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Abstract  

Förskolan är idag en arena för språklig mångfald. Studiens syfte var därför att redogöra för 

vad pedagogerna talar om i relation till sitt arbete med modersmål. Arbetet tar avstamp i ett 

socialkonstruktivistiskt perspektiv och resultatet analyseras utifrån socialkonstruktivismen. 

Anledningen till att lyfta modersmål i förskolan är att forskning, skollagen och styrdokument 

visar att ett arbete med modersmål skall utföras. Studiens forskningsfrågor utgick från att söka 

svar på vilken vetskap som florerar, vilken kunskap som förmedlas samt vilka förutsättningar 

som skapas för att kunna uppnå de riktlinjer skollag och styrdokument beskriver gällande 

modersmålsarbetet. Metoden som användes var kvalitativa intervjuer som utfördes med 

verksamma pedagoger inom förskolan. Studiens resultat visade en rådande ovetskap kring 

vilka språk som barngruppen företräder samt en kunskapsbrist då pedagogerna inte upplevde 

sig ha tillräckligt med kunskap gällande modersmål samt att det rådde delade meningar kring 

hur pedagogerna praktiskt skapade förutsättningar som stöd i arbetet. Slutsatsen blir att de 

verksamma pedagogerna i studien förmedlar en stark önskan om kunskapsutveckling inom 

arbetet med modersmål i förskolan, de förmedlar även att det praktiska arbetet till största del 

handlar om uppmuntran. Studiens didaktiska implikationer visade att pedagogerna bör 

reflektera över modersmålsarbetet samt utföra kartläggningar över vilka behov som 

representeras i barngruppen samt tillvarata de kunskaper som finns inom avdelningarna dvs. 

det kollegiala lärandet.  

Nyckelord: Modersmål, modersmålsstöd, språkutveckling, pedagoger, förskola, 

socialkonstruktivism 

 

Förord 

Vi vill börja med att rikta ett varmt tack till de förskolor som tagit sig tid och ställt upp för oss 

och därmed gjort denna studie möjlig. Vi vill även tacka våra klasskamrater på 

förskollärarutbildningen ht12 för att vi tillsammans har skrattat, klagat, gråtit och peppat 

varandra under den här perioden och inte minst under de senaste 3,5 åren.  

Ett speciellt tack till Hotell Tylösand, Melissa Horn samt Takenaka Sushibar för välbehövliga 

pauser och rekreation.  

Avslutningsvis vill vi tacka varandra för ett bra samarbete och minnen för livet.  

”Människor som du och jag söker men får aldrig svar, 

vi har tänjt på varje gräns att inte ens det här känns”. 

- M. Horn 
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1. Inledning 
 

I detta examensarbete vill vi belysa vilka förutsättningar pedagoger skapar för att barn skall 

kunna utveckla sitt modersmål i den svenska förskolans kontext. Svensson (2012) menar att 

förskolan har en viktig roll vad det gäller att stödja barns språkutveckling, speciellt barn som 

har svenska som andraspråk, då det är i förskolan som många barn för första gången möter det 

svenska språket. Vidare belyser hon att pedagoger bör skapa möjligheter där barnen får 

utveckla sin språkförmåga. Här syftar hon på att barnens modersmål och andraspråk parallellt 

skall uppmuntras och stimuleras (Svensson, 2012). Eftersom tanken är att förskolan skall vara 

en social och kulturell mötesplats för barn med olika bakgrund och att antalet flerspråkiga 

barn ökat, är arbetet med flerspråkighet idag en av förskolans utmaningar (Skans, 2011).  

   Som verksamma pedagoger i förskolan skall vi arbeta efter det rådande styrdokumentet 

Lpfö 98/2010 som är ett politiskt utformat dokument. Hänvisning till skollagen sker i 

läroplanen som lyfter att förskolan skall medverka till att barn med annat modersmål än 

svenska skall få möjlighet att utveckla både det svenska språket men även sitt modersmål. I 

detta styrdokument kan vi utläsa att barn som utvecklar sitt modersmål får bättre 

förutsättningar att lära sig både det svenska språket men även att införskaffa sig kunskaper 

inom övriga områden (Skolverket, 2010). Vikten av ett arbete med flerspråkighet i förskolan 

hör enligt Čekaitė (2006) ihop med den framtida utvecklingen då identitetsutveckling och 

modersmål oskiljaktigt hänger samman. Wedin (2008) talar i klartext när hon påstår att barn 

som inte fått utveckla sitt språk på sitt modersmål, längre fram i skolåldern får svårare att 

utveckla sitt akademiska språk. När man som pedagog arbetar med flerspråkighet i förskolan i 

Halmstad kommun finns det modersmålsstöd att söka via en lokal stödinstans. Sammantaget 

erbjuder de modersmålsstödjare till förskolor samt modersmålslärare till skolor och 

representerar totalt 23 språk. Modersmålstödet i förskolan ses inte som en undervisning utan 

ett stöd inom förskolepedagogiken t.ex. i samlingen eller i barnleken. Stödet ges dock endast 

om det finns minst 5 barn i samma språkgrupp dvs. 5 barn med samma modersmål i 

barngruppen. Utifrån vår förförståelse finns det snarare en mångfald av olika språk i en 

barngrupp än de kriterier som instansen kräver för att stödet skall beviljas. Dessa barn är 

därmed inte berättigade modersmålsstöd och ansvaret för barnens modersmålsutveckling vilar 

därför på förskolan och de verksamma pedagogerna.  
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1.1 Problemområde 
 

Ringblom (2012) menar att människor idag möts och flyttar till andra länder runt om i 

världen. Sverige har därmed blivit ett nytt hem för tusentals människor, äktenskap där 

parterna har ursprung i olika länder är numera ett vanligt fenomen och antalet barn som är 

två- eller flerspråkiga ökar därmed ständigt. Dessutom visar Skolverkets (2011) statistik att 

83 % av Sveriges barn i åldrarna mellan ett- till fem år går i förskolan (Kultti, 2012). Detta 

väcker ett intresse för att förstå förskolan som det första steget i utbildningssystemet.    

Cummins (1996, 2001) tar upp en viktig aspekt där han betonar vikten av att utforma en miljö 

i förskolan som inte blir exkluderande för vissa barn, för om några barn exluderas menar han 

att vi kan tala om diskriminering. I relation till detta kan vi se hur viktigt arbetet med 

modersmål är i förskolekontexten och att tonvikten ligger på pedagogernas arbetsätt och vilka 

redskap de använder för att skapa en språkfrämjande kontext så att inga barn diskrimineras 

eller exkluderas från den dagliga verksamheten. Pedagoger ställs dagligen inför nya 

utmaningar i mötet med flerspråkiga barn och vi kan se att förskolan som kontext befinner sig 

i ett paradigmskifte, gällande flertalet språk som nu representeras i barngrupperna. För vi får 

här inte glömma att det är förskolan som enligt läroplanen skall medverka till att barn med 

annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt 

modersmål samt att det är pedagogerna som skall sträva för en ”förskola för alla”.  

Med detta i åtanke anser vi att modersmål är en aktuell och viktig fråga. Därför ville vi i vårt 

examensarbete ta del av hur pedagogerna förhåller sig till modersmålsarbetet. Vår 

förhoppning är att genom att belysa detta område kunna bidra till ny kunskap om 

modersmålsarbetet i förskolan så att alla barn får det stöd de enligt styrdokument och skollag 

har rätt till och därmed gynnas i sin fortsatta utveckling. Detta mynnar ut i vårt syfte och våra 

forskningsfrågor. 
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1.2 Syfte och forskningsfrågor 
 

Som vi tidigare nämnt vill vi i detta arbete belysa vilka förutsättningar pedagoger skapar för 

att barn skall kunna utveckla sitt modersmål. Syftet är därför att redogöra för vad pedagogerna 

talar om i relation till sitt arbete med modersmål i den alltmer flerspråkiga förskolan. Detta för 

att kunna uppnå de riktlinjer skollag och styrdokument beskriver gällande modersmålsarbetet. 

Forskningsfrågor; 

1. Vad för vetskap uttrycker pedagogerna kring vilka modersmål som representeras i 

barngrupperna? 

2. Vad förmedlar pedagogerna om sin egen kunskap?  

3. Vilka resonemang för pedagogerna kring skapandet av det praktiska arbetet? 
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1.3 Begreppsdefinitioner 
 

Nedan presenteras relevanta begrepp med tillhörande förklaringar som vi kommer att 

behandla vidare i arbetet.  

Pedagoger; Med pedagoger menar vi i detta arbete personer som är verksamma inom 

förskolans kontext. De gånger vi eventuellt nämner förskollärare är när det förekommer i 

kapitlet tidigare forskning och då via artiklar och avhandlingar.  

Miljö; Som vi ser det innefattar begreppet miljö och dess klimat, den fysiska miljön, 

artefakterna och redskapen som omger barnen samt pedagogernas arbets- och förhållningssätt 

som skall vara tillåtande och inkluderande för alla. 

Modersmål; Modersmål är det språk som en person först lär sig tala som barn. En person kan 

ha flera modersmål om hen lärt sig flera språk samtidigt, till exempel genom att ha föräldrar 

som talar olika språk. 

Andraspråk; När personen lär sig ytterligare ett språk så klassificeras det som andraspråk. Ett 

andraspråk lärs in i den miljö där språket talas, till exempel vid invandring eller i ett 

mångspråkigt samhälle. 

Flerspråklighet; Begreppet flerspråkighet innebär att en person har tillgång till flera språk. 
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1.4 Disposition  
 

Examensarbetet består av nio kapitel. I första ovanstående kapitel presenterades en inledning 

följt av problemområde som mynnade ut i syfte och frågeställningar. Även en 

begreppsdefinition där förekommande begrepp i vårt examensarbete förklarades. 

I andra kapitlet lyfter vi de mål och riktlinjer gällande modersmål som presenteras i 

läroplanen för förskolan, Lpfö 98/2010.  

Det tredje kapitlet består av en genomgång av tidigare forskning som indelats i fyra teman. 

I kapitel fyra går vi igenom vår teoretiska utgångspunkt. 

I kapitel fem som är vårt metodkapitel redogör vi våra metodval. Metod; semistrukturerad 

intervju, urval, analysverktyg samt etiska ställningstagande. 

Kapitel sex består av vårt resultat och tillika analys och innehåller tre teman. 

Det sjunde kapitlet utgörs sedan av en diskussion där vi behandlar ovanstående tre teman samt 

återkopplar till tidigare forskning. 

I kapitel åtta diskuterar vi kritiskt våra olika val av såväl metod som urval.  

I det nionde och sista kapitlet presenteras vår slutsats följt av underrubrikerna; didaktiska 

implikationer samt fortsatt forskning. Sist följer referenslista samt bilaga. 
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2. Modersmål i Läroplanen 
 

År 2010 reviderades läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010). Denna revidering kom att 

innebära förtydligande och komplement för målen vad det gäller barns språkliga och 

kommunikativa utveckling, barns matematiska utveckling samt naturvetenskap och teknik. 

Samt tydlig uppdelning för vem som skall ansvara för vad: förskollärare, arbetslaget och 

förskolechefen. Trots revideringen kan vi se att det fortfarande är samma riktlinjer som råder 

vad det gäller arbetet med modersmål i förskolan. Dock har målen förtydligats och 

ansvarsuppdelningen har tydligare skrivits fram. 

    Förskolan vilar på demokratins grund, en värdegrund som uttrycker etiska förhållningssätt 

som skall prägla förskolan som verksamhet. Läroplanen lyfter ett värdegrundsarbete där 

barnen i förskolan ges möjligheter att grundlägga respekt och aktning för människor oavsett 

bakgrund då förskolan präglas av kulturell mångfald i och med den växande rörligheten över 

nationsgränserna. Förskolan skall därför enligt läroplanen sträva efter att ge varje barn 

delaktighet i sin egen kultur samt utveckla känsla och respekt för andra kulturer. 

    Vad det gäller arbetet med modersmål i förskolan hänvisar läroplanen bl.a. till skollagen 

som anger att förskolan skall medverka till att barn med annat modersmål än svenska skall få 

möjlighet att utveckla både det svenska språket men även sitt modersmål. Och att barn som 

utvecklar sitt modersmål lättare kan lära sig både svenska likväl har enklare att införskaffa sig 

kunskaper inom andra områden. Skollagen föreskriver även att utbildningen skall vara 

likvärdig för alla som ingår i förskolans kontext. Förskolan skall sträva efter att varje barn 

som har ett annat modersmål utvecklar sin kulturella identitet i förskolan då språk och 

identitetsutveckling oupplösligt hänger samman, samt att varje barn skall få möjlighet att 

utveckla den kommunikativa förmågan på såväl svenska som på sitt modersmål.   

    Läroplanen presenterar ett otal riktlinjer och mål angående arbetet med modersmål och 

kultur och beskriver dessa som förskolans uppdrag. Det är alltså förskolans och de 

verksamma pedagogernas uppdrag att bidra till att barn med utländsk bakgrund får stöd i att 

utveckla sin kulturella tillhörighet. Verksamheten skall således anpassas till alla barn i 

förskolan. Barn som behöver mer stöd och/eller stimulans än andra skall få detta stöd utformat 

med hänsyn till det egna behovet och de egna förutsättningarna så att varje enskilt barn 

utvecklas så långt som möjligt. Och förskollärarna skall ansvara för att arbetet genomförs så 

att barnen ges förutsättningar att använda hela sin förmåga och att de stimuleras och utmanas i 

sin språk- och kommunikationsutveckling. 

    Till sist tar läroplanen upp att förskolechefen har ansvaret för förskolans kvalitet, för att 

verksamheten skall utformas så att barn får det särskilda stöd och den hjälp och de utmaningar 

de tillfälligt eller långvarigt behöver. Ett annat ansvarsområde som i läroplanen beskrivs som 

förskolechefens är att se till att personalen kontinuerligt får relevant kompetensutveckling för 

att ett professionellt arbete skall kunna utföras. 
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3. Tidigare forskning 
 

I detta kapitel redogör vi för tidigare forskning som vi funnit relevant och aktuell i förhållande 

till vår studie. I den forskningsöversikt vi genomfört kunde vi urskilja diverse områden som 

forskningen berör. Dessa områden har tematiserats till följande underrubriker; Språk i 

förskolan, Lärande i praktiken, Modersmål samt I förlängningen.  

 

3.1 Språk i förskolan  
  

Ringbloms (2012) avhandling presenterar något som enligt oss bör ses som en angelägen 

aspekt för att förstå vikten av att arbeta med flerspråkighet i förskolan. Hennes resultat visade 

att barn under de tre första åren etablerar grunden för sin framtida utveckling och sitt framtida 

lärande. Likaså Kulttis (2012) avhandling presenterar ett resultat som visar att barn har goda 

möjligheter att utveckla två språk från mycket tidig ålder. Av Ringblom (2012) dras även 

paralleller till Vygotskijs teorier om att barnets språkliga och mentala utveckling är beroende 

av varandra, språket utvecklar barnets kognitiva förmåga som i sin tur utvecklar språket 

ytterligare, dessa två perspektiv kan inte särskiljas från varandra. I motsats till detta har 

utbildningsforskare traditionellt argumenterat emot ett parallellt lärande i tvåspråkighet, dvs. 

där första- och andra språket integreras med varandra i förskolans kontext. De hävdar istället 

att ihållande perioder av enspråkig undervisning i varje språk ger möjligheter att utveckla 

dessa mer korrekt (Gort & Pontier, 2012). Det utbildningsforskarna menar sätter vi i kontrast 

till vad den Svenska skollagen åsyftar, dvs. att förskolan skall medverka till att barn med 

annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt 

modersmål parallellt, samt att det är förskollärarna som bär ansvaret för att varje barn 

stimuleras och utmanas i sin språk- och kommunikationsutveckling (Skolverket, 2011). Som 

verksamma pedagoger är det skollag och styrdokument vi måste förhålla oss till. Förutom att 

det i Läroplanen står att förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att 

kommunicera på såväl svenska som på sitt modersmål, kan vi också utläsa att förskolans mål 

är att stötta barn som har ett annat modersmål än svenska i utvecklingen av sin kulturella 

identitet (Skolverket, 2010). Likt detta menar Čekaitė (2006) att identitetsutvecklingen och 

modersmålet är något som oskiljaktigt hänger samman. Enligt oss visar ovanstående att det 

finns många positiva aspekter med- och anledningar till att aktivt arbeta med både modersmål 

samt flerspråkighet i förskolans kontext. 
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3.2 Lärande i praktiken 

 

Justice (2004) menar att det är en sak att veta hur en språkrik miljö kan se ut men en helt 

annan att via sina idéer och intentioner konstruera en språkstimulerande miljö i praktiken. 

Med språkrik miljö menar hon att barnen medvetet och återkommande omges av ett rikt 

språkbruk, både när det gäller i kommunikationen med jämnåriga kamrater men även med 

pedagogerna. Även Eriksson Bergström (2013) lyfter den fysiska miljöns utformning som en 

viktig aspekt för att stimulera och utmana barnen. Hon menar att interaktionen mellan den 

fysiska miljön och barns handlingar kan betraktas i relation till hur objekt och miljöer 

konstruerats. På samma sätt menar Berkhuizen (2014) att flerspråkiga barns deltagande och 

lärande är tätt sammanlänkad med lekmaterial, aktiviteter och rumslighet och att villkoren 

skapas efter hur den fysiska miljön ser ut. Vad det gäller arbetet med just flerspråkighet i 

förskolan talar Skans (2011) om att konstruera lärandemiljöer ur ett interkulturellt perspektiv 

som inte är exkluderande för vissa barn. Miljön bör alltså inte vara monokulturell, vilket 

innebär att man hela tiden utgår från majoritetssamhället. Samtliga ovanstående resultat anser 

vi visa att barn behöver omges av alla sina språk, att pedagogerna skall se till att artefakter 

finns tillgängliga för barnen samt att genom utformingen konstruera språkstimulerande 

miljöer. Kvalitén på barnens språkerfarenheter är enligt Justice (2004) ett resultat av vad den 

fysiska miljön erbjuder.  

    Björk Willéns (2008) resultat visar att när barn svarar på en fråga eller ett uttalande 

förväntar de sig att dessa skall bli mottagna av pedagogerna samt att de skall få positiv 

respons på det sagda. Dock menar hon att pedagogerna ofta ger bristfällig återkoppling till 

barnen. Problematiken med pedagogernas förhållningssätt i bemötandet innebar problem för 

somliga barn, de blev osäkra på om de gjort sig förstådda, svarat eller uttalat ett ord rätt när de 

inte fick de upplyftande positiva reaktionerna de väntade sig från pedagogerna. I relation till 

detta belyser Gort & Pontier (2012) vikten av lärare som är flexibla och strategiska i sin 

användning av de språk som representeras i barngruppen för att stötta barnens utveckling av 

tvåspråkig kompetens. För att förstå relationen mellan den fysiska miljön och 

förhållningssättet till denna menar Čekaitė (2006) att den interaktion som sker mellan barnet 

och pedagogen samt vilken respons barnet får av pedagogen på sina uttalanden kring t.ex. 

artefakter i den fysiska miljön är ett grundläggande argumentet för att språkinlärning skall 

vara möjlig. Här kan vi se vikten av att pedagoger besitter kunskap om och även hur 

flerspråkiga barn skall stöttas i sin språkutveckling.  

    Kultti (2012) menar att barns imitativa och kommunikativa strategier är förknippade med 

att göra saker. Skans (2011) talar om styrt lärande, TPR eller Total Physical Response som är 

ett exempel på styrt lärande som kan utföras i praktiken. Det är en metod som innebär att när 

man som pedagog ger instruktioner behöver barnen inte verbalt svara utan kan istället med 

handling visa att de förstått. Detta kan sättas i relation till den forskning som visar att det finns 

ett starkt samband mellan pedagogers kompetens och kvaliteten på språkutvecklingen (Skans, 

2011). Likt detta visar Kulttis (2013) resultat att sångaktiviteter erbjuder barnen olika sätt att 

kommunicera, såsom via texter, gester, rytm och artefakter. Ett språkligt deltagande krävs 



Anna Brisenfeldt, 840513 
Angelica Söderstjerna, 750524 
Examensarbete för förskollärare 
 

11 
 

således inte i dessa aktiviteter och barnens olika modersmål eller språkliga kunskaper blir 

därför inte heller ett hinder för deltagande. Sångaktiviteterna kan även stödja barns 

språkutveckling då musik och sång ger en lustfylld stund där begrepp, uttal och språkmelodi i 

svenska tränas (Kultti, 2013; Skans, 2011). Det är däremot enligt Skans (2011) i en 

sociokulturellt stödjande miljö betydelsefullt att de språk som är viktiga för barnen i hemmet 

även synliggörs i förskolan.  

    Sagan som språklärande är även det en metod som är frekvent. Om pedagogerna dessutom 

kommunicerar med barnen kring bokläsandet är det näst intill avgörande för gynnandet av 

barnens andraspråkslärande (Skans, 2011). Ovan presenteras enligt oss ett flertal strategier 

som finns att tillgå i det praktiska arbetet. Dock menar Kultti (2012) att även om texter på 

barns modersmål är tillåtna så förekommer de sällan i förskolans kontext. För att nå ut till alla 

barn hänvisar Åman (2010) till biblioteken runt om i Sverige. Hon presenterar att biblioteken 

fyller en viktig funktion när det gäller flerspråkighet och att de kan stötta pedagoger via deras 

erbjudanden av multimedieteknisk utrustning och barnlitteratur på annat modersmål än 

svenska. Artefakter och objekt beskrivs också som stöd för kommunicerande i arbetet med 

flerspråkighet (Bagga-Gupta & Carlsson, 2006; Kultti, 2013; Skans, 2011). Bagga-Gupta & 

Carlsson (2006)  beskriver hur pedagoger kan arbeta med färgglada lådor eller påsar med 

innehåll av olika föremål, tänkta att illustrera sånger, sagor, ramsor, något som är kopplat till 

förskolans tillfälliga tema eller artefakter med ett språkstimulerande syfte. Författarna redogör 

också för att alla artefakter och redskap som plockas ur och läggs tillbaka i lådan eller påsen 

benämns med svenska begrepp samt att när pedagogen ställer frågor kring konkreta föremål 

förväntas barnen benämna dessa på svenska. Och att det ibland sitter textade lappar med det 

svenska ordet dörr, fönster etc. på själva dörren, fönstret. Skans (2011) menar att barns 

språkutveckling är en central del av den pedagogiska verksamheten och att den dock bör ha 

två utgångspunkter, ett, att lära barnen svenska och två, där arbetet med barnens modersmål 

står i fokus.  

    I språkstimulerande syfte lyfter Åman (2010) vikten av böcker, rim och ramsor och 

högläsning och att dessa i den planerade verksamheten oftast förekommer under samling. 

Björk Willén (2008) och Bagga-Gupta & Carlsson (2006) menar att samlingen antas leda till 

utveckling av kunskap, social kompetens samt kommunikativ kompetens. Kultti (2013) 

belyser att barn i aktiviteter så som samling både kan tillämpa och införskaffa sig redan kända 

men även nya erfarenheter. Dock menar Bagga-Gupta & Carlsson (2006) att utmärkande för 

aktiviteter så som samling kan sägas vara en fokusering på träning av det svenska språket. Att 

det finns en uttalad fokusering på enspråkighet då enbart svenska språket används och inga 

kopplingar till barnens modermål förekommer. Precis som Skans (2011) och Kultti (2013) 

anser vi att arbetet med flerspråkighet bör ha två utgångspunkter, huvudfokus i förskolan 

måste vara villkoren för flerspråkighet och att barn skall kunna förvärva språkkunskaper från 

tidig ålder. 

    Artiklarna ovan belyser enligt oss olika tillvägagångssätt att arbeta pedagogiskt med 

flerspråkighet i förskolans kontext. Axelrod (2014) beskrev i sin studie ett tillåtande arbetssätt 

där pedagogerna i förskolan uppmuntrade lek som en del i språkutvecklingen för de 
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tvåspråkiga barn som vistades där. Dessa pedagoger såg inte tvåspråkighet som ett hinder utan 

istället något som berikade. Likaså Obondo (2005) som studerat förskolebarns 

språksocialisation i sitt forskningsprojekt, Somaliaprojektet, menar att förskolepedagoger 

ställs inför helt nya utmaningar, vilket också är vår förförståelse vad det gäller att finna 

effektiva sätt att undervisa och stödja den kulturella mångfald som nu präglar förskolorna i 

Sverige. Som intervjuerna i studien visar varierar pedagogernas förhållningssätt och ibland 

finns det enligt henne ett uppenbart bristtänk i förhållande till barnen och en kompensatorisk 

syn på relationen till hemmet, eller också ses verksamheten som ett komplement till hemmet 

och man försöker ta tillvara på barnens språk och kunskaper. Med kritisk blick har Carlsson & 

Bagga-Gupta (2006) belyst den så kallade institutionaliserade verksamheten och diskuterat 

vilka antaganden kring lärande, utveckling och språk som kan tänkas vara styrande. De menar 

att vi vet ganska lite om hur språklig mångfald ter sig organisatoriskt, även om ambitionen 

från samhällets sida angående parallell tvåspråkighet är hög. Landers (1990) är mer direkt i 

sin analys av den optimala lärmiljön för språkutveckling för de yngre barnen. Hon pekar på en 

rad exempel som pedagoger bör tänka på i sitt arbete i en flerspråkig kontext. Precis som 

Axelrod (2014) betonar vikten av pedagogers uppmuntran, menar Landers (1990) att 

pedagogerna skall ta tillvara på varje lärotillfälle som ges och ge respons till barnens försök 

till kommunikation, där tonvikten bör ligga på vardaglig kommunikation och inte på en 

undervisningsnivå. Hon nämner även betydelsen av att ha ett nära samarbete med barnens 

familjer eftersom de spelar en viktig roll i barnets kultur och intressevärld. Pontier (2014) 

beskrivs hur två pedagoger med varsitt modersmål (spanska/engelska) tillsammans 

organiserade boksamtal med barnen i en tvåspråkig förskola i USA. Förskolans primära mål 

var att exponera barnen för autentiska erfarenheter i de båda språken parallellt i 

verksamheten. Som ett resultat fick barnen underförstått lära sig att använda alla sina 

språkliga resurser för att göra sig förstådda och för att förstå sina flerspråkiga världar. 

 

3.3 Modersmål 
 

Myten om att det finns en oenighet bland forskare i frågor som rör barns tvåspråkighet avlivas 

av Lindberg (2002) där hon påpekar att omfattande, långsiktiga och vetenskapliga studier, där 

forskare enhetligt visar att satsningar på modersmålet har en positiv och avgörande betydelse 

för tvåspråkiga barns andraspråksutveckling. Nygren Junkin (2006) är inne på samma linje 

vad gäller förstaspråkets stora inflytande över hur väl en persons andraspråk utvecklas. Hon 

nämner också att modersmålet är en bärare inte bara av kulturarvet utan även av den 

personliga identiteten. Något som Nygren Junkin (2003) visar i en europeisk språkstudie där 

Sverige deltog som land och Göteborg som representativ stad var ett resultat som överraskade 

forskarna. Resultatet visade att en stor del av eleverna med ett annat modersmål valde att 

prata engelska hemma. Här tolkade forskarna att det kan bero på populärkulturens stora 

inflytande över skoleleverna. Man fann även att en del av eleverna som var födda utomlands 

pratade svenska hemma trots att det inte är deras modersmål. Nygren Junkin (2003) menar att 

detta kan bero på att av missriktad välmening väljer invandrarfamiljerna det svenska språket 
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när de talar med sina barn för att hjälpa dem att integreras i samhället istället för att hjälpa 

dem att utveckla en tvåspråkighet. 

    Ljunggren (2013) synliggör att barnens möjligheter att kommunicera med varandra till en 

mycket stor del är avhängiga pedagogernas sätt att organisera verksamheten. Observationer i 

hennes studie visar att språkträning med övningar av typen rätt eller fel framträder tydligt och 

hon ställer sig kritisk till om den typen av arbetsform gynnar barns språkutveckling.  

    Ball (2010) belyser i sin rapport för Unesco den rådande forskning som hävdar att 

modersmålsbaserade språkprogram inte bara främjar barns språkutveckling utan även deras 

akademiska prestationer, parallellt med ett stärkt självförtroende och en kulturell stolthet. 

Lunneblad (2013) observerade hur bemötandet ser ut för de barn från andra kulturer som 

kommer till den svenska förskolan. Hans resultat visar att pedagogerna i många fall bemöter 

barnens flerspråkighet som en brist som behöver kompenseras. Han drar liknelser med andra 

studier gjorda på förskolor och skolor i Sverige som i sina resultat uppvisar att lärare ofta 

söker efter det som förenar och är gemensamt hos barnen. Vanligtvis blir det kring det 

svenska språket och förskolan och skolans traditioner och rutiner som det gemensamma 

skapas. De enstaka tillfällen som barnens kulturella identiteter faktiskt uppmärksammas och 

ses som en tillgång, är i samband med vissa högtider. Här menar Möller (2010) att den 

kulturella mångfalden i svenska skolor är bristfällig. 

  

3.4 I förlängningen  

  

Nedan presenteras forskning som tar upp vad uteblivet modersmålsarbete får för 

konsekvenser. Detta vill vi lyfta med anledning för att förstå vikten av förskolan och dess 

verksamma pedagoger för barnens framtida skolgång och utveckling. 

    Kenndals (2011) studie belyser att språk och då i främsta fall, modersmål är stark 

förknippat med sociala och språkliga statusförhållanden. Enligt de intervjuade eleverna i 

studien ställdes de inför dilemmat mellan att använda modersmålet eller att inte använda 

modersmålet, då modersmålets ställning pendlar, mellan att vara primärt och sekundärt i 

undervisningen. Wedin (2011) som studerat klassrumsinteraktion, det vill säga det språkliga 

interaktionsmönstret i helklassundervisning, menar att majoriteten av andraspråkseleverna i 

Sverige tillbringar den mesta tiden i skolan i enspråkiga klassrum, dvs. där det svenska 

språket används, samtidigt som modersmålsundervisningen för de flesta är sporadisk eller 

saknas helt. Problematiken i detta blir att eleverna förvisso utvecklar sitt vardagsspråk i 

svenska men också parallellt ställs inför att utveckla sitt kunskapsbaserade språk på sitt 

andraspråk utan fullgoda kunskaper i sitt modersmål. Wedin (2011) menar vidare att 

helklassinteraktion kan vara positivt för utveckling av sociala mönster men att den saknar 

grund för hur elever skall stimuleras och utmanas i sin tvåspråkighet.  
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    Resultatet visar i ovanstående artiklar att tvåspråkiga elever lämnas att själva finna en 

lösning, precis som Evaldsson (2002) pekar på i sin studie att det finns inga entydiga direktiv 

för hur skolan skall uppmuntra till språklig mångfald utan att eleverna själva överbryggar 

dessa språkliga klyftor genom att skämta om språkanvändning i interaktion med andra elever. 

Vidare menar Evaldsson att när skolan premierar färdigheter i det svenska språket försöker 

barnen själva överbrygga det utanförskap som således skapas. Här menar vi att pedagogerna i 

förskolan har en viktig roll i att följa förskolans mål gällande att stötta barn som har ett annat 

modersmål än svenska, både i den flerspråkliga utvecklingen men även i utvecklingen av sin 

kulturella identitet. Detta för att i förlängningen motverka dessa språkliga klyftor och de 

konsekvenser som kan medföras. 

4. Vetenskapsteoretisk utgångspunkt 
 

Vår kunskap om världen kan inte betraktas som en objektiv sanning. Vår kunskap och våra 

världsbilder är således inte spegelbilder av verkligheten utan ett sätt för oss att kategorisera 

världen (Burr, 2003). 

 

Som utgångspunkt har vi valt att inspireras av socialkonstruktivismen som genomsyras av 

sociala processer och en stark prägel av konstruktion (Wenneberg, 2000, s. 177). Som vi 

tolkar det är en grundtanke inom socialkonstruktivismen att det skapas kunskap genom den 

språkliga interaktionen människor emellan. Centrala begrepp inom denna teori är konstruera, 

redskap och identitet. Konstruera handlar om att skapa någonting, att konstruera redskap och 

förutsättningar. Enligt Säljö (2005) är redskap både intellektuella och materiella och kan 

betraktas som både ett praktiskt redskap men även som ett språkligt redskap. Identitet som 

enligt Ladberg (2000) har två sidor. Den ena utgår från jaget och innefattar självkänsla och 

självförtroende. Den andra utgår från vi-et där omgivning och tillhörighet är sammanlänkade. 

I relation till vårt valda område i examensarbetet anser vi att med socialkonstruktivismen som 

utgångspunkt är det pedagogerna som konstruerar förutsättningar för modersmål i förskolan. 

    Kärnan inom socialkonstruktivism som vi vill anknyta till är det som Wennerberg (2000) 

menar att sociala institutioner inte skall ses som naturliga utan som konstruerade av 

människan. I relation till vårt arbete menar vi att förskolan som kontext kan ses som en 

institution där pedagogerna är de som konstruerar förutsättningar för barnen som i sin tur 

förändras, utvecklas och förhåller sig till den konstruerade kontexten.  

    Bryman (2011) använder sig dock inte längre av begreppet konstruktivism utan använder 

konstruktionism istället av den enkla anledningen att konstruktivism används alltmer sällan. 

Även Burr (1998) väljer att inte använda begreppet socialkonstruktivism utan istället 

socialkonstruktionism då hon menar att socialkonstruktivismen lätt kan förväxlas med Piagets 

teorier. Burr (2003) förklarar att båda ovanstående ismer är lika gällande att det mänskliga 

beteendet handlar om att försöka förutspå sociala interaktioner och på så sätt skapa mening i 

det vi och andra människor gör. Hon menar vidare att människans vardagsliv hela tiden 
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präglas av användandet av den egna personligheten, identiteten samt kulturen hon befinner sig 

i. Dessa faktorer kallas för beroendevariabler. Vi kan i relation till vårt valda ämne se att det 

är pedagogerna som bör skapa förutsättningar för dessa variabler vad det gäller utvecklingen 

av identiteten och hur kulturen dvs. förskolans kontext skapas. Burr anser vidare att tanke och 

språk är två oskiljaktiga faktorer som inte kan betraktas separat. På samma sätt menar 

socialkonstruktivister att kunskap konstrueras genom människors språkliga sociala 

interaktion. Här ser vi likheter mellan Burrs uttalande och den socialkonstruktivistiska 

utgångspunkten där vi i relation till vårt arbete anser att pedagoger bör konstruera 

förutsättningar för språk och inte minst för modersmål eftersom språket hjälper barnen att 

skapa mening då människan, individen blir en produkt av sitt språk.  

Wennerberg (2000) menar att när barn växer upp internaliseras de sociala normer som finns 

och barnen blir i och med detta till sociala varelser. Wennerberg drar därför slutsatsen att 

människan blir en social produkt. I vårt arbete blir detta intressant då vi vill synliggöra vilka 

kunskaper angående modersmål som pedagogerna talar om samt vilka förutsättningar 

pedagogerna således skapar för flerspråkiga barn i verksamheterna.  
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5. Metod 
I detta kapitel presenteras våra metodval, urval, analysverktyg samt etiska ställningstagande 

med anknytning till studiens syfte och vetenskapsteoretiska utgångspunkt. Vi kommer i kap 8 

som vi valt att kalla metoddiskussion kritiskt förhålla oss till och diskutera för och nackdelar 

gällande de val vi gjort. 

 

5.1 Metodval, semistrukturerad intervju 

 

Bryman (2011) menar att ett konstruktionistiskt perspektiv handlar om att sociala händelser 

skapas av de sociala aktörer som ingår i ett sammanhang. Som vi ser det är intervjun ett 

sammanhang där informanterna tillsammans med oss som forskare blir sociala aktörer och det 

som skapas i intervjusituationen är de uttalanden som informanterna delger oss. Detta blir 

anledningen till att vi väljer intervju som kvalitativ metod. Vi är intresserade av pedagogernas 

uttalanden kring arbetet med modersmål i förskolan då det är pedagogerna som skall följa, 

arbeta och uppfylla läroplanens mål och riktlinjer i Lpfö-98 (Skolverket, 2010). Genom 

användning av intervjuer menar vi att empirin således baseras på informanternas egna tankar 

och tolkningar angående, i detta fall, modermålsarbetet. Eftersom det socialkonstruktivistiska 

perspektivet går ut på att verkligheten är tolkad av människor så menar vi att, via vårt 

metodval intervju, i relation till perspektivet, tar vi i ett socialt sammanhang del av 

pedagogernas dvs. informanternas tankar rörande vårt syfte och våra forskningsfrågor.  

    Vid intervjuerna använde vi oss av det Bryman (2011) kallar för semistrukturerad intervju 

som kvalitativ metod. Vår tanke med semistrukturerad intervju var att metoden skapar en 

intervjuprocess av flexibel karaktär och som ger en stor frihet för pedagogerna att på sitt eget 

sätt utforma svaren. En annan anledning till att vi valde denna typ av intervjumetod är att vi 

anser att metoden skapar stort utrymme för pedagogernas tankar och reflektioner samt att vår 

roll som intervjuare blir mer informell och att det därmed konstrueras en tillåtande 

samtalssituation.  

    Kvale (1996) ger exempel på olika slags frågor att använda sig av vid en kvalitativ intervju. 

Vi valde utifrån detta att bl.a. utgå från;  

Inledande frågor, där vi bad informanterna att berätta om sig själva och sitt yrke. 

Uppföljningsfrågor, där vi vid vissa frågor bad informanterna att utveckla sina svar. 

Tolkande frågor, tillämpade vi även när vi ställde frågor som, känner du att…  

Kvale (1996) menar vidare att det är av stor vikt att man som intervjuare är uppmärksam, 

lyssnar och ger tid för tystnad så att det lämnas utrymme för informanterna att tänka efter och 

eventuellt komplettera sina svar. Det Kvale (1996) menar går enligt oss hand i hand med den 

semistrukturerade metoden Bryman (2011) beskriver samt styrker vårt antagande angående att 

intervjutillfällena, om man tillämpar detta, blir av tillåtande karaktär.  

    Under intervjuernas gång kom vi att använda oss av ljudupptag för transkribering då vi 

överfört tal till skrift. Vi spelade medvetet in samtycket från samtliga informanter angående 
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deltagande i intervjuerna. Detta p.g.a. att vi ville säkerställa att utbytet kring information och 

deltagande godkänts. Vid transkriberingen använde vi oss av det Eriksson-Zetterquist & 

Ahrne (2011) kallar ”vanlig” utskrift, vilket innebär att allt som sägs tas med. Vi har även 

använt oss av stödanteckningar under intervjun då Eriksson-Zetterquist & Ahrne (2011) 

framhäver betydelsen av att anteckna stödord för att vi som forskare skulle kunna återställa 

intervjun om tekniken fallerar. När vi valde intervju som metod var vi medvetna om att 

intervjusituationen, de personer som deltog samt hur frågorna ställdes var influerade av den 

situerade kontexten vi befann oss i. Även de relationer vi har till pedagogerna kan ha inverkan 

på empirin som vi producerar då samtalen konstruerades i relation till vilka vi är, vilka de 

intervjuade pedagogerna är samt hur vi förhöll oss till varandra. Genom att vara medvetna om 

den här aspekten, att vi har ett personligt band till informanterna på förskolorna kan vi anta att 

deras svar inte är helt sanningsenliga då de troligtvis vill få verksamheten att framstå i god 

dager.  
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5.2 Urval  
 

I intervjuerna med pedagogerna utgick vi från bekvämlighetsurvalet. Enligt Bryman (2011) 

innebär bekvämlighetsurvalet att man bl.a. utgår från faktorer såsom tillgänglighet samt att 

personerna är relevanta för forskningsfrågorna. Vårt urval av informanter som kan ge oss 

insikt i våra forskningsfrågor kom därför utefter tillgänglighetsfaktorn att bestå av verksamma 

pedagoger som vi sedan tidigare varit i kontakt med. Dessa pedagoger är för oss disponibla 

och de förskolor de är verksamma i är förlagda på så sätt att vi som forskare enkelt kan 

besöka dessa. Vi valde även dessa förskolor med medvetenhet då vår kännedom var att det i 

barngrupperna representerades en variation av olika språk.  

    Urvalet kom att bestå av fem stycken verksamma pedagoger som har 

förskollärarutbildning. Samtliga informanter var kvinnor i åldrarna ca 30-50 år. Intervjuerna 

genomfördes under fyra förmiddagar anpassade efter förskolornas pågående verksamheter. De 

utfördes på två förskolor tillika fem avdelningar i samma område inom Halmstad kommun. 

Pedagogerna på dessa förskolor arbetar med barn i åldrarna 1-5 år. En av oss intervjuade två 

pedagoger där intervjutillfällena ägde rum i ett personalrum. Den andra av oss intervjuade tre 

pedagoger där intervjuerna utfördes i ett konferensrum. Antalet informanter baserades på de 

valda förskolornas antal avdelningar. Detta gav oss totalt fem enskilda intervjutillfällen som 

tidsmässigt tog ca 15 minuter vardera. Det sammanlagda empiriska materialet uppgick till 1,5 

timmar vilket låg till grund för transkriberingen.  

 

5.3 Analysverktyg 
 

Den kvalitativa ansatsen av innehållsanalys har under senare tid fått ett stort genomslag och 

användningsområde där fokus ligger på tolkning av olika former av texter t.ex. transkriberade 

intervjuer. Enligt Patton (1990) inbegriper en kvalitativ innehållsanalys en process som 

innebär att identifiera och kategorisera mönster eller teman i ett empiriskt material. Enligt 

Hsiu-Fang & Shannon (2005) finns det tre olika former av kvalitativ innehållsanalys, 

konventionell-, riktad-, och summerande innehållsanalys. Vi har i vårt arbete valt att 

inspireras av konventionell samt summerande innehållsanalys. Aspekten av den summerande 

innehållsanalysen innebär att man fokuserar på och identifierar utmärkande innehåll i 

texterna. Dock har vi likt den konventionella innehållsanalysen inte låtit oss styras av i förväg 

förbestämda kategorier.  

Utifrån våra forskningsfrågor; Vad för vetskap uttrycker pedagogerna kring vilka modersmål 

som representeras i barngrupperna? Vad förmedlar pedagogerna om sin egen kunskap? 

Vilka resonemang för pedagogerna kring skapandet av det praktiska arbetet? formulerade vi 

semistrukturerade intervjufrågor, alltså undersökningsfrågor.  
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I den empiri som produceras under intervjuerna anser vi att vi via innehållsanalysen kan 

urskilja vad som är återkommande när pedagoger talar om arbetet med modersmål och som på 

så sätt tjänar arbetets syfte. Det som synliggjordes via summeringen och som framträdde ur 

empirin sorterades och meningar och fraser som var relevanta för forskningsfrågorna valdes 

ut. Dessa meningar eller fraser kallas enligt Graneheim & Lundman (2004) för 

meningsbärande enheter. Enheterna grupperas sedan i kategorier vars syfte är att återspegla 

det centrala budskapet och utgör det s.k. manifesta innehållet. Vidare menar Graneheim & 

Lundman att även om man som forskare ser till det manifesta innehållet så sker det alltid 

någon form av tolkning av en text, denna kan vara mer eller mindre djup. 

Under intervjuerna använde vi oss av ljudupptag för att sedan kunna genomföra en 

transkribering d.v.s. överföra tal till skrift då Eriksson-Zetterquist & Ahrne (2011) menar att 

forskare sällan analyserar den inspelade intervjuerna direkt. Efter att vi, var för sig, 

transkriberat våra intervjuer gick vi tillsammans igenom intervjuerna och sammanställde 

svaren på respektive frågor.   

Empirin analyserades sedan med ansats i socialkonstruktivismen. Som vi tidigare nämnt blir 

barnen enligt socialkonstruktivismen en produkt av den kultur som de befinner sig i, där det är 

pedagogerna som bör skapa förutsättningar för vad som omger dem. Genom att använda 

socialkonstruktivismen som analysverktyg var vår förhoppning att belysa vilka förutsättningar 

pedagogerna skapar för att barn ska kunna utveckla sitt modersmål i förskolans kontext.       

5.4 Etiska ställningstaganden  
 

Vi kommer i allra högsta grad sträva efter att uppfylla de huvudkrav som skrivits fram i 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer, det vill säga informations- samtyckes- 

konfidentialitets- och nyttjandekravet (Johansson & Karlsson, 2013). Informationskravet 

uppfylls genom att ett informationsutbyte mellan oss och pedagogerna skett. Vi var i god tid 

ute på de utvalda förskolorna och informerade om de kommande intervjuerna samt dess tänkta 

innehåll. Samtyckeskravet uppfylls eftersom pedagoger gett samtycke angående deltagande. 

Dessa samtycken godkändes redan vid det muntliga informationsutbytet men spelades även in 

vid intervjutillfällena. Konfidentialitetskravet innebär att vi som forskare tar hänsyn till och 

kommer att behandla de uppgifter vi får på ett sådant sätt att utomstående inte kan identifiera 

informanterna. Nyttjandekravet kommer även att uppfyllas då de uppgifter som samlats in 

enbart används för forskningsändamål. Vi kommer även att ta hänsyn till avkontextualisering 

vilket innebär att vi vid databearbetningen kommer att fingera samtliga namn och platser för 

att inte röja informanternas identiteter. 
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6. Resultat och analys 
 

Nedan följer utsagor från våra intervjuer med pedagoger. Utifrån pedagogernas svar kunde vi 

via den summerande innehållsanalysen urskilja mönster som i högsta grad är relevanta för 

syftet gällande att redogöra för vad pedagogerna talar om i relation till sitt arbete med 

modersmål. Empirin har sedan analyserats utifrån socialkonstruktivismen där begrepp som 

kunskap och konstruera legat till grund för de framarbetade tematiseringar vi gjort. 

Empirin presenteras utifrån dessa teman; 

Kännedom om den egna barngruppen, Pedagogernas syn på den egna kunskapen samt 

Att skapa förutsättningar i praktiken.  

 

6.1 Kännedom om den egna barngruppen 
 

Empirin visade att pedagogerna förmedlade en tveksamhet inför hur många barn i 

barngruppen som innehar ett annat modersmål än svenska; 

”Ehm, kan det vara om vi har 19 barn, kan det vara 10-11 sådär eller 12 kanske”. 

”Vi har föräldrar… det är egentligen bara två, men sen har vi de som har far- och 

morföräldrar som är födda utomlands så att vi vet att föräldern då hanterar ett annat språk. 

Men egentligen är det väl bara två eller kanske tre, tre och så är det tvillingar så det är fyra 

/…/. 

”Just på detta området är det inte så jättemånga, men här inne hos oss har vi, ja, jag måste 

räkna hur många vi har.  För på småbarnen har vi tre /…/ . Och sen, där nere på stora barns 

avdelning har vi, fem barn som pratar ett annat språk så det är inte så stor, barnantal som 

har ett annat språk än svenska”.  

”Såhär på rak arm? Oj, nej hur många kan det vara? Det är ju en del. Vad kan det vara, 6-7 

stycken kanske”.  

”Nej inte exakt hur många men vad kan det vara. Ska vi räkna på det sen? Men runt tio, 

åtta”. 

Det pedagogerna förmedlar i exemplen ovan är en vag kännedom angående hur många barn i 

verksamheterna som faktiskt har ett annat modersmål än svenska. Omedvetenheten som 

speglar barnantalet får oss att ifrågasätta om pedagogerna är medvetna om vilka språk som 

således representeras i barngrupperna. Hade pedagogerna varit medvetna om antalet 

modersmål i barngruppen hade även de behov som därmed finns blivit synliggjorda. Svaren 

de ger visar dock en osäkerhet inför antalet. Däremot hade en säkerhet i svaren istället visat 

ett fokus på det arbete som bör utföras gällande modersmål. Ett arbete som inte bara gäller 

modersmål utan även språkutveckling samt identitetsskapandet. Däremot uttrycker en av 
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pedagogerna att det just på detta område inte finns så många barn med ett annat modersmål. 

Efter en snabb uppskattning utifrån empirin kan vi dock utläsa att det förekommer upp emot 

ca 40 barn på dessa två förskolor i området. Vi undrar därför om pedagogerna har gjort en 

kartläggning över de barn, språk och behov som förekommer och representeras i 

verksamheterna. En sådan kartläggning bör skapas ur dels ett verksamhetsutvecklande 

perspektiv men även ur ett didaktiskt pedagogiskt perspektiv. Ur en problematiserande vinkel 

ställer vi oss frågan om en djupare kännedom angående barnantalet hos pedagogerna hade 

visat ett mer medvetet arbete med modersmål? Ett arbete där barnens kunskaper tillvaratas 

och där deras språk och identitetsutveckling stöttas genom att pedagogerna konstruerar 

möjligheter för modersmålsutvecklingen parallellt med utvecklingen av det svenska språket. 

Hade dessa svar tett sig lika tveksamma om vi istället berört frågor angående ett arbete med 

exempelvis naturvetenskap som är ett väl inarbetat tema? Det vi explicit kan utläsa av svaren 

är att insikten om den egna barngruppen är diffus.   

 



Anna Brisenfeldt, 840513 
Angelica Söderstjerna, 750524 
Examensarbete för förskollärare 
 

22 
 

6.2 Pedagogernas syn på den egna kunskapen 
 

Något återkommande som förmedlas i pedagogernas svar är att det råder en kunskapsbrist då 

de svarade nej på frågan angående om de anser sig ha tillräckliga kunskaper för att arbeta med 

modersmål i förskolans verksamhet; 

”Nej, alltså, det har man ju inte för de modersmålen de har, de är ju inga som man hanterar. 

Vi har frågat ibland om de vanligaste orden, det kan ju vara helt andra bokstäver också så vi 

vet inte hur man ska uttala dem ändå. /… / Nej, det är ett problem”. 

”Nej, det har jag nog inte. Och jag vet inte vad jag vill ha mer. / … / Sen finns det säkert 

miljoner sätt man kan jobba med det så ja. Jag vill nog veta mer”. 

”Alltså, jag vet inte, svårt. Man kan ju alltid behöva mer känner jag. Absolut. Men man 

känner ju att det finns stöd att få utifrån också om det skulle behövas  /… /”.  

”Nej, det har jag inte”. 

Ur svaren kan vi urskilja, förutom att pedagogerna själva uttrycker en avsaknad av kunskap, 

att endast en ytlig kunskap råder. En pedagog nämner att det säkert finns miljoner olika sätt 

att arbeta med modersmål men detta är ingenting som de säger sig behärska. Å andra sidan 

lyfter en annan pedagog att de ibland frågar efter de vanligaste orden på diverse modersmål, 

men sedan invänder hon och menar att det ändå ligger en problematik kring även de enklaste 

medel, som att få uttalet rätt. I svaren kan vi även utläsa att pedagogerna önskar mer kunskap i 

ämnet men har svårt att sätta fingret på vad för kunskap som önskas. Vi tolkar detta som att 

pedagogerna finner en svårighet vad det gäller att uttrycka önskemål om mer kunskap i detta 

komplexa ämne som man vet mycket lite om. En pedagog hänvisar dock till att det finns stöd 

att få utifrån om det skulle behövas, men hon preciserar inte vad för stöd hon menar. När 

pedagogen talar om att det finns andra instanser att vända sig till tolkar vi det som att 

ansvarsfrågan tas bort från verksamheten och istället läggs på förhoppningen om stöd från 

lokala instanser. Något som bröt mönstret i svaren ovan angående kunskap i arbetet med 

modersmål var å andra sidan detta resultat; 

 ”Ja, för jag är utbildad lärare som har universitetsbetyg i hemspråk, mitt hemspråk. Så jag 

kan jobba med det”. 

Denna pedagog som innehar universitetsutbildning i hemspråk uttrycker istället en 

självsäkerhet vad det gäller sin kunskap. Dock gäller detta uttalande endast hennes eget 

hemspråk och inte den mångfald av språk som representeras i verksamheterna. Det vore en 

utopi om alla pedagoger erhöll utbildning i modersmålsstöd och behärskade alla de språk som 

representeras i varje förskoleverksamhet. Vi kan dock se att denna pedagog borde ses som en 

tillgång i verksamheten och för det kollegiala lärandet, speciellt eftersom flertalet pedagoger 

explicit uttrycker att de vill ha mer kunskap i ämnet; 
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”Ja, absolut och väldigt aktuellt just nu med tanke på hur det ser ut i världen och i Sverige 

just nu. Att det kommer mer och mer med andra modersmål hit. Och kunna stärka dem”. 

”Ja, absolut för det tycker jag är viktigt och jag tycker om och jobba med språk, det är en 

viktig del, så ja absolut”. 

”Eh, ja /…/ Absolut”. 

”Jo självklart det är aldrig tillräckligt med kunskap, man behöver få all kunskap man kan få 

/…/ ”. 

Å andra sidan var en av pedagogerna tveksam; 

”Jag vet inte, alltså egentligen vet man ju om hur viktigt det är att förälder använder sig av 

sitt modersmål, sitt känslospråk, och sen tänker jag att jag kan ju ändå inte börja prata, jo, 

kan kan jag men jag tänker inte att det är aktuellt att jag lär mig, lär mig uttala orden mer än 

vad man kan göra i samråd med föräldern att man frågar om det är något speciellt som 

intresserar barnen jättemycket /…/ ”. 

Ett framträdande mönster är att kunskap, vare sig det gäller nuvarande eller önskvärd, är 

tydligt efterfrågad av pedagogerna. Vi kan av svaren utläsa att medvetenheten om hur världen 

och Sverige idag ser ut där förskolan är en arena för mångfald är stor, då pedagogerna med 

starka ord uttrycker vikten av att tillämpa sig ny samt fördjupad kunskap för att stötta barn 

med annat modersmål. Å andra sidan menar en pedagog, enligt vår tolkning, att de egentligen 

redan besitter teoretiska kunskaper, men lyfter istället förälderns ansvar att prata barnets 

modersmål i hemmet och i samråd med dem få hjälp med ord som berör barnets intresse. 

Något värt att uppmärksamma är att den pedagog som har en universitetsutbildning och som 

tidigare nämnt att hon känner en självsäkerhet kunskapsmässigt i arbetet med modersmål ändå 

uttrycker att man aldrig kan få tillräckligt med kunskap och att man alltid behöver mer. 

Utifrån resultatet gällande den kunskap pedagogerna i nuläget upplever sig besitta kan vi 

utläsa att det föreligger en kunskapsbrist. Här blir det påtagligt att önskemålen om 

kunskapsutveckling är stor. Ovanstående väcker därför en undran, om nu kunskapstörsten är 

så stor vad gör pedagogerna för att överbrygga denna kunskapsklyfta? Detta är något vi 

kommer att återkomma till.  
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6.3 Att skapa förutsättningar i praktiken 
 

Vad det gäller det praktiska arbetet med modersmål i förskolan framträder det ur empirin att 

det råder delade meningar kring hur pedagogerna skapar redskap som stöd i arbetet med 

modersmål; 

”Ja, vi har gjort en app. En app där de kan titta på olika saker, på sitt språk, de får lyssna på 

vad det heter också. /…/ Vid skötbordet har vi skrivit, vi har skyltar där/…/, på sitt hemspråk 

/…/ och då har vi sagt att där står det mamma och pappa eller mami och babi /…/ ”. 

/…/ ”Själv har jag jobbat så att, som sagt, både skriftligt och muntligt använt aktivt det 

språket med barnen och försökt liksom se i barnens ögon om de känner igen de orden eller 

inte /…/ ”. 

Här ger pedagogerna faktiska exempel på hur de på olika sätt tillverkat redskap. De ger 

exempel som språkappar och ordskyltar där olika modersmål används i verksamheten. Även 

kommunikativa redskap såsom tal och skrift beskrivs som användbara redskap i arbetet med 

modersmål. Å andra sidan kan vi även utläsa att det verkar florerar en svävande osäkerhet i 

svaren kring det praktiska arbetet med modersmål; 

”Vi försöker ju uppmuntra även om, några vill ju inte prata med sitt modersmål med oss /…/. 

Vi försöker uppmuntra dem”. 

”Det är att vi haft kontakt med tolk och specialpedagog men, ja det är svårt. För vi har inte 

så mycket kunskaper i, om det”. 

”Ehum, Ja jag tänker att man ska uppmärksamma det, att det finns och stötta det genom att 

visa intresse för det. För barnets andra språk och ja, visa att man är intresserad av det och 

visa att de kan lära oss alla sina ord. Men jag tänker att vi kanske inte ska jobba så mycket 

eftersom vi inte kan de språken så ska inte vi huvudsakligen jobba med det utan vi ska ju ge 

dem det svenska språket /…/”. 

Pedagogerna ovan menar att de försöker uppmuntra och stötta barn med andra modersmål 

men att det är det svenska språket de huvudsakligen skall arbeta med. I svaren som 

pedagogerna ger nämns ord som ”uppmuntra”, ”uppmärksamma” och ”visa intresse”. Dessa 

begrepp är enligt oss något tvetydiga eftersom begreppen inte beskriver hur man praktiskt 

skapar förutsättningar. Vi ställer oss frågande till om pedagogerna kan uppmuntra, 

uppmärksamma och visa intresse för språken när det så tydligt framkommer att kunskaper 

saknas och inte minst att vetskapen om hur många barn i barngruppen som har ett annat 

modersmål inte kan uppges. Kanske ger pedagogerna dessa svävande svar eftersom de inte 

upplever sig ha de redskap som krävs för att medvetet arbeta med modersmålslärande i 

praktiken förutom att uppmuntra och visa intresse. Kan det vara därför de även valt att 

kontakta specialpedagoger och tolkar som stöttning i arbetet? Nedan följer resultat angående 

det som pedagogerna upplever svårt i arbetet med modersmål; 
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”Det svåra kan ju vara med mindre barn, förstår de vad jag säger”?/…/ Så det är nog den. 

När man känner sig frustrerad”/.../. 

”De är ju då att om man ber föräldern att skriva ner några ord så kanske man inte har 

samma alfabet ens en gång eller uttalar bokstäverna likadant fast än att de ser likadana ut. 

Då blir det ju ändå fel”. /…/ 

”/…/  jag kan ju inte undervisa i ett språk som jag inte behärskar, men jag kan ju stötta dem i 

svenskan och ta in lite av deras språk men jag kan ju inte sitta och undervisa i det” /…/. 

”/…/ Det är samma sak även på svenska för barn som saknar språk, det är lite svårt för man 

försöker leda dem och försöka liksom använda alla kommunikationsmedel för att förklara för 

barnet men det blir inget och då känns det, man känner sig lite handikappad faktiskt när man 

hamnar just i den situationen /…/”. 

”Det svåra, det är väl att man inte kan språken ifråga. Det är svårt att stötta liksom, annars 

hade man ju kunnat jobba mer med det /…/”. 

Det verkar råda en föreställning om att man som pedagog måste behärska språken för att 

kunna stötta barnen i modersmålsarbetet på förskolan. En pedagog nämner att det blir svårt att 

stötta barnen om man inte kan språken ifråga. På samma sätt menar en annan pedagog att det 

är svårt att undervisa i ett språk som man inte behärskar. En annan svårighet beskrivs då en 

del alfabet ser annorlunda ut än det svenska vilket innebär att pedagogerna känner en 

osäkerhet inför hur bokstäver och ord skall uttalas. Å andra sidan finns det bokstäver som ser 

likadana ut som de svenska bokstäverna men som ändå uttalas annorlunda. Resultatet blir att 

pedagogerna svarade att det är svårt att arbeta med modersmål i förskolan. Som vi nämnde 

tidigare så undrar vi vad pedagogerna gör för att överbrygga kunskapsklyftan. Vi ställde 

därför följdfrågan om modersmålsstöd från den lokala stödinstansen sökts då detta enligt oss 

betraktas som ett redskap att tillgå; 

”Nej det har jag inte sökt /…/  ”.  

”Här på förskolan har jag inte det och på skolan kom det automatiskt”. 

”Nej”. 

”Nej”. 

”Nej”. 

Ovan syns ett tydligt mönster gällande att pedagogerna inte ansökt om modersmålsstöd. En 

paradox synliggörs här i relation till att pedagogerna tidigare uttryckt svårigheter i arbetet med 

modersmål. Trots detta har stöd i arbetet alltså inte sökts. När vi frågade om anledningen till 

detta, fick vi dock skilda svar; 

”Nej det har jag inte sökt men undertiden dessa sju år som jag har jobbat, så det har pågått 

ett projekt tidigare, det var förskollärare som gick ut på olika förskolor/…/ och hade 
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undervisning med de barnen som var villiga att vara med på undervisningen /…/. Men tyvärr, 

jag vet inte om resurserna är slut eller hur är det med det men det har inte pågått nu i tre fyra 

år tror jag”. 

”Jag vet inte. Nej. Där jag jobbade innan var det nog inte så många med andra modersmål, 

faktiskt. Det har nog mest varit här”. 

”Eh, jag vet inte. Vi har inte ens pratat om det, hur vi ska stötta dem. Som har behov av det 

just nu /…/”.  ”Och helt ärligt så jag vet jag inte ens om jag hade kännedom om den här 

instansen”. 

”Har inte fått signaler från någon förälder. Det har inte heller varit något som uppmuntrats 

utifrån”.  

”Vi förstod att det skulle vara fler barn än ett. Och att ja, det var det svaret vi fick /…/ Eh, jag 

tror mina kollegor pratade med våra rektorer”. 

Även om svaren på följdfrågan gav vitt skilda resultat utmynnar det i slutänden i att 

modersmålsstödet uteblir. En av pedagogerna berättade att ett projekt tidigare pågått men att 

projektet plötsligt upphörde. Här gör pedagogen ett antagande om att detta berodde på 

avsaknandet av resurser. Pedagogen valde här att berätta om något som skedde för ca 4 år 

sedan. I och med det ger hon inget direkt svar på varför hon i nuläget inte ansökt om 

modersmålsstöd. Även en annan pedagog riktar fokus mot något som har varit istället för att 

ge en förklaring till varför stödet i den nuvarande barngruppen inte har sökts. Denna pedagog 

svarar ”jag vet inte”, men berättar att behovet på hennes nuvarande arbetsplats finns men 

väljer trots detta istället att prata om sin före detta arbetsplats där behovet inte var så stort. 

Precis som ovanstående pedagog menar en annan att hon inte heller vet varför hon inte ansökt 

om modermålsstöd men berättar att hon inte visste att denna stödinstans fanns.  

    Ur resterande pedagogers svar kan vi utläsa att de lägger ansvaret på andra orsaker till 

varför de inte ansökt om stöd. Den ena pedagogen nämner att orsaken beror på att föräldrarna 

inte gett några signaler om att det har varit önskvärt och den andra pedagogen nämner att 

begränsningarna hindrade henne från att ansöka om stöd, då de motkrav som ställs på 

barnantalet inte kunde uppfyllas.  
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7. Diskussion 
 

Syftet med vårt examensarbete var att redogöra för vad pedagogerna talar om i relation till sitt 

arbete med modersmål i den alltmer flerspråkiga förskolan. Detta för att kunna uppnå de 

riktlinjer skollag och styrdokument beskriver gällande modersmålsarbetet. I detta 

diskussionskapitel binds våra resultat samman med tidigare forskning. I diskussionerna söker 

vi svar på våra forskningsfrågor utifrån våra tre framarbetade teman. 

 

7.1 Kännedom om den egna barngruppen 
 

Läroplanen presenterar att förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att 

kommunicera på såväl svenska som på sitt modersmål (Skolverket, 2010). Den Svenska 

skollagen lyfter även att barn med annat modersmål än svenska parallellt skall ges möjlighet 

att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål och att det är förskollärarna som 

ansvarar för att dessa möjligheter ges (Skolverket, 2011). I vårt resultat kunde vi urskilja att 

pedagogerna som skall bära detta ansvar inte hade en exakt kännedom om hur många barn 

som de i verksamheterna bör stötta i arbetet med modersmålsutveckling. Vi kan här se det 

Lunneblad (2013) menar, att pedagoger istället söker efter det som är gemensamt och förenar 

barnen. I relation till detta menar vi att det är värt att diskutera att ett arbete som aktivt går ut 

på att stötta barns språk och identitetsutveckling kräver en vetskap om hur många barn det är 

som innehar andra modersmål och som således representeras i förskolan. Vidare visar vårt 

resultat att det finns en uppfattning om att barn med andra modersmål i detta område inte är så 

utbrett. Detta uttalande kan ifrågasättas då vi anser att antalet barn med annat modersmål som 

faktiskt förekommer i detta område enligt oss visar en mångfald. Men varför hade pedagogen 

denna uppfattning? Detta uttalande kan tolkas på olika sätt, antingen för att försvara varför 

pedagogerna i verksamheten inte aktivt arbetat med modersmål eller för att eventuellt dölja 

sin okunskap i ämnet. Ljungren (2013) visar att pedagogernas sätt att organisera 

verksamheterna är av stor vikt för att möjliggöra kommunikation på flera språk i en och 

samma verksamhet. I en organiserad verksamhet anser vi att en kartläggning är av stor vikt 

för att tydligt synliggöra modersmålens omfattning. Nyttan med en sådan kartläggning blir 

således att synliggöra behoven i förskolan för att kunna uppnå läroplanens mål och riktlinjer. 

Vidare menar vi att när behoven synliggjorts kan pedagogerna arbeta fram ett mer 

språkutvecklande arbetssätt som en del av den pedagogiska verksamheten. Detta arbetssätt 

bör enligt Skans (2011) ha två utgångspunkter varav det ena är att lära barnen svenska och det 

andra är ett arbete där barnens modersmål är i fokus.  

    Obondo (2005) och Skans (2011) menar att förskolor i Sverige präglas av en kulturell 

mångfald som innebär att pedagoger i förskolan ställs inför helt nya utmaningar när det gäller 

att stödja de språk som representeras i verksamheterna. Ur vårt resultat kan vi tolka att 

modersmål tycks vara en utmaning för pedagogerna då ovissheten om barnantalet förmedlar 
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att de inte lagt så stor vikt vid arbetet med modersmål. Vi menar att om pedagogerna inte är 

medvetna om antalet så måste det betyda att de inte heller aktivt arbetar med modersmålen 

som representeras i barngruppen. Trots dessa utmaningar är det enligt oss viktigt att öppna 

upp för ett arbete med modersmål då Skans (2011) och Kultti (2013) menar att barn redan i 

tidig ålder kan förvärva språkkunskaper samt att Čekaitė (2006) menar att barnens språk och 

deras identitetsskapande är tätt sammanlänkade. Just identitetsskapande anser vi vara av stor 

vikt då identitet innebär den bild som barnet har av sig själv då det går hand i hand med 

självkänsla och självförtroende. Dessutom kan vi även se vikten av att pedagogernas vaga 

uppfattningar angående barnantalet, de olika språken samt därmed vilka behov som 

representeras måste förändras för att kunna bemöta barnen som enskilda individer med olika 

behov och konstruera verksamheterna därefter.  

  

7.2 Pedagogernas syn på den egna kunskapen 
 

Carlsson & Bagga-Gupta (2006) har belyst vilka antaganden kring lärande, utveckling och 

språk som kan tänkas vara rådande i förskolans kontext. De menar att ambitionen från 

samhällets sida angående parallell tvåspråkighet är hög men att vi dock vet ganska lite om hur 

språklig mångfald ter sig organisatoriskt. Detta visas även i vårt resultat då just kunskap, vare 

sig det gäller nuvarande eller önskvärd, är tydligt efterfrågad av pedagogerna. Vi kan ur 

resultatet tolka att medvetenheten om vikten av att tillämpa sig fördjupad kunskap för att 

stötta barn med annat modersmål är hög då pedagogerna uttrycker en förståelse för hur 

världen och Sverige ser ut idag där förskolan är en arena för mångfald. Dock kan vi även 

utläsa att trots pedagogerna önskar mer kunskap förmedlar de en oklar bild om vilken 

kunskap som de kan tänkas behöva. Vi funderar över om detta kan bero på något så enkelt 

som att det är svårt att fråga om något som man kan mycket lite om. Skans (2011) menar att 

de språk som är viktiga för barnen i hemmet skall synliggöras i förskolan. På samma sätt 

menar Obondo (2005) att barnens språk och kunskaper skall tillvaratas och att förskolan på 

detta vis skall fungera som ett komplement till hemmet. Med detta i åtanke och i relation till 

den kunskapsbrist pedagogerna i resultatet förmedlat kan vi se att den verksamhet som Skans 

(2011) och Obondo (2005) ovan beskrivit där förskolan är ett komplement till hemmet, inte 

förekommer på förskolorna vid vår studies utförande. En pedagog lägger ansvarsbiten på 

föräldrarna då hon menar att det är deras ansvar att använda sig av barnens modersmål i 

hemmen. Hon menar vidare att pedagoger dock i samråd med föräldrar kan få hjälp med vissa 

ord. Men å andra sidan anser hon att även dessa enkla medel medför svårigheter exempelvis 

gällande uttal som här blir problematiskt. Detta vill vi sätta i relation till den forskning som 

visar att det finns ett starkt samband mellan pedagogers kompetens och kvaliteten på 

språkutvecklingen (Skans, 2011). Vi kan i resultatet ana en rädsla hos pedagogerna att göra 

fel, dvs. uttala ord fel i sina försök att stötta barnen i deras modersmål och väljer istället att 

lägga ansvaret på föräldrarna. Därmed kan vi ur resultatet urskilja att barnens språkutveckling 

inte gynnas då pedagogerna inte erhåller den kompetens som Skans (2011) menar är av 

betydande vikt.  
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    Något som uppmärksammas i Lpfö98/2010 är att ett starkt modersmål och ett starkt 

andraspråk är viktiga förutsättningar för flerspråkiga barns lärande samt att språken 

ömsesidigt kan främja varandra (Skolverket, 2010). Ringblom (2012) menar att barn under de 

tre första åren etablerar grunden för sin framtida utveckling och sitt framtida lärande. Även 

Kultti (2012) visar att barn har goda möjligheter att utveckla två språk från mycket tidig ålder. 

Här kan vi även dra paralleller till Vygotskijs teorier om att barnets språkliga och mentala 

utveckling är beroende av varandra, språket utvecklar barnets kognitiva förmåga som i sin tur 

utvecklar språket ytterligare, dessa två perspektiv kan enligt Ringblom (2012) inte särskiljas 

från varandra. Vi menar att ovanstående visar att det finns många positiva aspekter med- och 

anledningar för att aktivt arbeta med både modersmål samt flerspråkighet i förskolans kontext.  

En pedagog nämner att det finns otaliga tillvägagångssätt i arbetet men att det inte är något 

som de behärskar. Utifrån vårt resultat kan vi därför se att pedagogerna förmedlar svårigheter 

i att konstruera ett arbete med modersmål och därmed får verksamheterna i vår studie problem 

i att följa de mål och riktlinjer som läroplanen beskriver. Som vi ser det baseras dessa 

svårigheter på den avsaknad av kunskap i arbetet med modersmål som pedagogerna själva 

uttrycker. Ur deras svar tycker vi oss dock kunna utläsa att det gäller både saknad av 

teoretiska och praktiska kunskaper. Vi drar därför slutsatsen att de förskolor som ingick i vår 

studie således utgår från ett monokulturellt perspektiv där verksamheterna baseras på den 

språknorm som råder, dvs. det svenska språket och inte det interkulturella perspektiv som 

Skans (2011) förespråkar. Han menar att det handlar om att konstruera lärandemiljöer som 

inte blir exkluderande för barnen. Precis som Bagga-Gupta & Carlsson (2006) menar visar 

vårt resultat att det finns en uttalad fokusering på det svenska språket. När en pedagog i 

beskrivandet av, och i relation till sin egen kunskap hänvisar till det stöd som finns att söka 

utifrån anser vi att hon tar bort ansvaret från sitt uppdrag som pedagog. Här menar vi att det 

finns en risk med att sätta all förhoppning, gällande de representerade språken och en 

interkulturell verksamhet på den utomstående lokala instansen istället för att som verksam 

pedagog aktivt arbeta med det.  

    Sammanfattningsvis tycks vi kunna anta att det som förmedlas av pedagogerna när 

kunskaperna är otillräckliga är att flexibiliteten och det strategiska användandet av de språk 

som representeras i barngrupperna inte kan varken appliceras eller utvecklas. Gort & Pontier 

(2012) belyser att just dessa två egenskaper, att vara flexibel och strategisk är av stor vikt för 

att stötta barnens utveckling av tvåspråkig kompetens.   
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7.3 Att skapa förutsättningar i praktiken  
 

Vad det gäller det praktiska arbetet med modersmål i förskolan råder det delade meningar 

kring hur pedagogerna konstruerar redskap som stöd i arbetet med modersmål. Vissa 

pedagoger delger i resultatet vilka olika redskap, exempelvis appar och ordkort samt 

tillvägagångssätt så som tal och skrift de använder sig av i praktiken. Trots att Kultti (2012) 

menar att texter på barns modersmål sällan förekommer i förskolans kontext får vi i vårt 

resultat exempel på att förskolorna som medverkat i vår studie i vissa fall använder texter på 

barnens modersmål. Vi vill dock poängtera det Justice (2004) lyfter angående en språkrik 

miljö. En språkrik miljö innebär enligt henne att barnen medvetet och återkommande omges 

av ett rikt språkbruk samt att pedagogerna konstruerat en språkstimulerande fysisk miljö. Vår 

förförståelse av hur ofta appar således används är inte så frekvent förekommande som önskat. 

Inte heller kan vi utläsa från pedagogens uttalande om hur användandet av tal och skrift 

kommer till uttryck i den pedagogiska verksamheten. Ur de svar pedagogerna gav kunde vi 

dock utläsa en osäkerhet kring det praktiska arbete då huvudfokus verkade ligga på att 

uppmuntra, uppmärksamma och visa intresse för barnens modersmål. Dessa begrepp är som 

vi tidigare nämnt tvetydiga, vi menar att pedagogerna skönmålar svaren genom att använda 

dessa begrepp men att begreppen egentligen döljer något som är lätt applicerat i teorin men 

som i praktiken är svårare att uppnå. Berkhuizen (2014) menar att flerspråkiga barns 

deltagande och lärande är tätt sammanlänkad med lekmaterial och aktiviteter och att villkoren 

skapas utefter hur den fysiska miljön är konstruerad. I relation till detta kan vi se att ett 

medvetet arbete med modersmål således krävs från pedagogernas håll och det räcker inte 

enligt oss att vara uppmuntrande, speciellt inte när okunskapen som vårt resultat visat tycks 

vara så utbrett. Dock betonar Axelrod (2014) vikten av pedagogers uppmuntran men vi 

vidhåller att det krävs en viss medvetenhet för att ur ett didaktiskt perspektiv kunna ge 

konsekvent och konstruktiv uppmuntran. Björk Willén (2008) menar att pedagoger ofta ger 

bristfällig återkoppling till barnen. På samma sätt menar Čekaitė (2006) att vilken respons 

barnet får av pedagogen är ett grundläggande argumentet för att språkinlärning skall vara 

möjlig. Här lyfter de enligt oss vikten av att ge relevant uppmuntran och återkoppling utifrån 

en djupare insikt i barnens modersmålslärande. En pedagog nämner att det är svårt att stötta 

barnen då man inte kan deras modersmål. Hon får medhåll i detta då en annan pedagog 

uttrycker en svårighet gällande att undervisa i språk man inte behärskar. Här ser vi att det 

verkar råda föreställningar om att man som pedagog bör behärska de språk som representeras 

i barngruppen för att kunna stötta barnen. I kontrast till denna rådande föreställning menar 

Kultti (2013) att det finns aktiviteter där barnens modersmål eller språkliga kunskaper inte 

behöver vara ett hinder för deltagande. Även artefakter och objekt beskrivs som stöd för 

kommunicerande i arbetet med flerspråkighet (Bagga-Gupta & Carlsson, 2006; Kultti, 2013; 

Skans, 2011). Genom uttrycksmedel så som gester, rytmer, redskap eller artefakter behövs 

således inte ett språkligt deltagande vare sig från pedagoger eller från barn. Alltså finns det 

strategier att tillgå och att det faktum att pedagogerna inte behärskar de olika språken bör 

därför enligt oss inte ses som ett hinder. Dock visade vårt resultat att pedagogerna förmedlar 

svårigheter gällande att konstruera redskap för ett arbete med modersmål. Ett tydligt mönster 
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framträdde där pedagogerna medger att de inte heller tillämpat, det vi menar är ett redskap för 

den pedagogiska verksamheten, att söka stöd i arbetet från den lokala instansen som finns att 

tillgå. Vi kan här knyta an till forskning som visar att barn som inte redan i tidig ålder 

erbjudits förutsättningar för att utveckla sitt modersmål, i förlängningen får svårigheter att 

utveckla sitt skolspråk. Även identitetsskapandet blir lidande hos de barn som inte får någon 

förankring i sitt kulturarv i förkolans och skolans kontext. Landers (1990) menar att 

pedagoger skall tillvarata varje lärotillfälle som ges där tonvikten bör ligga på vardaglig 

kommunikation. Kan verkligen dessa lärotillfällen tas tillvara när pedagogerna i vår studie 

inte anser sig kunna skapa redskap i arbetet med modersmål samt att de inte heller söker det 

stöd som finns. Detta får oss att ifrågasätta, om nu kunskapsbristen så explicit har uttryckts, 

varför har då inte stöd sökts? Svaren vi får på vår fråga om varför stöd inte sökts ger oss inte 

heller några klara besked. Att istället hänvisa till vad som har gjorts förr samt att lägga 

ansvaret på andra exempelvis föräldrar är enligt oss ingen legitim grund till varför stödet ur ett 

pedagogiskt perspektiv inte sökts. I slutänden synliggör vårt resultat att modersmålsstödet 

från den lokala instansen uteblir. På samma sätt visar resultatet en avsaknad av ett aktivt och 

medvetet modersmålsarbete från pedagogernas sida. Enligt Kultti (2012) förknippas barns 

imitativa och kommunikativa strategier med att göra saker. Vi kan här se att konsekvensen av 

pedagogernas sporadiska användande av t.ex. appar och skapandet av ordkort samt 

tillämpandet av verbal stöttning inte i så hög grad som önskat ger förutsättningar för barnens 

modersmålsutveckling.  
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8. Metoddiskussion 
     

Till en början vill vi poängtera att resultatet i denna studie har påverkats av våra metodval. Vi 

är medvetna om att de analyser som vi producerat inte bör ses som en absolut sanning då vi 

valt att utgå ifrån socialkonstruktivismen som analysverktyg och att även denna innebär en 

tolkning från vår sida.   

    Det vi först vill rikta fokus mot är valet av semistrukturerad intervju. Vi anser att den 

semistrukturerade intervjun med pedagoger fungerade väl med en socialkonstruktivistisk 

utgångspunkt eftersom förskolan är en institution konstruerad av pedagogerna där barnen 

förhåller sig till denna där det skapas, alternativt inte skapas, möjligheter för språklig 

utveckling. 

    Vi tänkte först använda oss av en strukturerad intervjumetod men efter noga övervägande 

valde vi istället semistrukturerad intervju eftersom den strukturerade intervjumetoden inte 

skulle gett oss de breda och flexibla svar som vi anser behövs i en empirisk studie med vår 

valda teoretiska utgångspunkt. Därför anser vi det svårt att finna kritik mot den 

semistrukturerade intervjumetoden i denna studie. Dock kan vi diskutera huruvida vårt val 

angående att utföra intervjuerna enskilt kan ha påverkat resultatet. Vår tanke var att samtal 

som förs mellan två parter som tidigare känner varandra baseras på förtroende. Vi ville inte 

försätta informanterna i en hierarkisk situation där vi som intervjuare har makten och 

situationen kan upplevas som ”två mot en”. Detta blev utgångspunkten gällande vårt val av 

enskilda intervjuer. Vad det gäller vårt bekvämlighetsurval av informanter kan vi ur ett 

kritiskt perspektiv diskutera både för och nackdelar. Å ena sidan kan våra relationer till 

informanterna ha gynnat empirin då vi har ett ömsesidigt förtroende för varandra som kan ha 

inneburit att informanterna öppnade upp och gav oss ärliga och förtroendefulla svar. Å andra 

sidan kan empirin ha missgynnats av exakt samma faktorer, då relationerna kan ha medfört att 

intervjuerna blivit alltför informella och att allvaret i intervjusituationerna således gåtts miste 

om. Även fler antal intervjuer hade kunnat utföras i en större och mer omfattande studie. Men 

det är svårt att avgöra när den s.k. mättnaden är uppnådd. Vi kan dock i efterhand se att en 

ytterligare kvalitativ metod som observation kombinerat med våra intervjuer kunde bidragit 

till en bredare bild. 

    För att få insikt i angående om våra intervjufrågor var användbara eller ej utförde vi en 

pilotintervju. Vi upptäckte då att vissa intervjufrågor behövde kompletteras för att ge oss 

tillräcklig empiri kring de forskningsfrågor och det syfte vi utformat. Nu i efterhand kan vi 

dock se att sista intervjufrågan dvs. ”Övrigt, har du något att tillägga?” var överflödig. 

Intressant, men överflödig i den mån att syftet inte tjänades. Dock lämnade denna punkt 

utrymme för fria reflektioner. 

    Till sist vill vi belysa en aspekt som Graneheim & Lundman (2004) kallar snedvriden 

subjektivitet. De menar att en vanlig företeelse när man som forskare utgår från 

socialkonstruktivismen är att man bara lägger märke till saker som stöder den egna 
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uppfattningen. Att man tolkar selektivt och därmed endast redovisar det som går i linje med 

det man söker. Detta menar vi kan ha inverkan på studiens tillförlitlighet. 

9. Slutsats 
 

Syftet var att redogöra för vad pedagogerna talar om i relation till sitt arbete med modersmål i 

den alltmer flerspråkiga förskolan. Den övergripande bilden blir att de verksamma 

pedagogerna i vår studie förmedlar en stark önskan om kunskapsutveckling i arbetet med 

modersmål i förskolan. Enligt forskningsfrågan angående vilka resonemang pedagogerna för 

kring skapandet av det praktiska arbetet visar resultatet att det råder delade meningar kring 

hur pedagogerna gör. Det som förmedlas är dock att arbetet till största del handlar om att ge 

uppmuntran. Vår slutsats blir därför att det inte, i så stor utsträckning, skapas praktiska 

förutsättningar för att ett aktivt arbete som går ut på att stötta barns språk- och 

identitetsutveckling skall kunna äga rum. I resultatet visar även pedagogerna en tveksamhet 

inför hur många barn i barngrupperna som innehar ett annat modersmål än svenska. Det råder 

likaså en kunskapsbrist då pedagogerna inte upplever sig ha tillräckligt med kunskap för att 

arbeta med modersmål. Här anser vi att vårt resultat synliggör en tydlig bild rörande 

forskningsfrågan gällande pedagogernas egen kunskap, då det vi kan utläsa är en avsaknad av 

kunskap. I relation till vårt syfte kan vi se att de mål och riktlinjer som det politiska 

dokumentet Läroplan för förskolan Lpfö 98/2010 presenterar, i nuläget inte uppnås i så stor 

utsträckning. Inte heller uppfylls de krav som skollag ställer, och därmed går flerspråkiga barn 

miste om att i förskolan kunna utveckla sitt modersmål.   

    Dessa barn som således hamnar i kläm, har vi i detta arbete valt att kalla för Näckrosbarn. 

En metafor för de språkliga kompetenser barnen besitter som ovan ytan tillsynes ses som 

något vackert och fullt av potential men som dolt under ytan saknar förankring i den förskola 

som skall vara för alla. Näckrosbarn- Blommor utan rötter. 
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9.1 Didaktiska implikationer  
     

Utifrån studiens resultat anser vi ur ett pedagogiskt perspektiv att det är angeläget att i 

arbetslagen inte bara lyfta utan reflektera över vad pedagogerna erbjuder för möjligheter till 

modersmålsutveckling samt aktivt arbeta med detta. Vi anser därför att en kartläggning över 

vilka behov som representeras i barngrupperna bör utföras samt att de kunskaper som finns 

inom avdelningarna, både barnens kunskaper men även pedagogernas, det så kallade 

kollegiala lärandet tillvaratas. Vi önskar även att förskolechefer förstår vikten av ett 

modersmålsarbete i verksamheterna och ser till att personalen kontinuerligt får relevant 

kompetensutveckling för att ett professionellt arbete skall kunna utföras som läroplanen 

beskriver. Pedagogerna måste aktivt ta ett ansvar samt ges förutsättningar för att i 

verksamheten kunna skapa redskap för att stötta barn med annat modersmål än svenska. 

Ovanstående utmynnar i att det för pedagogerna handlar om att hitta arbetsätt som är 

interkulturellt för att gynna barnens språk och identitetsutveckling. Vår studie kan bidra till en 

ökad medvetenhet om vikten av ett arbete med modersmål redan i förskolan.  

 

9.2 Fortsatt forskning 
     

Indikationer från tidigare forskning visar att modersmål och identitetsskapande är tätt 

sammanlänkade. Samt att modersmålsstöd- och undervisning har en positiv effekt på 

utvecklingen av det svenska språket. Därmed skulle det vara intressant att i framtiden forska 

vidare kring barns identitetsskapande i samband med stöd- och undervisning i modersmål. 

Utifrån ett relationellt perspektiv studera betydelsen av identitetsskapande, vem blir man i det 

svenska samhället? 

    Vi har under arbetets gång även upptäckt nya aspekter inom ämnet bl.a. att det bland 

pedagogerna råder delade meningar angående föräldrarnas delaktighet och var 

ansvarsfördelningen skall ligga gällande modersmål. Vi tycker därför att det hade varit 

aktuellt med en studie ur ett föräldraperspektiv där föräldrars rådande uppfattningar angående 

modersmål i förskolan undersöks. En annan vinkel som hade varit intressant är en studie som 

lyfter hur ett nära samarbete mellan förskola och hem med modersmål i fokus skulle kunna 

utföras. 

    Något som inte är forskningsbart men som vi ändå anser vara ytterst angeläget att nämna 

med tanke på förskolan som en arena för mångfald är att en förändring angående modersmål i 

läroplanen bör ske. Som vi tidigare nämnt kan vi i läroplanen, trots revideringen utläsa att det 

fortfarande är 1998 års riktlinjer som råder gällande modermål. I relation till vårt föränderliga 

samhälle skulle vi därmed vilja se en reform i styrdokument som Lpfö 98/10. 
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Bilaga 
  

Semistrukturerad intervju och information till verksamma pedagoger. 

Som ni vet läser vi till förskollärare på Högskolan i Halmstad och just nu skriver vi på vårt 

examensarbete om modersmål i förskolan. Vi vill undersöka hur ni verksamma pedagoger 

bemöter och hanterar modersmål i förskolan.  

Jag uppskattar att du har tagit dig tid för att svara på dessa intervjufrågor. Dina svar 

kommer att spelas in och behandlas konfidentiellt, vilket innebär att varken förskolans eller 

ditt namn kommer att nämnas i resultatet i vårt examensarbete. Samtycker du till att ställa 

upp på denna intervju? 

Inledande frågor; 

Kan du berätta lite.. 

Hur länge har du arbetat som förskollärare? 

Hur många förskolor har du arbetat på? 

Vad är det roligaste med jobbet? 

1. Hur tänker du kring modersmål i förskolan? 

2. Hur arbetar du med modersmål i förskolan? 

3. Känner du att du har tillräcklig kunskap att arbeta med modersmål? 

4. Har du fått någon kompetensutveckling i arbetet med modersmål? 

5. Skulle du vilja ha mer kunskap i ämnet? 

6. Har några vårdnadshavare haft önskemål om modersmålsstöd? 

7. Har du ansökt om modersmålsstöd från lokala stödinstanser? 

Varför? Varför inte? 

8. Hur många barn i er nuvarande barngrupp har ett annat modersmål än svenska? 

9. Vad är det enkla i arbetet med modersmål? 

10. Vad är det svåra med arbetet med modersmål? 

11. Övrigt, något du vill tillägga? 

 

Tack för att du tog dig tid! 
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