mellan hem och förskola.  

3.4 Sammanfattning av forskningsläget 

Något som ovanstående forskning belyser är att modersmålet tenderar att osynliggöras av            

både föräldrar och förskollärare. Det som prioriteras är majoritetsspråket eftersom det anses            

vara viktigt för barnens framtid. Kultti (2012) poängterar vikten av att förskollärare ska ha              

utbildning och kompetens för att kunna jobba med barns modersmål. Skans (2011)            
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understryker vikten av att ha tvåspråkiga förskollärare, att ha ett interkulturellt           

förhållningssätt och ett gott samarbete med hemmet. För att ett gott samarbete ska ske bör               

förskolechefen ha en positiv inställning (Ihmeideh & Oliemat, 2015). Shue et.al. (2012)            

skriver i sin slutsats att förskolechefer ska vara medvetna om att de är viktiga för barnen i                 

förskolan.  

 

4. Vetenskapsteoretiska utgångspunkter 

Examensarbetet utgår från en socialkonstruktionistisk teori då syftet med studien är att            

synliggöra vad förskolechefer framhåller som särskilt viktigt gällande arbetet med modersmål           

i förskolan. Den socialkonstruktionistiska teorin är av relevans för vårt forskningsområde då            

vi har undersökt hur förskolechefer konstruerar sitt uttalande, alltså hur de språkar och             

resonerar kring arbetet med modersmål i förskolan. Nedan redogörs för den           

socialkonstruktionistiska teorin. Begreppen diskurs, diskursanalys och diskurspsykologi       

kommer även att presenteras under detta kapitel.  

4.1 Socialkonstruktionismen  

Enligt Burr (1995) innebär socialkonstruktionismen att världen är en social konstruktion och            

att det inte finns någon absolut sanning utan det finns olika versioner av verkligheten. Detta               

innebär att kunskapen är ständigt föränderlig. Människor och världen beskrivs som en            

produkt av sociala interaktioner. Språket har en central aspekt och är ett medel för vår sociala                

handling (Aasebø & Melhuus, 2007). Burr (1995) lyfter fram fyra utgångspunkter som            

förklarar socialkonstruktionismen. Den första handlar om att människor ska vara kritiska till            

sin värld och att inte ta saker och ting för givet. Den andra punkten handlar om att människan                  

är präglad av ens kulturella och historiska bakgrund. Där ger Burr exemplet att barnsynen har               

ändrats genom åren. Det är alltså kultur och historia som har betydelse för hur vi tolkar                

världen. Den tredje utgångspunkten handlar om att kunskap är en social process. Genom en              

social interaktion konstrueras gemensamma sanningar och så byggs kunskapen upp. Den           

fjärde handlar om att kunskap och sociala handlingar går hand i hand.  

 

Vi valde socialkonstruktionistisk teori som utgångspunkt för vår studie eftersom den var            

relevant för vårt forskningsområde, då vi har undersökt hur förskolechefer konstruerar sitt            
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samtal, alltså hur de resonerar kring arbetet med modersmål i förskolan. Hade vi valt en               

annan teoretisk utgångspunkt hade studiens resultat antagligen blivit annorlunda. Fördelen          

med denna socialkonstruktionistiska utgångspunkt är synsättet att det inte finns några           

absoluta sanningar utan varje människa har sina egna versioner av verkligheten. Utifrån            

forskningsläget som presenterades ovan har majoriteten av studierna utgått ifrån          

sociokulturell teori och det är en anledning till varför vi valde just den             

socialkonstruktionistiska teorin. 

4.2 Diskurs 

Ordet diskurs kan beskrivas på olika sätt beroende på vem du frågar. Winther Jørgensen och               

Phillips (2000) skriver att “diskurs är ett bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller ett                 

utsnitt av världen”) (s. 7). Det visar att olika diskurser har olika aspekter i fokus för samma                 

företeelser. Varje diskurs utgör en version av verkligheten. Winther Jørgensen och Phillips            

menar att talarens världsbild synliggör diskurserna. Diskurs är relevant för detta           

examensarbete eftersom förskolechefer kan ha olika diskurser kring modersmålsstöd i          

förskolan.  

4.3  Diskursanalys 

Ett vanligt metodologiskt angreppssätt inom socialkonstruktionismen är enligt Börjesson och          

Palmblad (2007) diskursanalysen. Inom diskursanalytiskt forskning fokuseras på hur text och           

tal retoriskt är formade samt hur konstruktioner byggs upp av den sociala interaktionen             

(Winther Jørgensen & Phillips, 2000). En utgångspunkt i en diskursanalytisk metod är            

framförallt talet (Börjesson & Palmblad, 2007). Winther Jørgensen och Phillips (2000)           

skriver att det finns tre olika angreppssätt inom diskursanalys. Dessa tre är diskursteori,             

kritisk diskursanalys och diskurspsykologi. Dessa tre angreppssätt används för att analysera           

och förstå olika nivåer i samhället.  

4.4 Diskurspsykologi 

Något som utmärker diskurspsykologin är intresset av det vardagliga samtalet som           

konstrueras via sociala interaktioner (Potter & Wetherell, 1987). Diskurspsykologi handlar          

främst om språk och hur språk formar vår sociala värld. Inom diskurspsykologin anses både              
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tal och texter vara konstruktioner som skapas via sociala handlingar. En diskurspsykologisk            

forskare försöker inte förstå världen ur ett universellt perspektiv utan händelser ska ses ur              

deras kulturella och sociala sammanhang. Winther Jørgensen och Phillips (2000) skriver att            

människor inte ses som isolerade agenter utan identiteter uppstår i sociala interaktioner. Det             

finns inte heller en bestämd identitet hos en individ utan personer konstruerar flexibla             

identiteter beroende på vilken diskurs de befinner sig i. Genom att använda diskurspsykologi             

kan vi undersöka hur förskolechefer konstruerar sina reflektioner kring arbetet med           

modersmål i förskolan. Intervjuerna är sociala interaktioner där förskolecheferna konstruerar          

olika identiteter. Till detta examensarbete har vi valt att använda oss av diskurspsykologi             

eftersom vi anser att det är passande för vår studie eftersom språket är en central del. 

5. Metod 

Metodavsnittet består av följande delar; intervju, urval, genomförande, transkribering,         

bearbetning av data, analysverktyg, etiska överväganden, tillförlitlighet samt        

metoddiskussion. 

5.1 Intervju 

Detta examensarbete utgår från en kvalitativ metod i form av intervjuer. Detta            

tillvägagångssätt är lämpligt för studien då forskningsfrågan handlar om hur förskolechefer           

resonerar kring möjligheter och utmaningar med modersmålsstöd i förskolan. Enligt          

Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) används intervjuer för att producera kunskaper om           

enskilda människors synsätt, tankar och upplevelser av ett ämne. Det som framgår i denna              

studie är förskolechefers resonemang kring möjligheterna och utmaningarna med         

modersmålsstöd. Enligt Bryman (2011) innebär semistrukturerade intervjuer att        

intervjusituationerna är flexibla och kan anpassas till olika situationer då följdfrågor           

exempelvis kan ställas. Semistrukturerade intervjuer användes som metod för att få reda på             

hur förskolechefer resonerar kring modersmål. Enligt Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015)          

får denna metod fler nyanser än vid användningen av ett standardiserat frågeformulär. Till             

intervjuerna med förskolecheferna användes en intervjuguide där samtliga frågor var          

nedskrivna. (Se bilaga 2). Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) skriver att intervjuguide är            

gynnsamt för att inte tappa tråden under intervjusituationen. Enligt Bryman (2011) kan            
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intervjuaren ställa bakgrundsfrågor för att få en djupare förståelse om informanterna. Detta            

var något som anammades i denna studie då bakgrundsfrågorna ställdes före själva intervjun.  

 

Bjørndal (2005) skriver om fördelarna med ljud-och videoinspelning och menar att fördelen            

är att undersökaren kan spola tillbaka det inspelade materialet för att kunna titta på materialet               

flera gånger. Denna metod är lämpad eftersom människan har ett begränsat minne vilket gör              

det näst intill omöjligt att komma ihåg allt som sägs i ett samtal. Till denna studie användes                 

både ljudupptagning och videoinspelning för att dokumentera våra intervjuer.         

Ljudinspelningen var främst av relevans för att sedan kunna möjliggöra transkriptioner av            

samtliga intervjuer. Sedan användes två mobiltelefoner vid intervjuerna av främst två           

anledningar. Den första anledningen var att vi som intervjuare skulle ha tillgång till             

intervjumaterialet och den andra anledningen var att ifall någon skulle ringa på            

mobiltelefonerna under intervjuns gång då skulle inspelningen avbrytas. Videoinspelningen         

användes främst som reserv ifall något skulle hända med ljudupptagningarna.  

 

Bryman (2011) skriver att en pilotstudie kan användas för att säkerställa frågor som ställs              

under en intervju. Denna metod kunde vi inte använda oss av eftersom det var en utmaning                

att hitta förskolechefer som ville delta i vår studie.  

5.2 Urval  

Åtta förskolechefer i södra Sverige kontaktades. Av dessa åtta kunde endast fyra medverka             

till detta examensarbete. Det framgick olika anledningar varför vissa av förskolecheferna inte            

kunde delta i studien. Två av dem ville medverka i studien men kunde inte under våra                

intervjuveckor, utan vid ett senare tillfälle. Den tredje av dem avbokade sin intervju dagen              

innan på grund av tidsbrist och den fjärde uttalade sig om att hon inte hade tid att ställa upp                   

på någon intervju då hon hade andra saker som hon prioriterade.  

 

Samtliga förskolechefer kontaktades först via mail och sedan ringde vi upp de fyra som ville               

medverka för att berätta om studien och bestämma tid för intervju. Bryman (2011) skriver om               

ett målinriktad urval vilket innebär att personer väljs ut utifrån relevansen för            

forskningsfrågan. Denna studie utgår från ett målinriktat urval då förskolecheferna är valda            
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utifrån studiens syfte. Förskolecheferna namn är fingerade för att inte avslöja deras identitet.             

Linda, Agneta, Anna och Mats är de fingerade namnen som används i resultat - och               

analysavsnittet. I tabell 5.1 framgår det bakgrundsinformation om förskolecheferna. Samtliga          

förskolechefer är kommunalt anställda.  

 

 

 

Tabell 5.1 Bakgrundsinformation om förskolechefer 

Namn Utbildning Erfarenhet 
som 
förskolechef 

Område 

Linda -Förskoleutbild
ning 
-Rektorsutbildn
ing 

20 år Majoriteten av barnen talar 
svenska som modersmål. 

Mats -Fritidspedagog
utbildning 
-Rektorsutbildn
ing 

7 år Majoriteten av barnen talar ett 
annat modersmål än svenska.  

Agneta -Fritidspedagog
utbildning 
-Idrottslärarutbi
ldning 
-Rektorsutbildn
ing 

7 år Majoriteten av barnen talar 
svenska som modersmål. 

Anna -Förskoleutbild
ning 
-Rektorsutbildn
ing 

3 år Majoriteten av barnen talar ett 
annat modersmål än svenska.  

 

5.3 Genomförande 

Vi gick in på kommunens hemsida för att få mejluppgifter till förskolechefer som sedan              

kontaktades via mejl. Tanken var att intervjua förskolechefer som arbetar i olika områden av              

staden, både områden där majoriteten av barnen har svenska som modersmål men även             

områden där majoriteten av barnen har ett annat modersmål än svenska. Innan vi började              
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kontakta förskolecheferna valde vi att utforma ett informationsbrev (se bilaga 1) där vi             

förklarade syftet med studien. Alla tillfrågade förskolechefer fick ett informationsbrev via           

mejl. De förskolechefer som valde att medverka i studien fick därefter intervjufrågorna i             

förväg för att kunna förbereda sig.  

 

Vi kom till samtliga intervjuer med samtyckesblankett, bakgrundsinformation, mobiltelefon         

för ljudupptagning och videokamera med stativ. Samtliga intervjuer hade samma upplägg. Vi            

kom till kontoret och presenterade oss för förskolechefen och började med           

samtyckesblanketten som hen fick skriva under för att medverka i intervjun. Därefter talade             

vi om att hen kan avbryta sin medverkan under intervjuns gång. Sedan satte vi igång kameran                

och mobiltelefonerna för inspelning. Vi började därefter med bakgrundsinformation för att           

sedan påbörja intervjun. Vi hade en utsatt tid på varje intervju och talade om för               

förskolecheferna att det tar maximalt 60 minuter att utföra intervjuerna. Intervjuerna tog olika             

lång tid beroende på vem vi intervjuade. I tabell 5.2 framgår hur länge intervjuerna varade i                

minuter. När vi var klara med intervjufrågorna samtalade vi ytterligare en tid för att sedan               

tacka för deras medverkan. 

 

Tabell 5.2 Förskolechefernas intervjutider 

Linda Mats Agneta Anna 

16:40  21:13 18:24 43:05 
 

 

Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) poängterar vikten av att vara två intervjuare vid ett             

intervjutillfälle då den ena personen kan hålla i intervjun medan den andre kan ha fokus på                

eventuella följdfrågor. Detta är något som användes i denna studie då båda av oss deltog i                

samtliga intervjuer. Vi har valt att ha olika arbetsuppgifter när vi utförde intervjuerna, den              

ena av oss fick ansvara för samtyckesblankett, bakgrundsinformation samt ställa följdfrågor           

vid behov. Den andra fick i uppgift att hålla i intervjun. Detta arbetssätt var något vi roterade                 

för att få en så rättvis fördelning av våra insatser som möjligt.  
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5.4 Bearbetning av data 

Som en del av den valda metoden ingick transkribering vilket innebär att intervjuerna skrivs              

ned (Bryman, 2011). Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) belyser att det är lättare att förstå              

intervjun när transkribering utförs. Potter och Wetherell (1987) understryker vikten av och            

svårigheten i att skapa en god transkribering. Svårigheten med transkribering är även något             

som Kenndal (2011) skriver om. Han poängterar att tal- och skriftspråk skiljer sig åt och att                

det är näst intill omöjligt att transkribera exakt vad som sägs.  

 

De fyra intervjuerna delades upp mellan oss som genomfört undersökningen. Det som            

märktes när transkriberingen var igång var att det var problematiskt att veta var en mening               

börjar eller var den slutar. Sedan nedtecknades inte alla skratt, mmm eller eehh i              

transkriberingen. Vi valde också att byta namn på avdelningar och områden som framgick i              

intervjuerna, detta på grund av de etiska ställningstaganden som nämns i avsnitt 5.7. 

 

Google Docs användes vid nedskrivningarna av transkriptionerna och när transkriberingen          

var klar då hade vi ett 30-tal sidor som material som sedan skulle kodas. För att kunna                 

besvara forskningsfrågan var det nödvändigt att koda materialet genom att kategorisera det så             

att teman därigenom kunde urskiljas. Utifrån det kodade materialet uppkom fem teman som             

framgår i resultatavsnittet. Dessa fem teman var centrala i samtliga intervjuer och är av              

relevans till vår forskningsfråga. Följande rubriker blev resultatens tema: Förskolechefers          

positiva inställning till arbetet med modersmål, olika arbetssätt att jobba med barns            

modersmål, samverkan mellan hem och förskola, olika utmaningar med modersmålsarbetet          

och modersmål, ej lika prioriterad av alla. Potter och Wetherell (1987) betonar vikten av              

kodning då studiens forskningsfråga ska vara i fokus när transkriptionerna kodas.  

5.5  Analysverktyg 

Nedan kommer studiens analysverktyg presenteras och de valda verktygen är: funktion,           

effekt, konstruktion och retorik. Dessa analysverktyg är passande för studiens syfte och            

forskningsfråga då fokus läggs på vad som uttalas och hur det uttalas. Genom att använda               

begreppen funktion och effekt som analysverktyg kunde vi få reda på vad som sades och               
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vilken betydelse uttalandet kan ha. Genom konstruktion och retorik kan vi undersöka hur             

förskolecheferna väljer att uttala sig på.  

 

Potter och Wetherell (1987) skriver om att människor använder sig av språk av olika              

anledningar. Ett uttalande kan ha en funktion i form av bland annat övertygelser och              

anklagelser. Funktion av ett uttalande kan uttryckas explicit genom att exempelvis ställa en             

direkt fråga: Kan jag låna en penna? Uttalandet kan även uttryckas implicit genom att ställa               

en indirekt fråga som exempelvis: Jag skulle behöva en penna. Holmberg (2010) skriver att              

en person kan få en djupare förståelse genom att ställa hypoteser till talet. Vidare skriver               

Holmberg om analysbegreppet effekt som används för konstruera hypoteser kring betydelser           

som en berättelse kan tänkas ha.  

 

Potter och Wetherell (1987) skriver även om begreppet funktion som används när talaren             

med hjälp av sitt tal eller sitt språk konstruerar olika världsbilder så får talarens              

konstruktioner olika funktion. Beroende på vad talaren har för funktion, konstruerar hen en             

specifik version av verkligheten. Det kan ske olika variationer av talet, detta beroende på vad               

en person vill ha sagt. Vem en talar med och i vilken kontext har också en betydelse för hur                   

variationen sker i ett samtal.  

 

När Potter (1993) skriver om retorik så skriver han om hur olika versioner av verkligheten är                

retoriskt uppbyggda. Holmbergs (2010) förklaring av begreppet retorik är att det handlar om             

hur fakta eller kunskap konstrueras eller övertygas. Det gäller att se hur olika konstruktioner              

av verkligheten görs övertygande. Holmberg (2010) skriver om extremisering och det kan            

vara när någon använder ord för att öka innebörden av något.  

5.6  Etiska övervägande  

Studien grundar sig i Vetenskapsrådets fyra etiska riktlinjer som är informationskravet,           

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Bryman, 2011). Dessa fyra        

riktlinjer förklaras nedan och relateras till studien.  

  
Informationskravet innebär att vi har informerat förskolecheferna kring syftet med vår studie.            

Vi skickade informationsbrev (se bilaga 1) på förskolechefernas mejl. I detta           
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informationsbrev fick förskolecheferna reda på syftet med vår undersökning. När de tackade            

ja till medverkan av intervju, bifogade vi intervjufrågorna (se bilaga 2) för att de skulle få                

chansen att förbereda sig inför intervjun.  

 

Samtyckeskravet innebär att deltagarna i undersökningen har rätt att bestämma över sin            

medverkan. En kopia av informationsbrevet togs med till varje intervjutillfälle och användes            

som underlag för att få ett skriftligt samtycke av förskolecheferna. Detta gjorde vi främst av               

anledningen att vi filmade intervjuerna. Enligt Eidevald (2015) krävs att ett skriftligt            

samtycke inhämtas för att videofilmning ska vara tillåten. Vi lade märke till att de flesta blev                

lite nervösa när vi skulle sätta igång kameran, och då frågade vi ännu en gång om de                 

godkände att vi filmade dem. De flesta godkände att bli filmade, det var bara en av                

förskolecheferna som inte ville delta i form av videofilmning. Utgångspunkten var att            

videofilma samtliga intervjuer och vi försökte tala om att de andra hade blivit filmade, men               

trots detta valde denne förskolechefen att inte medverka i filmningen.  

 

Konfidentialitetskravet innebär att alla personer som ingår i undersökningen ska behandlas           

med största möjliga konfidentialitet. Detta var något som togs till hänsyn genom att förvara              

det inspelade materialet så att obehöriga inte kan komma åt det. En annan aspekt som togs                

tillvara var att skydda personernas identitet så att obehöriga inte kan identifiera personerna i              

studien. Samtliga förskolechefers namn är fingerade och städer har inte namngivits i denna             

studie på grund av etiska skäl. 

 

Nyttjandekravet innebär att allt insamlat material om enskilda personer endast får användas            

för forskningsändamål. Vi använde oss av våra mobiltelefoner för att spela in ljudet under              

intervjuerna. Anledningen till att vi båda spelade in ljudet samtidigt var för att säkerställa så               

att inget material går förlorat. Det var också praktiskt att spela in ljudet på två enheter för då                  

hade vi båda tillgång till samtliga intervjuer. Ljudfilerna finns tillgängliga på           

mobiltelefonerna men det krävs en kod för att få tillgång till dem, vilket används för att en                 

obehörig inte ska få tillgång till materialet. Videokameran användes som reserv ifall våra             

telefoner skulle gå ur funktion under arbetets gång. Efter inspelningen med kamera,            

överfördes filmerna till en bärbar dator. Den bärbara datorn har också en kod som skydd för                

att ingen obehörig ska komma åt filerna. 
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5.7 Tillförlitlighet 

Enligt Bryman (2011) består tillförlitlighet av fyra kriterier vilka är följande: trovärdighet,            

överförbarhet, pålitlighet och konfirmering. Vi kommer att beskriva dessa mer ingående           

nedan. 

 

En trovärdig forskning innebär att den har utförts i enlighet med de regler som finns och att                 

forskningen är vetenskapligt granskad. Om forskningsstudien är trovärdig kan det skapa ett            

förtroende för läsaren (Bryman, 2011; Svensson & Ahrne, 2015). Trovärdigheten i denna            

studie är att vi utgått från vetenskapliga artiklar och avhandlingar samt att vi tagit hänsyn till                

Vetenskapsrådets fyra etiska riktlinjer: informationskravet, samtyckeskravet,      

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet, genom hela vår studie. En annan aspekt som gör            

studien trovärdig är att det finns inspelat ljud till allt empiriskt material, vilket gör att det                

finns möjlighet att gå tillbaka och få fullständig information om vad förskolecheferna har sagt              

i intervjuerna. 

 

Enligt Bryman (2011) handlar överförbarhet om tydliga beskrivningar av kvalitativa studier           

där en liten grupp individer har något gemensamt. För att dessa transparenta beskrivningar             

ska kunna bedömas som tillförlitliga innebär det att resultaten är överförbara till en annan              

kontext. Vi är medvetna om att vi inte kan uppnå en hög överförbarhet då vi endast har                 

intervjuat fyra förskolechefer vid fyra olika kontexter. Vi kan därmed inte säga att vårt              

resultat om förskolechefers resonemang kring arbetet med modersmål är desamma för andra            

förskolechefer i Sverige.  

 

Enligt Svensson och Ahrne (2015) kallas överförbarhet även för transparens, vilket innebär            

att forskningen är genomskinlig vilket har en betydelse för dess trovärdighet. Svensson och             

Ahrne hävdar att forskning som innehåller hög kvalitet skall kunna gå att diskutera och              

kritisera samt att forskningsprocessen är tydligt beskriven, vilket medför att läsaren på det             

viset kan följa med i forskarens resonemang kring sina metodval. Det är även av vikt att                

forskaren vid sina metodval är medveten om dess svagheter eller styrkor och redogör detta              
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för läsaren, det vill säga att forskaren inte försöker dölja sina svagheter i texten. I denna                

studie försöker vi hålla god transparens genom att redogöra och motivera för våra metodval.  

 

Bryman (2011) betonar att en forskningsstudie ska bedömas som pålitlig skall den kunna             

granskas under tiden den skrivs för att kunna göra ändringar utefter granskningen. Kollegor             

kan sedan agera som granskare under forskningsprocessen gång och även när forskningen            

nästan är klar ska granskarna bedöma kvaliteten på hur tillvägagångssättet har gått till och hur               

det har tillämpats i praktiken. Denna pålitlighet kan vi relatera till vår egen forskningsprocess              

då vi vid handlednings- seminariumen fått vår studie kritiskt granskad från både            

studiekamrater och handledare under processens gång. Detta kan bidra till studiens pålitlighet            

då den vid flera tillfällen blivit granskad utifrån andras perspektiv. Denna möjlighet gör att vi               

utifrån andras ögon kan förändra och förbättra studien som vi skrivit vilket på sikt gör att                

studien på så vis blir pålitlig. 

 

Konfirmering handlar om att forskaren inte använder sig av värderingar utan försöker istället             

vara objektiv i forskningsstudiens process vid datainsamling, metod och resultat (Bryman,           

2011). Dock menar Bryman att det inte går att vara fullständigt objektiv i samhällelig              

forskning men att forskaren försöker säkerställa att hen agerat i god tro. I denna studie har vi                 

försökt hålla oss ifrån värderingar men däremot har vi medvetet använt oss av en teoretisk               

inriktning i våra analyser av empirin. Konfirmering i denna studie kan därmed blir svår att               

tillämpa helt då vi utgått från socialkonstruktionistisk teori när vi analyserat det empiriska             

materialet i studien. Winther Jørgensen och Phillips (2000) skriver om reflexivitet då            

forskaren inom socialkonstruktionismen aldrig kan vara en fluga på väggen utan forskaren är             

med och tolkar sitt resultat som i sin tur ger intryck. Forskaren skapar verkligheten genom att                

avbilda den. Varje resultat ses som en verklighet bland många.  

5.8 Metoddiskussion 

För denna studie valdes intervjuer som metod och detta anses vara lämpligt för studiens syfte               

och forskningsfråga. Intervjufrågorna skickades till förskolecheferna i förväg för att de skulle            

få chansen att förbereda sig inför intervjun. En annan anledning till detta var att              

förskolecheferna möjligtvis skulle vara mer villiga att delta i en intervju om de i förväg var                

medvetna om frågorna. Denna metod har säkerligen påverkat resultatet av studien. Om vi             
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däremot inte hade gett frågorna till förskolecheferna i förväg, hade resultatet antagligen sett             

annorlunda ut. Trots detta har vi kunnat besvara vårt syfte och forskningsfråga. En annan              

aspekt som också säkerligen skulle påverka resultatet skulle vara om studien gjordes via             

enkätundersökning med exempelvis öppna svarsalternativ. Om vi istället hade utgått från en            

enkätmetod skulle vi möjligtvis fått in fler resultat från förskolechefer då det är lättare att               

genomföra än en intervju. Samtidigt skulle det bli svårare att ställa följdfrågor vid en              

enkätundersökning och få en djupare förståelse ifall mer information behövs.  

 

Till denna studie kontaktades åtta förskolechefer och det var endast fyra av dem som              

medverkade. Det skulle vara intressant att intervjua alla åtta förskolechefer för att se ifall              

resultatet skulle likna det nuvarande resultatet eller om det hade blivit annorlunda. Om åtta              

förskolechefer hade deltagit i studien skulle det kunna bidra till en bredare diskussion.  

 

Winther Jørgensen och Phillips (2000) förklarar reflexivitet och menar att forskaren är med             

och tolkar resultatet. Utifrån våra analysverktyg har vi tolkat förskolechefernas resonemang           

vilket har gett oss ett visst resultat. Om vi däremot hade utgått från andra analysverktyg               

skulle resultatet förmodligen blivit annorlunda.  

 

Potter och Wetherell (1987) nämner hur kontexten har betydelse för hur människor väljer att              

konstruera sin verklighet. Detta gäller även denna studie, förskolecheferna befann sig i sina             

kontor under intervjutillfället. Att vi är förskollärarstudenter som intervjuar kan ha en            

inverkan på förskolechefernas resonemang, då förskolecheferna eventuellt skulle konstruera         

sina svar annorlunda än om det var någon annan som intervjuade.  

 

Som det framgår tidigare i metodavsnittet användes telefonen under tiden vi transkriberade            

och detta var ansträngande då telefonapplikationen var svår att spola tillbaka en kortare             

period. Det som skulle kunna göras annorlunda är att överföra ljudfilerna till våra datorer              

eller testa andra applikationer på våra mobiltelefoner.  

 

Valet av att videofilma förskolecheferna kan ha effekt på resultatet med tanke på att              

förskolecheferna blev överraskade när de såg videokameran. I informationsbrevet         

informerades förskolecheferna om videoinspelningen. Dessutom valde en av de fyra          
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förskolecheferna att inte delta i videoinspelning vilket resulterade att vi inte använde något av              

det videoinspelade materialet. Dessutom var det inte av relevans att studera           

videoinspelningarna, eftersom fokus låg på talet.  

6. Resultat och analys 

I detta avsnitt kommer vi att redogöra för vilka teman vi har kommit fram till utifrån vårt                 

empiriska material som besvarar vår forskningsfråga som handlar om hur förskolechefer           

resonerar kring möjligheter och utmaningar med modersmålsstöd i förskolan. Resultatet          

presenteras i följande fem teman: förskolechefers positiva inställning till arbetet med           

modersmål, olika arbetssätt att jobba med barns modersmål, samverkan mellan hem och            

förskola, olika utmaningar med modersmålsarbetet och modersmål, ej lika prioriterad.  

6.1  Tema 1: Förskolechefers positiva inställning till arbetet med modersmål 

I tema 1 framkommer exempel på hur förskolechefer resonerar kring deras inställning till             

arbetet med barns modersmål i förskolan.  

 

Utdrag 1 - Mats 

 

“Inställningen om vi går vidare där är ju att där tyder all forskning hur viktigt det är 

att ha ett starkt förstaspråk för att kunna tillämpa sig andra språk. För att dels skapa 

sin egen självkänsla, mitt språk är viktigt […] Jag ser det som extremt viktigt att just 

stärka förstaspråket.” 

 

Analys av utdrag 1 

Mats resonerar kring vikten av att ha ett starkt förstaspråk. Hans uttalande kan ses som               

retoriskt övertygande när han uttalar sig om forskningen som visar att det är viktigt med att                

ha ett starkt förstaspråk för att tillämpa andra språk. I sista meningen framgår det att Mats                

anser att det är extremt viktigt att stärka förstaspråket. Ordet extremt kan ses som en               

extremisering då det ses som övertygande. Genom att använda sig av extremisering som all              

forskning, kan det konstruera en övertygelse om att det finns en konsensus i             

forskningsvärlden om att modersmål är viktigt för att tillämpa sig andra språk. Genom att ha               
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ett starkt modersmål kan det skapa självkänsla för barnen då deras språk anses vara viktigt.               

Här ger Mats ännu ett exempel varför verksamheter bör jobba med barns modersmål. Genom              

att upprepa ordet viktigt tre gånger kan det ses som om Mats vill betona vikten av                

förstaspråket. Detta kan i sin tur betyda att svenska språket blir undertryckt då Mats betonar               

betydelsen av förstaspråket. Mats visar en medvetenhet kring vikten av att stärka barns olika              

modersmål.  

 

Utdrag 2: Anna 

 
“Modersmål och språk är en del av ens identitet och då tänker jag att språk är en 
demokratisk rättighet för att behålla alla sina språk och att vi ser det som en 
rikedom.” 

 

Analys av utdrag 2 

Anna resonerar om att språk och identitet är sammankopplade. Inledningsvis talar hon om             

modersmål och sedan pratar hon om språk i allmänhet. Funktionen i hennes uttalande kan              

förstås som om hon anser att alla språk är viktiga att bevara då det är en rikedom att kunna                   

flera språk. Annas resonemang kan tolkas som att förskolan jobbar med demokratiska            

rättigheter då modersmål och andra språk är i fokus. Annas uttalande kan ses som retoriskt               

övertygande eftersom hon använder sig av uttrycket demokratiska rättigheter för att skapa en             

övertygelse av att barn ska ha rättighet att behålla sina språk då alla barns språk ska vara lika                  

mycket värda. Anna uttalar sig explicit om att jobbet med barnens samtliga språk är              

betydelsefullt då hon anser att det är en rikedom att kunna flera språk.  

  

Utdrag 3 - Agneta 

 

“Jag beundrar dom barnen som hoppar från olika språk.  Jag skulle också vilja 

ha det så. Så jag är jättepositiv till det och att det ska lyfta upp det och 

verkligen ta tillvara på och tänka det är en fördel till den lilla individen att få 

ha och lära sig två språk samtidigt alltså vilken kompetens […] och kunskap för 

mig är makt.” 

 

Analys av utdrag 3 
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Agneta resonerar kring att barns tvåspråkighet ska ses som en fördel och att det ska               

uppmuntras. Uttalandet framställs som övertygande när hon talar om att hon är            

imponerad av barn som växlar mellan olika språk. Agneta påstår att hon också skulle              

vilja ha flera språk, detta kan ses som en personlig inställning till varför verksamheten              

ska arbeta med barns tvåspråkighet. Sedan framgår det en extremisering när Agneta            

uttalar sig som jättepositiv och genom det uttalandet konstruerar hon ännu en gång om              

vikten av barns språkkunskaper. Hon använder sig av upprepning för att kunna skapa             

en övertygelse.  

 

Agneta uttalar sig implicit när hon uttalar sig om barns språkkunskaper. Hon väljer att              

använda ordet språk som ett brett begrepp och uttalar sig inte om begreppet modersmål.              

Uttalandets funktion kan vara att övertyga om att det är en kompetens att kunna två               

språk. Sedan säger hon att säga att: “kunskap för mig är makt” och här använder hon                

sig av en retorisk övertygelse för varför förskolan ska jobba med barns språk, eftersom              

språk är kunskap och kunskap i sin tur är makt. 

 

Utdrag 4 - Linda  

 

“ Det är svårt om vi bara har något enstaka barn som har olika modersmål. Hur vi ska 

göra och det är ju för att vi inte har den kompetensen hur vi integrerar det i det 

dagliga”[...] det är ju jätteviktigt att dom har sitt modersmål som bas.” 

 

Analys av utdrag 4  

Linda uttrycker sig att det är svårt att arbeta med stödåtgärder för det enstaka barnet som har                 

ett annat modersmål. Funktionen av en sådan framställning kan vara att barns modersmål inte              

prioriteras. Linda resonerar kring att “vi inte har den kompetensen”, här framgår en tvekan              

om hur förskolan ska jobba med barns modersmål. När hon använder sig av ordet vi               

framställs det som om ingen av förskolepersonalen har kompetens att jobba med barns             

modersmål.  

 

I hennes resonemang kan det förstås som att det saknas kompetens i hur modersmål               

integreras i vardagen. En effekt av att kompetensen saknas är att det är svårt att integrera                
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modersmålet i verksamheten. Avslutningsvis framför hon att det är viktigt att jobba med             

modersmål som bas och att de behöver kompetensutveckling.  

  

Sammanfattning av tema 1 

I samtliga utdrag i tema 1 kan det förstås som att samtliga förskolechefer är positivt inställda                

till barns modersmål som en grund att stå på. En av förskolecheferna visar även en osäkerhet                

kring hur modersmålsarbetet ska integreras i det vardagliga.  

6.2 Tema 2: Olika arbetssätt att jobba med barns modersmål 

I tema 2 framkommer det om förskolechefers praktiska exempel att arbeta med barns             
modersmål. 
 

 

Utdrag 5 - Agneta 

“Så vi gör det liksom hela tiden genom att sätta hej på olika språk. vi kan  fråga efter 

deras flaggor eller om deras mat […] Vi har ju såna här kapprumsbibliotek så har vi 

ju böcker på andra språk också för att fånga liksom”. 

 

Analys av utdrag 5 

I Agnetas resonemang lyfter hon fram att förskolan brukar sätta hej på olika språk. Vid detta                

uttalande kan det förstås som att hon vill synliggöra hur de arbetar med modersmål. Sedan               

använder hon orden hela tiden vilket kan vara ett exempel på extremisering och genom det               

skapas en övertygelse i hennes konstruktion. Det uttalandet förstås som om förskolorna            

arbetar med modersmål konstant. 

 

Hon ger även exempel på att de uppmuntrar barns olika kulturer då hon nämner att de brukar                 

fråga efter barnens olika flaggor eller om deras mat. Funktionen i hennes uttalande förstås              

som att hon vill framhäva att det är viktigt ta tillvara på barns kulturella bakgrund. I hennes                 

sista mening ses hennes uttalande som retoriskt när hon uttalar sig om att det finns ju såna                 

här kapprumsbibliotek samt så säger hon så har vi ju böcker på andra språk för att fånga                 

liksom. Det här förstås som att syftet med kapprumsbibliotek är att synliggöra barnens             

23 



modersmål via böcker för att på så vis uppmärksamma barnens språk. Genom att använda sig               

av ordet ju två gånger i meningen blir detta uttalande mer ett övertygande språk. 

 

Utdrag 6 - Mats 

 “Vi har några medarbetare som har ett annat modersmål än svenska [...] det är 

såklart att man kan använda sig av dem”. 

 

Analys av utdrag 6 

Mats resonerar i sin konstruktion att det finns några medarbetare som har annat modersmål än               

svenska. Funktionen i hans uttalande är att han tar hjälp av sina medarbetare och detta               

konstrueras på ett övertygande sätt när Mats uttalar såklart att man kan använda sig av dem.                

Effekten av denna konstruktion kan ses som om förskolechefen tar tillvara på medarbetarnas             

kompetens.  

 

Utdrag 7: Anna 

”De digitala hjälpmedlen är viktiga [...] På en förskola så gjorde man en hopphage 

på siffrorna 1 - 10,  och QR- koder så man kan lyssna på de här uppräkningarna på 

olika språk.”  

 

Analys av utdrag 7 

I Annas konstruktion framkommer det hur förskolor jobbar med barns olika modersmål.            

Detta visar en medvetenhet hos Anna då hon lyfter fram att digitala hjälpmedel är viktiga.               

Hon ger även exempel på hur digitala hjälpmedel kan användas. Funktionen i hennes             

uttalande är att digitala hjälpmedel är betydelsefulla vid stödjandet av barns modersmål.  

 

Utdrag 8: Linda 

 

“1,2,3,  på engelska, finska, albanska ja som de har satt upp.” 
 

Analys av utdrag 8 
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I Lindas uttalande förstås det som att det finns siffror på olika språk uppsatta på väggen.                

Funktionen av uttalandet kan ses som om förskolan jobbar med olika språk och synliggör              

dessa genom att sätta upp siffror på olika språk på väggen.  

 

Sammanfattning av tema 2 

Utifrån alla fyra förskolechefers resonemang om olika sätt att arbeta med modersmål            

framgick det att det fanns varierande sätt att arbeta med barns modersmål. Genom dessa fyra               

utdrag visas exempel på hur förskolor kan jobba med barns olika modersmål.            

Förskolecheferna ger följande exempel: siffror på olika språk, digitala verktyg, medarbetare           

med ett annat modersmål än svenska och kapprumsbibliotek.  

 

6.3 Tema 3: Samverkan mellan hem och förskola 

I utdragen nedan presenteras exempel på hur förskolecheferna resonerar kring samverkan           

med föräldrarna. 

 

Utdrag 9 - Mats 

“Sen är det föräldrar som vi ser att där kan vi använda oss utav, det är ju de som kan 

modersmålet [...] det är dels att föräldrar har varit ute och läst för barnen och haft 

högläsning [...] Sen har vi använt iPads där föräldrar har läst in en saga på 

modersmålet.” 

 
Analys av utdrag 9 
Utsagan ovan kan ses som retoriskt övertygande då Mats ger oss information om hur              

föräldrasamverkan ser ut. Han utformar i sin konstruktion en medvetenhet kring arbetet med             

modersmål och ger även konkreta exempel på hur förskolorna arbetar med           

föräldrasamverkan. Detta uttalande kan ge en övertygelse om att förskolor aktivt samarbetar            

med föräldrarna när det gäller barns modersmål. Mats använder sig av ordet ju när han               

förklarar varför förskolan ska samarbeta med föräldrarna. Ordet ju kan tolkas som en             

självklar del i verksamheten. Det är ju de som kan modersmålet , det uttalandet kan ses som                 

en nödvändig del att involvera föräldrar i barns modersmål då det är föräldrar som brukar               

vara kunniga i modersmålet. I det uttalandet konstrueras en övertygande berättelse om att             
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förutsättningen för att kunna jobba med modersmål är genom föräldrar som behärskar            

modersmålet. Något som kan ses som underminerade är de förskollärare som inte kan             

barnets modersmål, eftersom Mats uttrycker sig att det är föräldrarna som kan barnets             

modersmål.  

 

Utdrag 10 - Anna  

“Det ställs krav på föräldrarna också såklart men vi har det största ansvar för detta. 

Vi har ansvar att ta emot barnen, ta emot alla språken, ta emot barnen och omfamna 

hela deras kulturella bakgrund [...] tillsammans med föräldrarna vi kan inte ställa 

dom utanför för det är så jag tänker att det är det största misstaget vi gör idag är att 

vi jobbar med barnen men inte med föräldrarna så dom måste med.” 

 
Analys av utdrag 10 
Funktionen av en sådan konstruktion påvisar att förskolan har bland annat två ansvar som              

uttalandet visar. Det första ansvaret handlar om att det är förskolans övergripande ansvar att              

det sker ett samarbete mellan hem och förskola. Det andra ansvaret ligger på att förskolan har                

skyldighet att ta emot alla barns språk. Just orden ta emot kan förstås på olika sätt, dels kan                  

det tolkas som om man endast tar emot barnens språk men att inte jobbar särskilt mycket med                 

dem. 

 

Funktionen av uttalandet ses som övertygande eftersom hon använder sig av extremisering på             

fyra ställen. Dessa extremiseringar ses som trovärdiga i hennes retoriska konstruktion. Anna            

använder sig av ord som omfamna och det ger intrycket att hon värnar om barnens kulturella                

bakgrund. Sedan använder hon sig av extremisering när hon uttalar om att hela deras              

kulturella bakgrund ska omfamnas. Därefter påtalas att det största misstaget som förskolorna            

gör är att inte samarbeta med föräldrarna. Effekten av detta uttalande kan förstås som att               

samarbetet med föräldrarna bör förbättras. 

 

Utdrag 11 - Linda 

            “Just nu är vi inte sådär jätteduktiga men vi tar hjälp av föräldrarna.”  

 
Analys av utdrag 11 
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I detta uttalande kan funktionen ses som om det saknas kompetens hos både förskollärare och               

förskolechefen. När hon säger ordet vi, drar hon all sin förskolepersonal inklusive sig själv              

över en kam. Effekten kan vara att förskolan inte jobbar med modersmål eftersom de inte har                

kompetens inom arbetet med modersmål. Eftersom det råder någon form av brist av kunskap              

så tar förskolan därför hjälp av föräldrarna. I detta påstående sägs det att personalen tar stöd                

av föräldrarna men det framgår inte hur denna hjälpen går till.  

 
Utdrag 12 - Agneta 

“Sen är det ju så här på dom förskolorna så har vi ju inte jättemycket barn med andra 

modersmål och då får vi fånga dom barnen eller föräldrarna som pratar andra 

modersmål.”  

 

Analys av utdrag 12 

I denna konstruktion förmedlar förskolechefen om att förskolorna inte har många barn som             

talar ett annat modersmål än svenska. Sedan använder hon sig av ordet fånga vilket kan skapa                

en känsla att förskolan försöker uppmuntra barnens modersmål. Agneta använder sig av ordet             

eller när hon talar om barn och föräldrar. Funktionen av hennes uttalande kan förstås som att                

förskolan antingen jobbar med barnen eller föräldrarna. Detta exempel kan visa att            

föräldrarna ska uppmärksammas vid arbetet av modersmål men det framgår inte hur detta             

samarbete ska ske.  

 

Sammanfattning av tema 3 

I tema 3 framgår det hur förskolechefer resonerar kring samarbetet mellan hem och förskola.              

Det framgår av samtliga förskolechefer att det finns ett samarbete mellan hem och förskola.              

En förskolechef uttalar sig om att det finns samarbete och talar även om hur detta samarbete                

ser ut. Medan två andra förskolechefer yttrar sig om att de tar hjälp av föräldrarna, men det                 

framgår inte hur samarbetet ser ut. Sedan framgår det även att förskolan har det största               

ansvaret att för att uppmärksamma samarbetet.  

 6.4 Tema 4: Olika utmaningar med modersmålsarbetet 

I utdragen nedan presenteras exempel på hur förskolechefer resonerar kring olika utmaningar            

med modersmålsarbetet.  
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Utdrag 13 - Mats 

“Sen är det samma dilemma att de stora språkgrupperna är lätt att hitta. Det är inte 

samma utbud för de mindre språkgrupperna [...] sen ser vi att vi saknar är att det 

svenska språket är torftigt ute på våra förskolor. “ 

 

Analys av utdrag 13 

I detta utdrag konstruerar Mats en bild av de olika utmaningarna som de har råkat på i                 

förskolorna. Funktionen av den konstruktionen är att Mats visar en medvetenhet kring de             

olika dilemman som uppstår när de jobbar med modersmål. Sedan uttalar han att det är lätt att                 

hitta material i de stora språkgrupperna. Detta påstående ger en övertygelse på att de faktiskt               

jobbar med de större språkgrupperna. Därefter resonerar han kring att det inte är samma              

utbud för de mindre språkgrupperna, effekten av detta resonemang är att det blir svårare att               

jobba med barns modersmål om det tillhör de mindre språkgrupperna. Mats säger att barnen              

saknar det svenska språket, effekten av det kan vara att barnen inte får tillräcklig kunskap               

inom det svenska språket.  

 

Utdrag 14 - Anna  

“Det finns också fördomar hos föräldrar, vi vill prata svenska med våra barn för vi 

vill att de ska lära sig svenska. Så då blir det ett torftigt känslospråk [...] så det är nog 

mer en kamp att behålla sitt modersmål.” 

 

Analys av utdrag 14 

I utdraget framkommer det att det finns utmaningar att jobba med modersmål. Anna uttalar              

sig om de föräldrar som har fördomar och prioriterar svenska språket istället för modersmålet.              

Detta leder till att barnen får ett torftigt känslospråk som Anna hävdar. Funktionen i Annas               

resonemang är att hon belyser att föräldrarna ska uppmuntra barnen och använda sig av              

modersmålet hemma när de pratar med sina barn. Effekten av detta uttalande kan leda till att                

barnen inte får möjlighet att utveckla sitt modersmål. Ytterligare en effekt kan ses, det blir en                

utmaning för förskolan att jobba med barns modersmål när barnen inte talar det hemma.              

Sedan säger hon att det är nog en kamp att behålla sitt modersmål. Detta kan ses som en                  

svårighet att jobba med modersmål eftersom det är en kamp att behålla det.  
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Utdrag 15 -Agneta 

“Utmaningarna är ju om du inte har så många barn med ett annat modersmål och 

ändå liksom lyfta det.” 

 

Analys av utdrag 15 

Funktionen av Agnetas resonemang är att det blir en utmaning när det inte finns så många                

barn med ett annat modersmål. Effekten av en sådan konstruktion kan vara att förskolan inte               

prioriterar att arbeta med modersmål. Sedan använder hon ordet du istället för vi när hon               

resonerar kring antalet barn. Det kan betyda som om hon pratar om någon annan.              

Utmaningen blir att lyfta barns modersmål trots att det inte är många barn.  

 

Utdrag 16 - Linda 

“Det är jättesvårt hur vi ska jobba med detta.” 
 

 

Analys av utdrag 16 

Linda resonerar att det är en utmaning att jobba med modersmål. Hon använder sig av               

extremisering när hon använder ordet jättesvårt. Funktionen av hennes uttalande kan vara att             

retoriskt övertyga om det problematiska i arbetet med modersmål i en kontext där få barn har                

ett annat modersmål än svenska. 

 

Sammanfattning av tema 4 

I tema fyra framgår det hur förskolechefer resonerar kring utmaningarna med arbetet av barns              

olika modersmål. En utmaning är att det inte finns tillräckligt med kunskap kring hur arbetet               

med modersmål ska se ut. Sedan uttalar sig en förskolechef kring att de inte har många barn                 

med ett annat modersmål än svenska. Den tredje förskolechefen uttrycker sig att det är en               

kamp att behålla sitt modersmål då även föräldrar i vissa fall prioriterar majoritetsspråket. En              

av förskolecheferna resonerar kring att det svenska språket kommer i skymundan och att det              

blir en utmaningen att att jobba med de mindre språkgrupperna.  
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6.5 Tema 5: Modersmål, ej lika prioriterad  

 
Utdrag 17 - Linda 
 

“Ja vi har haft kompetensutvecklingsbehov inom språk och det inkluderas ju i det. Sen 

kan jag inte säga att det är så specifikt på modersmål […]Skulle vi få jättemånga till 

vår förskola så får vi skulle vi ju tänka på ett annat sätt.” 

 

Analys av utdrag 17 

I uttalandet konstruerar Linda en medvetenhet kring att de har haft kompetensutveckling            

inom språk men inte om modersmål. Funktionen av uttalandet är att de behöver             

kompetensutveckling i arbetet med barns olika modersmål. Effekten av detta resonemang är            

att förskolechefen inte prioriterar barns modersmål om de är få barn som har ett annat               

modersmål än svenska. Linda resonerar kring vad som skulle hänt om de får jättemånga barn               

med ett annat modersmål än svenska och att de då skulle tänka på ett annat sätt. Detta skulle                  

förstås som att förskolan skulle börja prioritera modersmålet om de hade många barn som              

talar ett annat modersmål än svenska.  

 

Utdrag 18 - Agneta 

 

“Nej det kan jag inte säga att vi jobbat specifikt med modersmål utan det är i så fall 

att vi ligger ganska dåligt till på detta att vi är svaga med modersmål.” 

 

Analys av utdrag 18 

Agnetas funktion med uttalandet kan ses som om förskolan är svaga och dåliga med med               

modersmålsarbetet. Hon uttalar sig även om att förskolan inte har jobbat med            

kompetensutveckling inom modersmål specifikt. Effekten av den konstruktionen kan vara          

förskolechefen inte prioriterar barns olika modersmål.  

 
 
Utdrag 19 - Anna 
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“Ja, vi är dåliga  på modersmålet som sådant förutom det där att uppmuntra det 

[...]modersmålsstödet är klent i hela kommunen skulle jag vilja påstå.” 

 
Analys av utdrag 19 
I detta uttalande konstruerar Anna funktionen att de är svaga på modersmål men att det               

uppmuntras. Effekten av detta uttalande är att förskolan behöver bli bättre med arbetet kring              

modersmål. Sedan säger Anna att modersmålet i hela kommunen är klent och genom detta              

uttalande kan insikten fås att det inte är många som prioriterar modersmål. Hon använder sig               

av extremisering när hon säger att hela kommunen kommunen jobbar klent med modersmål. 

 
Utdrag 20 - Mats 

“Så det är inget övergripande vi behöver jobba med, ingen satsning att jobba med 

modersmål här. Så flyktningsstömningen från syrien har inte påverkat oss.” 

 

Analys av utdrag 20 

I denna konstruktion framgår det att förskolan inte har behövt göra några satsningar för att               

jobba med modersmål. I en sådan framställning skapas en trovärdig konstruktion kring jobbet             

med barns modersmål. Mats trovärdighet stärks när han uttalar sig om att flyktingströmmen             

inte har påverkan dem. Han uttalar sig om att ingen satsning har gjorts, effekten av den                

konstruktionen är att förskolan inte behöver arbeta extra med modersmål eftersom förskolan            

redan prioriterar det.  

 

Sammanfattning av tema 5 

I tema 5 framgår det huruvida förskolechefer använder sig av kompetensutveckling inom            

modersmål. Det framgår i utdragen att tre av fyra förskolechefer behöver jobba mer med              

kompetensutveckling inom barns olika modersmål. En av förskolecheferna uttalar sig om att            

de inte behöver göra några extra satsningar med modersmål eftersom det anses vara en              

naturlig del av verksamheten.  

7. Diskussion 

I studiens resultat resonerar förskolecheferna kring vad som är viktigt när det gäller barns              

modersmål. Det framgår i resultatet att förskolecheferna är positivt inställda till           
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modersmålsstöd men trots detta uttalar sig tre av fyra förskolechefer att det behövs             

kompetensutbildning inom området. Clara (2016) betonar vikten av höja kvaliteten för barnen            

i förskolan, vidare skriver Clara att förskolechefens ledarskap är betydande för att            

förskollärare ska kunna utföra ett gott arbete med barnen.  

 
Curdt-Christiansen och Sun (2016) ger exempel på hur modersmålsutvecklingen har          

förändrats och att det inte prioriteras av varken barn eller föräldrar. Både Duek (2017) och               

Lunneblad (2006) nämner att förskollärare har svårigheter att jobba med modersmål. Detta är             

även något som Kultti (2012) skriver om att modersmålet används främst vid lämning och              

hämtning. Utifrån den nämnda forskningen ovan finns det en tydlig tendens och det är att               

modersmålet inte prioriteras av olika anledningar. Resultatet av denna studie visar att            

majoriteten av förskolecheferna uttrycker en ovisshet kring hur barns olika modersmål ska            

implementeras i verksamheten. Dessutom visar vårt resultat att flertalet förskolechefer inte           

prioriterar kompetensutbildning inom barns olika modersmål.  

 

Utifrån vad tidigare forskning har kommit fram till och studiens resultat, ser vi en oro inför                

barns modersmålsutveckling. När förskolechefer inte prioriterar modersmål då kan de inte           

heller förse förskollärare med verktyg för att jobbet ska utföras. Sedan kan det finnas              

föräldrar som inte heller prioriterar modersmål och detta kan leda till att barnen inte får               

utveckla sitt/sina modersmål. Det som är väsentligt är att det krävs att förskolechefer,             

förskollärare och föräldrar bör inse sin betydelse för hur de kan gagna barns modersmål. Shue               

at.al. (2012) poängterar vikten av att förskolechefer ska inse sin betydelse för barns             

utveckling och lärande.  

 

Ihmeideh och Oliemat (2015) hävdar att det är viktigt med att förskolan tar hjälp av               

föräldrarna och att både förskolechefens och förskollärares uppfattningar är väsentliga för att            

detta samarbete ska fungera. I vårt resultat framgår det att förskolechefer resonerar kring             

vikten av att samarbeta med föräldrarna. Det är endast en av förskolecheferna som uttalar sig               

om hur detta samarbete kan se ut när föräldrar är med i verksamheten för att arbeta med barns                  

olika modersmål. De andra tre förskolechefer betonar vikten men visar inte hur samarbetet             

kan se ut.  
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Något som resultatet visar är utmaningar som kommer i samband med modersmålsstöd. Två             

förskolechefer anser att det är en utmaning att jobba med barns modersmål eftersom de har få                

barn som har ett annat modersmål. Den tredje anser att det är en kamp att behålla sitt                 

modersmål medan den fjärde har utmaningen att det svenska språket blir bristande i områden              

där det finns många barn med annat modersmål. Tre av fyra av dessa förskolechefer visar att                

det är en utmaning att arbeta med barns modersmål. Detta resultat kan kopplas samman till ett                

annat som visar att det behövs kompetensutveckling inom modersmål i förskolan. Det som är              

intresseväckande med dessa resultaten är att två av förskolecheferna resonerar att arbetet            

modersmål är en utmaning, samtidigt är de medvetna om att det behövs kompetensutveckling             

inom området. Trots detta prioriterar dessa förskechefer inte modersmålsstöd i förskolan.           

Detta resultat är viktigt att framhäva eftersom att det i läroplanen (Skolverket, 2016) står att               

förskolechefens yttersta ansvar är att barn får möjlighet att utveckla modersmål i förskolan.             

Stamopoulos (2012) hävdar att det behövs mer forskning som fokuserar på förskolechefer            

och detta för att höja kvaliteten i förskolor.  

 

Skans (2011) skriver om hur förskollärare i mångkulturella områden aktivt jobbar med            

modersmål. Dessutom visar studien att personalen använder sig av ett interkulturellt           

förhållningssätt. Utifrån vårt resultat kan vi se likheter kring Skans studie och hur             

förskolecheferna resonerar. I områden där majoriteten av barnen hade ett annat modersmål än             

svenska kunde vi konstatera att förskolechefer kunde ge konkreta exempel på hur förskolorna             

jobbar med modersmål. Dessa förskolechefer ansåg även att det interkulturella          

förhållningssättet är väsentligt för arbetet i förskolan. I områden där majoriteten av barnen             

har svenska som modersmål kunde vi urskilja att förskolechefer ansåg att det var en utmaning               

att jobba med modersmål eftersom det var enstaka barn som hade ett annat modersmål än               

svenska. Dessa förskolechefer gav heller inte utförliga exempel på hur förskolor arbetar med             

barns olika modersmål. Detta kan liknas vid Kulttis (2012) studie som visar att modersmål i               

förskolan används sparsamt och att ett annat modersmål än svenska osynliggörs. 

8. Slutsats 

Syftet med detta examensarbete har varit att genom intervjuer undersöka och synliggöra vad             

förskolechefer framhåller som särskilt viktigt gällande arbetet med modersmål i förskolan.           
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Det som framgår i vårt resultat är att förskolechefer anser att jobbet med modersmål är               

viktigt. Utifrån vårt resultat kan vi konstatera att förskolechefer har en positiv inställning till              

arbetet med barns olika modersmål.  

 

Utifrån forskningsfrågan som handlar om hur förskolechefer resonerar kring möjligheter och           

utmaningar med modersmålsstöd i förskolan har vi genom vårt resultat kommit fram till             

några slutsatser. Förskolecheferna resonemang kring möjligheterna visas när de diskuterar          

olika arbetssätt att jobba med modersmål och samarbetet mellan hem och förskola. Det             

framgår i resultatet att det finns varierande sätt att arbeta med barns modersmål. En annan               

möjlighet som visas i resultatet är att samtliga förskolechefer uttalar sig om vikten av              

samverkan mellan hem och förskola för att stödja barns olika modersmål i förskolan. 

 

I resultatet framgår även vilka utmaningar förskolechefer resonerar kring. Det framkommer           

en ovisshet kring hur barns olika modersmål ska tas tillvara i förskolor där det är endast är                 

några enstaka barn som har annat modersmål än svenska. Endast en av förskolecheferna är              

oroliga för att det svenska språket ska bli otillräckligt i förskolan. Dessutom framgår det att               

tre av fyra förskolechefer inte arbetar med kompetensutveckling inom barns olika modersmål.  

 

Slutsatsen av denna studie är att förskolechefer bekräftar vikten av barns modersmål men att 

det inte prioriteras av alla på grund av olika skäl.  

8.1 Pedagogiska implikationer 

Detta examensarbete har haft förskolechefer i fokus och anledningen till detta är för att de har                

det övergripande ansvaret att läroplanen följs. Studien visar att förskolechefens          

förhållningssätt kan ha betydelse för barns modersmålsstöd i förskolan. Denna studie är av             

relevans för både förskolechefer och förskollärare. Förskolechefer har i ansvar att förse sin             

personal med verktyg så att de kan arbeta med barns olika modersmål. Vår studie visar att tre                 

av fyra förskolechefer anser att det behövs kompetensutbildning inom området. Detta           

resultat visar att modersmål bör prioriteras för att gagna barns språkutveckling.  
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Eftersom resultatet av denna studie visar att förskolechefer som ansvarar för mångkulturella            

förskoleområden, där majoriteten av barn har annat modersmål än svenska har           

modersmålsarbetet prioriterats mer, än de förskolechefer som ansvarar för förskoleområden          

där majoriteten av barn har svenska som modersmål. Utifrån dessa resultat kan det leda till att                

alla barn inte får samma förutsättningar att utveckla sina modersmål beroende på vilket             

område i kommunen som de har sin förskoleplats på. Detta är inte rättvist då alla barn ska få                  

möjligheten att utveckla sina modersmål oavsett vilket område de har sin förskoleplats på. 

 

8.2 Vidare forskning 

Det skulle vara intressant att få en bredare insyn kring hur förskolechefer resonerar kring              

modersmål i förskolan. Detta skulle kunna göras i form av kvantitativ studie genom             

enkätundersökning med öppna svarsalternativ. Till detta examensarbete fick vi tillgång till           

fyra förskolechefer och det skulle vara intressant att intervjua ännu fler förskolechefer från             

andra städer för att se om det finns någon skillnad i hur man jobbar med modersmål                

beroende på område. En annan tanke kan vara att intervjua förskollärare kring arbetet med              

modersmål och även förskolechefen som är ansvarig för den förskolan. Det skulle vara             

intressant att undersöka om deras resonemang visar likheter eller skillnader kring arbetet med             

barns olika modersmål. 

Men något som också skulle vara intressant är hur förskolechefer utanför Sveriges gränser             

resonerar kring modersmål. 

8.3 Uppdelning av arbetet 

Vi har under detta examensarbete försökt att dela upp arbetet så att de blir så rättvist som                 

möjligt. Inledningsvis började vi spåna på idéer och sedan träffades vi för att tala om olika                

förslag kring arbetet. För att det inte ska bli en person som skriver arbetet, har vi valt att dela                   

upp olika avsnitt så att båda skriver. Efter varje avsnitt träffades vi för att ge feedback till                 

varandras avsnitt, allt för att det skulle förbättras. När vi skulle kontakta förskolecheferna             

valde vi att kontakta fyra förskolechefer var och sedan skulle en av oss vara kontaktperson.               

Under intervjuernas gång bestämde vi att vi skulle hålla två intervjuer var, den andre              

personen kunde flika in med något som hon kände var relevant för intervjun. Efter              
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intervjuerna var det nu dags att transkribera vårt material. Vi lottade om vem som skulle               

transkribera vilken intervju. Efter transkriptionerna var det dags att hitta teman i vårt             

insamlade material. Vi hittade ett antal teman som vi kände var relevanta för vårt arbete.               

Därefter fick vi ansvara för några teman och sedan skulle vi hitta citat som passade in i de                  

olika teman. Vi började efter detta med att analysera vårt material, vi började med att               

analysera vissa delar enskilt och sedan träffades vi för att se om vi var på rätt spår. Efter                  

resultatdelen, hade vi nu diskussion och slutsats kvar. Vi började med diskussionen där vi              

skrev ned punkter om vad vi ville ha i det avsnittet. Därefter skrev vi slutsats, abstract och                 

förord.  
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10. Bilaga 1: Samtyckesblankett 

 

Hej!  
 
Vi är två förskollärarstudenter som studerar på Halmstad högskola och vi har börjat skriva 
examensarbete kring modersmål i förskolan. Vår utgångspunkt är att ta reda på hur 
förskolechefen resonerar kring modersmål och därav har vi valt att kontakta just dig som är 
förskolechef. Vi skulle gärna vilja intervjua dig angående detta ämne. 
Om du vill medverka i intervjun så kan vi skicka intervjufrågorna i förväg för att du ska 
kunna förbereda er inför intervjun. Vi kommer att använda oss av ljud- och videoinspelning 
under intervjun för att kunna analysera vår empiri.  
 
Har du några funderingar så får du gärna maila oss. 
 
Din hjälp är guld värt. 
 
Vänliga hälsningar,  
Frida och Lume 
 
 
 
_________________________________________________________________________ 
 

❏ Jag vill medverka i intervjun 

❏ Jag vill inte medverka i intervjun 

 

Namnteckning: __________________________________________________ 

 

Datum: _________________________________________________________ 
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11. Bilaga 2: Intervjufrågor till förskolechefer 

 
1. Kan du berätta om dina erfarenheter med att jobba med modersmål i förskolan? 
2. Vad har du för inställning när det gäller att arbeta med barns modersmål i förskolan?  
3. Hur tänker du kring modersmål och dess betydelse för språkutveckling? 
4. Hur arbetar förskolan för att möjliggöra att förskollärare/barnskötare arbetar med 

barns modersmål?  
5. Vilka hjälpmedel finns det för att kunna jobba med barns modersmål? 
6. Vilka möjligheter och utmaningar kan du se med att jobba med modersmål? 
7. Ser ni inom verksamheten något kompetensutvecklingsbehov med tanke på att vi ser 

att vi får in barn med olika modersmål? 
8. Har du något annat du vill tillägga? 
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