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Abstrakt 

Syftet med denna studie var att undersöka förskolepedagogers strategier för modersmålsutveckling 

gällande andra modersmål än svenska, samt på vilka villkor andra modersmål förekommer i 

förskolans verksamhet. Detta har bearbetats genom en fenomenografisk forskningsansats där 

semistrukturerade intervjuer har använts för att undersöka förskolepedagogers upplevelser av sitt 

uppdrag kring modersmålsutveckling, samt hur de omsätter detta i praxis. Resultatet påvisar att 

vissa förskolepedagoger uppfattar svårigheter kring sitt uppdrag kring 

modersmålspråksutveckling, främst gällande bristande språkkompetenser eller osäkerhet kring 

uppdraget hos sig själv eller andra. Resultatet visar även på förskolepedagogers uppfattningar om 

vikten av ett nyfiket och stöttande förhållningssätt, där pedagogen blir en förebild för såväl det 

enskilda barnet som för barngruppen. Därutöver lyfte förskolepedagogerna vikten av att ta till vara 

på olika språkliga resurser. Gällande olika språks status och utrymme påvisar resultatet att svenska 

har en dominerande position i verksamheten, följt av engelska och i viss mån finska. Detta 

beroende på pedagogernas egna språkkompetenser och en förskolas specifika profilering. Överlag 

är pedagogerna i denna studie överens om vikten av att ha ett öppet klimat där alla språk är 

välkomna. Resultatet visar även på att pedagogerna har varierade strategier för såväl synliggörande 

av språk som för modersmålsundervisning; hälsningsfraser på flera språk, böcker, sånger och IKT 

är dock de vanligast förekommande. 
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1. Inledning 

Sverige idag är ett mångkulturellt samhälle med utbredd flerspråkighet som naturlig följd. Flera 

språk hos förskolebarnen är vardag i många förskolor, vilket innebär att förskolepedagoger bör 

besitta kompetens kring flerspråksutveckling, samt hur flerspråkighet görs till en tillgång i den 

dagliga verksamheten. 

 

Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling, detta uttrycks 

i Läroplan för förskolan Lpfö98 (Skolverket, 2016). I både Skollag, 8 kap. 10 § (SFS 2010:800), 

och läroplan (Skolverket, 2016) framgår därutöver att förskolan ska medverka till att barn med 

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

modersmål. 

 

Denna studie syftar till att undersöka förskolepedagogers varierade strategier för 

modersmålsutveckling gällande andra modersmål än svenska. Med den sociokulturella teorin som 

grund och med den fenomenografiska forskningsansatsens utgångspunkt att företeelser i världen 

kan ha olika innebörd för olika människor behandlar studien hur förskolepedagoger uppfattar sitt 

uppdrag kring modersmålsutveckling. Studien undersöker även hur förskolepedagoger tar sig an 

detta uppdrag och omsätter det i praktiken, med fokus på språkutvecklande arbetssätt gällande 

andra modersmål än svenska. Enligt Skolinspektionens kvalitetsgranskning (2017) arbetade 

majoriteten av granskade förskolor medvetet med att uppmuntra flerspråkiga barn att använda 

svenska i den dagliga verksamheten. Däremot framkom uppenbara brister gällande just arbetet 

med språkutveckling i andra modersmål. 
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2. Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte är att undersöka förskolepedagogers varierade strategier för modersmålsutveckling 

gällande andra modersmål än svenska, samt på vilka villkor andra modersmål förekommer i 

verksamheten. 

 

● Hur uppfattar förskolepedagoger sitt uppdrag kring modersmålsutveckling, och vilka 

metoder använder de sig av för att omsätta detta i praxis?   

● På vilka villkor förekommer andra modersmål än svenska i verksamheten? När och på 

vilket sätt uppfattas andra modersmål ges utrymme? 

 

2.1 Definition av begreppet förskolepedagog 

I denna studie deltar informanter med skild utbildningsbakgrund, dessa skilda bakgrunder kommer 

dock inte redogöras för närmre inom studiens ramar. Av denna anledning används begreppen 

förskolepedagog och ibland enbart pedagog genomgående som ett samlingsbegrepp, för att syfta 

till yrkesverksam förskolepersonal med någon form av pedagogisk utbildning. Begreppet 

förskolepedagog, alternativt pedagog, innefattar således i denna studie såväl barnskötare som 

förskollärare och personal med annan pedagogisk utbildning.  
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3. Bakgrund 

3.1 Teoretisk utgångspunkt - Sociokulturell teori 

Denna studie har sin utgångspunkt i sociokulturell teori. Nedan presenteras denna teori närmre. 

Lindö (2009) belyser hur det sociokulturella perspektivet fokuserar hur barn och vuxna 

tillsammans skapar sociala kontexter som påverkar individens utveckling. Av denna anledning blir 

den sociokulturella teoribildningen relevant då studien ämnar undersöka pedagogers uppfattningar 

av det egna uppdraget kring modersmålsutveckling. Den sociokulturella teoribildningen och några 

av dess centrala begrepp används således för att skapa förståelse för språket som ett kulturellt 

redskap och för de kontexter som barn och pedagoger verkar i vad gäller språkutveckling. 

 

Inom den sociokulturella teorin förstås världen som social, formad av historiska och kulturella 

processer vilka utgör modeller för hur barns utveckling kan ske. Enligt sociokulturella perspektiv 

interagerar vi alltid inom en specifik kulturell kontext som utgörs av de fysiska, sociala, kulturella 

och historiska ramar där vårt lärande sker. Människors liv påverkas av aktiviteter, språkande 

samspel samt diskursiva praktiker, sociokulturellt och historiskt grundade. För att förstå 

människans existens och psykologi menar Hundeide (2006) att vi behöver utgå från hur de 

preindividuella kollektiva ramarna och praktikerna individualiseras, hur de approprieras. Kunskap 

föds i samspel mellan människor för att sedan bli en del av den enskilde individen och dennes 

tänkande och handlande (Säljö, 2014). 

 

Människans lärande uppfattas inom sociokulturell teori som en grundläggande social process med 

nära kopplingar till deltagares tidigare erfarenheter av olika typer av aktiviteter (Gjems, 2011). 

Med utgångspunkt i att barn betraktas som sociala varelser, biologiskt disponerade att assimilera 

kultur via dialog, blir de omsorgspersoner som finns i barnens närhet direkt avgörande för deras 

fortsatta utveckling (Hundeide, 2006). Genom sociokulturella perspektiv på barns lärande är 

utgångspunkten att barn skaffar sig förståelse för sig själva, för andra och för sin omvärld genom 

att tillsammans med andra människor konstruera kunskap i aktiviteter där kunskap medieras eller 

förmedlas genom olika typer av redskap (Gjems, 2011). Att leva i en viss kultur lär oss att tolka 

och förstå ord och tecken på specifika sätt. Begreppet mediering refererar till hur fysiska, visuella 

eller auditiva redskap förmedlar skeenden, tankar och händelser. När ett barn har lärt sig ett språk 

blir det till ett medierande redskap som hjälper dem att ta del av andras kunskaper. Språket är det 

redskap som lyfts fram som allra mest centralt för människans förmåga att utvecklas och lära. 

Enligt Vygotskij (2001) var språket tänkandets redskap som genom mediering skapar förbindelser 

mellan den yttre sociala interaktionen och de inre mentala processerna. Således gav Vygotskij 

människans inre språk en avgörande betydelse för tänkandets utveckling (a.a.) 

 

Enligt Vygotskij (2001) har barns lärandeprocesser alltid sin utgångspunkt i tidigare erfarenheter. 

I och med att språket anses ha en central funktion när det gäller att organisera och systematisera 

erfarenheter är därigenom god språkbehärskning en viktig förutsättning genom hela 

utbildningssystemet. Även människans individuella kognitiva processer förstås som förankrade i 
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sociala processer genom användningen av ord och uttryck som kulturella redskap (Gjems, 2011). 

Vygotskij (2001) skiljer dock på skriftspråk och det inre språket som monologiskt i 

motsatsförhållande till det muntliga språket som oftast är en dialogisk språkform. I detta fyller 

såväl föräldrar som pedagoger en viktig funktion som stöttepelare och vägledande deltagare för 

det lilla barnet som är i färd med att bygga upp sina språkliga erfarenheter (Gjems, 2011). Att utgå 

från barnets erfarenheter och i precis rätt grad utmana dem beskriver vad Vygotskij benämner som 

den proximala utvecklingszonen. Snarare än att beskriva vart barnen för tillfället befinner sig i sin 

utveckling intresserade sig Vygotskij för vad barnen kan uppnå tillsammans med andra med hjälp 

av rätt stöttning, scaffolding.  Ett exempel på scaffolding kan vara att ställa frågor innefattandes 

olika svarsalternativ såsom om barnet vill ha mjölk eller vatten (Kultti, 2009). På detta sätt kan 

kommunikativ kompetens likväl som kunskaper växa fram i dialog. Dialoger är ett sätt att utveckla 

och utvidga kunskap förutsatt att den bygger på deltagares tidigare erfarenheter, att man bygger 

vidare på varandras kunskap, att dialogen bygger på ömsesidighet samt att mottagaren 

kompletterar ens budskap (Gjems, 2011; Vygotskij, 2001). 

 

3.2 Språkutveckling 

Barns språkutveckling är ett omfattande och komplext kunskapsområde som endast kommer 

bearbetas som flyktigast genom detta arbete, främst med fokus på flerspråks- och 

modersmålsutveckling. Nedan följer en redogörelse för teorier om allmän språkutveckling, om 

kopplingen mellan språk och identitetsbildning samt om flerspråkighet. Därefter lyfts förskolans 

styrdokument, innebörden av ett mångfaldsperspektiv och ett interkulturellt förhållningssätt samt 

pedagogens roll gällande barns språkutveckling och vikten av föräldrasamverkan. Slutligen 

presenteras metoder för ett språkutvecklande arbetssätt riktade mot flerspråkighet med fokus på 

andra modersmål än svenska.  

 

Under en människas första levnadsår grundläggs möjligheterna till kommunikation genom olika 

språk; kroppsspråket, känslospråket, talspråket och bildspråket. Det är under förskoleåren, mellan 

18 och 36 månaders ålder som språkutvecklingen pågår som allra mest intensivt (Benckert, Håland 

& Wallin, 2008) vilket har medfört att dessa år ibland omnämns som en pedagogisk guldålder. 

Under denna tid i ett barns liv är hjärnan plastisk, och mottaglighet och utvecklingstempo högt 

(Eriksen Hagtvet, 2006). Språktillägnandet sker succesivt genom att barn utvecklar sin 

språkförståelse följt av språkanvändning, detta innebär att barnet ofta förstår mer än vad det kan 

ge uttryck för. Detta benämner Lindö (2009) som barns passiva respektive aktiva ordförråd. Utöver 

ordförrådet består dock språket av fler beståndsdelar och dimensioner som alla behövs för ett 

funktionellt språkbruk. Dessa beståndsdelar eller dimensioner av språket brukar delas upp på något 

skilda sätt. Enligt Arnqvist (1993, refererad i Lindö, 2009) är ett språks dimensioner språkets form 

(grammatik), språkets innehåll (semantik) och hur vi använder språket (pragmatik). Fridolfsson 

(2008, refererad i Lindö, 2009) belyser att språket består av den fonologiska nivån; alltså hur vi 

uppfattar, urskiljer och producerar språkljud, den semantiska nivån; hur vi förstår ords och frasers 

betydelser i olika sammanhang, samt den grammatiska nivån; hur vi bygger upp och böjer ord och 
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meningar. Westerlund (2009) liknar barnets språkutveckling vid bygget av ett hus och menar på 

att såväl språkförståelsen (grunden på huset) och språkanvändningen (husets våningar) är beroende 

av utvecklingen av fyra olika delar: fonologi, grammatik, lexikon och pragmatik. 

 

Westerlund (2009) framhåller vidare hur de fem sinnena, det medfödda intresset för mänskliga 

röster och nära kontakt med andra människor bidrar till det lilla barnets överlevnad såväl som till 

dess språkutveckling. Däremot finns skilda uppfattningar om vad som främst driver denna 

utveckling framåt. Nativister menar att barn besitter en medfödd språkkunskap medan 

funktionalister hävdar att språkutveckling framförallt drivs framåt av kommunikativa behov. 

Konnektionister i sin tur fokuserar hur hjärnan bearbetar information från omgivningen (Lindö, 

2009). Trots detta råder dock också stor enighet kring att barns språkutveckling framförallt är 

beroende av rik och varierad språklig stimulans, med utgångspunkt i barnens intressen och 

erfarenheter tillsammans med människor som barnet ser som betydelsefulla. Dialog och lek är 

särskilt värdefulla utgångspunkter i detta sammanhang (Eriksen Hagtvet, 2006; Lindö, 2009; 

Westerlund, 2009). 

 

3.3 Språk och identitet 

Skans (2011) beskriver hur människan genom språket kan skapa mening på en mängd olika sätt. 

Följaktligen har språket en betydande roll i skapandet av människors referensramar, identiteter och 

kulturer. Även i förskolans läroplan (Skolverket, 2016) framhålls det att språk och 

identitetsutveckling oupplösligt hänger samman. Detta går dock att tolka på flera sätt. För att kunna 

resonera kring ett barns identitetsutveckling behövs det till att börja med göras skillnad mellan den 

personliga och den sociala identiteten. Skolverket (2013) lyfter att barns medvetenhet om sig själva 

som unika individer, deras personliga identitet, hänger samman med den tidiga språkutvecklingen 

då barn utvecklar förmågan att dra en gräns mellan sitt jag och sin omvärld. Redan tidigt utvecklar 

barn dock också en social identitet. Den sociala identiteten definieras ursprungligen som 

individens kunskap eller föreställning om vilken grupp hen tillhör, och i detta anses kultur, etnicitet 

och språk vara viktiga aspekter (a.a.) Den sociala identiteten betraktas idag mer som socialt 

konstruerad och föränderlig än i termer av en statisk position som individen har. Ett barn med 

utländsk bakgrund kan således inte kategoriseras utifrån idén om att de har sina rötter i ett annat 

land eftersom alla barns identifikationer utvecklas i samspel med den sociala kontext de växer upp 

i och blir en del av. 

 

Skolverket (2013) problematiserar vidare att barn som talar flera språk kan ingå i flera språkliga 

gemenskaper utan att språk i sig återspeglar barnets kulturella, etniska eller nationella identitet. 

Språket som identifikationskälla kan skilja mellan olika minoritetsgrupper såväl som mellan 

generationer eller mellan individer. Därmed är det lika problematiskt att utgå från att alla barn som 

talar ett annat modersmål än svenska har direkta kulturella kontakter med föräldrarnas eller far- 

och morföräldrarnas ursprungsländer, som att förbise barns unika språkliga erfarenheter hävdar 

Skolverket (2013). En mångkulturell identitet är följaktligen en möjlighet, inte en självklarhet. För 
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barns fortsatta språkutveckling och välmående lyfter Skolverket (2013) dock vikten av utgå från 

varje individ och att uppmärksamma dennes erfarenheter. För att underlätta mångkulturell 

identitetsbildning är det även viktigt att synliggöra osynliga normer på förskolan om exempelvis 

kultur eller språk. Skans (2011) belyser hur samhällets syn på flerspråkighet som resurs är 

betydelsefull just för statusen på att vara flerspråkig. I pedagogiska sammanhang är normerna ofta 

implicita vilket särskilt yngre barn är känsliga för. I en studie av Wedin och Wessman (2017) lyfter 

författarna hur den enspråkiga normen blir synlig när enbart svenska representeras i skriftlig form 

i exempelvis klassrum eller bibliotek. Av denna anledning är det därför viktigt att alla barns språk 

synliggörs i skriftlig form genom exempelvis böcker, affischer eller annat material. Genom att 

utveckla metoder och miljöer som stimulerar barns fullständiga språkrepertoar skapas också bättre 

möjligheter för att bekräfta olika identiteter, likväl som möjligheter för att flerspråkiga barn ska se 

sin flerspråkighet som en kompetens (Cummins, Hu, Markus & Montero, 2015). 

 

3.4 Flerspråkighet 

Minst vart fjärde barn som växer upp i Sverige idag har en bakgrund i andra delar av världen, 

antingen genom att ha föräldrar födda i ett annat land, eller att själva vara det. Ungefär vart femte 

förskolebarn talar också fler än ett språk (Skolinspektionen, 2017). En naturlig följd av detta är att 

den svenska förskolan idag, likväl som samhället i övrigt på många håll, går att betrakta som 

mångkulturell och flerspråkig (Calderon, 2004). Begreppet flerspråkig förskola är dock 

mångfacetterat och kan ha flera olika betydelser. Skolverket (2013) beskriver tre olika sorters 

förskolor som, trots uppenbara skillnader, alla benämns som flerspråkiga förskolor: 

 

1. Förskolan som institution är flerspråkig med en tydlig två- eller trespråkig profil. 

2. Förskolan är svenskspråkig på institutionell nivå men flerspråkig på individnivå där viss 

personal är flerspråkig och använder fler än ett språk i kommunikation med de barn med vilka 

de delar språk. 

3. Förskolan är svenskspråkig på institutionell nivå men flerspråkig på individnivå där några eller 

alla barn talar förutom svenska ett annat modersmål, medan personalen enbart talar svenska. 

(s. 8). 

 

Begreppet flerspråkig förskola kan således vara missvisande. Beskrivningen ovan visar på att långt 

ifrån alla förskolor som beskrivs som flerspråkiga har flerspråkig personal eller tillgång till 

modersmålspedagoger. Följaktligen finns det alltså förskolor som är uttalat flerspråkiga, men som 

trots detta inte inkluderar fler än ett språk i sin verksamhet. Oavsett om det sker verbalt på ett eller 

flera språk eller ickeverbalt med kroppsspråk kan dock möjligheten att kunna göra sig förstådd 

och kommunicera med sin omgivning ses som fundamentalt för ett litet barns utveckling 

(Skolverket, 2013). Varje barn, oavsett bakgrund har rätt att i förskolan möta en stimulerande och 

utvecklande språkmiljö. I läroplanen (Skolverket, 2016) såväl som i Skollagen, 8 kap. 10 § 

(2010:800), framgår det att barn med ett annat modersmål än svenska ska få möjlighet att utveckla 

det svenska språket likväl som sitt modersmål. Skolverket (2013) belyser hur begreppet modersmål 

främst refererar till det eller de språk barnet lär sig från födseln. Även Calderon (2004) definierar 
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begreppet på detta sätt och poängterar att ett väl utvecklat modersmål även ger större möjligheter 

och bättre förutsättningar för att erövra ytterligare språk. Utöver begreppet modersmål används 

också begreppet förstaspråk (Calderon, 2004; Skans, 2011) och i förhållande till detta, andraspråk, 

som syftar till det eller de språk som barn lär sig utöver modersmålet.  

 

I den offentliga debatten i Sverige idag finns en rad myter om två- eller flerspråkighet. Bland annat 

att forskarna skulle vara oense om frågor som rör barns flerspråkighet, att modersmålet stör 

andraspråksinlärningen och att olika språk ska hållas isär. I motsats till dessa föreställningar menar 

Lindberg (2002) att det idag råder stor enighet i forskarvärlden: satsningar på modersmålet har en 

positiv och avgörande betydelse för tvåspråkiga elevers andraspråksutveckling och allmänna 

skolframgång. Språkutveckling är därutöver en dynamisk process och kan innefatta flera språk 

samtidigt utan att inlärningen av det ena språket stör det andra. Det är heller inte relevant att skilja 

på flerspråkiga barns olika språk då de sällan utvecklas likartat och parallellt. Istället bör man 

därför se till barns samlade språkliga kompetens inbegripande växling mellan de olika språken, 

d.v.s. kodväxling, lånord samt andra former för språklig blandning och påverkan (a.a.).  

 

Då barn utvecklar två eller flera språk brukar man tala om två olika typer av flerspråkighet, 

simultan och successiv (Calderon, 2004; Kultti, 2012). Då barn lär sig flera språk redan från 

födseln eller från mycket tidig ålder i hemmet så betecknas flerspråkigheten som simultan, i dessa 

fall sker inlärningen av de olika språken mer eller mindre parallellt och innebär att en del barn har 

flera modersmål eller förstaspråk. Successiv tvåspråkighet refererar till då inlärningen av ett 

andraspråk påbörjas först efter förstaspråket etablerats, i regel efter ca tre års ålder. I dagens 

samhälle är det dock vanligt att barn kommer i kontakt med nya språk i förskolan redan innan de 

har ett utvecklat talspråk på modersmålet (a.a.). 

 

3.5 Förskolans styrdokument 

I förskolans läroplan Lpfö98 (Skolverket, 2016) lyfts kulturell mångfald som en tillgång som kan 

ge barn möjligheter att grundlägga respekt för människor oavsett bakgrund. Det poängteras att 

förskolan är en social och kulturell mötesplats som kan förbereda barnen för ett liv i ett alltmer 

internationaliserat samhälle, samt att förskolan kan bidra till att barn med utländsk bakgrund får 

stöd i att utveckla en flerkulturell tillhörighet. Dessa formuleringar belyser förskolans värdegrund 

och fostrande funktion. Därutöver är det en del av förskolans uppdrag att lägga grunden för barns 

livslånga lärande. Språket är som tidigare diskuterat en förutsättning för senare ämneskunskaper 

och utöver detta även en stor del av en människas identitet såväl som tankeverktyg, vilket gör att 

språkutveckling prioriteras högt i förskolans läroplan (Skolverket, 2016). Både Skollag, 8 kap. 10 

§ (2010:800), och läroplan (Skolverket, 2016) tydliggör att barn med annat modersmål än svenska 

ska få möjlighet att utveckla det svenska språket likväl som sitt modersmål. I förskolans läroplan 

finns detta uttryckt i såväl löpande text som i ett strävansmål: “Förskolan ska sträva efter att varje 

barn… som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga 
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att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål.” (Skolverket, 2016, s. 10). Däremot 

finns inga närmre preciseringar på hur detta ska bedrivas i den dagliga verksamheten. 

 

Enligt en kvalitetsgranskning från Skolinspektionen (2017) stimulerar och stödjer en majoritet av 

de granskade förskolorna flerspråkiga barns språkutveckling i svenska i den dagliga verksamheten. 

Däremot finns uppenbara brister i stimulansen och stödet av dessa barns modersmål. 

Skolinspektionen bedömde efter sin granskning att tre femtedelar av de granskade förskolorna i 

låg eller ganska låg grad har riktlinjer, strategier eller andra förutsättningar för att arbeta med 

flerspråkiga barns språkutveckling. Svårigheter Skolinspektionen kunde finna var att pedagoger 

upplevde att de saknade tillräckliga kunskaper om uppdraget, och därför även en osäkerhet kring 

hur de skulle lägga upp arbetet. En osäkerhet uttrycktes av pedagogerna kring hur de ska kunna 

arbeta med språk som de själva inte behärskar, eller huruvida det är bra eller dåligt att barn och 

personal pratar andra modersmål än svenska på förskolan. Skolinspektionen bedömde dessa 

svårigheter dels som brist på kompetensutveckling och dels på otillräckliga förutsättningar från 

förskolechefen i fråga om tydlighet och tid för diskussion och reflektion. På samma grunder kunde 

Skolinspektionen även urskilja framgångsfaktorer för arbetet med flerspråkighet: Att 

förskolechefen hade tydliggjort uppdraget, att strategier och riktlinjer var väl förankrade, att 

personal fick tid att gemensamt reflektera över uppdrag och förhållningssätt samt en väl 

fungerande samverkan med hemmen (a.a). 

 

3.6 Mångfaldsperspektiv och interkulturellt förhållningssätt 

En utgångspunkt för förskolans verksamhet är att implementera värdegrunden i det dagliga arbetet. 

Som tidigare betonat ska förskolan enligt läroplanen (Skolverket, 2016) vara en levande social och 

kulturell miljö där mångfald ses som en tillgång. Benckert, Håland och Wallin (2008) poängterar 

att ett professionellt förhållningssätt gentemot flerspråkiga barn innebär att belysa 

värdegrundsfrågor ur ett mångfaldsperspektiv. Mångfaldsperspektivet beskriver de innebär att: 

 

• Legitimera barns modersmål och kultur 

• Ha lika höga förväntningar på de flerspråkiga barnen som på de enspråkiga barnen  

• Reflektera över vilken inställning förskolan har till flerspråkighet  

• Skaffa kunskap om flerspråkighet  

• Respektera föräldrarnas åsikter  

• Inta ett interkulturellt förhållningssätt (s. 59). 

 

Det interkulturella förhållningssättet framhåller författarna vidare är en del av det pedagogiska 

förhållningssättet när man arbetar med flerspråkiga barn, med sin utgångspunkt i förskolans 

värdegrund. Med detta förhållningssätt likställs alla språk och kulturella perspektiv som lika 

viktiga genom att skapa miljöer och möten där olika typer av dialog, meningar och åsikter tillåts 

och är accepterade (Benckert, Håland & Wallin, 2008). Begreppet interkulturalitet syftar, till 

skillnad från mångkultur som enbart betecknar att det finns många kulturer, till en interaktion 

mellan individer. Interkulturalitet syftar alltså till något som sker snarare än att beskriva något som 
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är (Lunneblad, 2013). Benckert, Håland & Wallin (2008) beskriver hur begreppet mångkulturell 

står för ett tillstånd medan begreppet interkulturell står för en process. Trots att begreppet 

interkulturalitet saknas i dagens styrdokument kan det ändå tolkas som “ett centralt begrepp i den 

akademiska diskussionen och debatten i relation till ett mångkulturellt samhälle” (Lunneblad, 

2013, s. 27). I dessa sammanhang har begreppet interkulturellt förhållningssätt eller interkulturell 

pedagogik en normativ intention om att utbildningen ska präglas av jämlikhet och respekt för andra 

människors och minoriteters rättigheter. Skans (2011) poängterar att den interkulturella 

pedagogiken ska ses som en undervisningssituation där alla elever, oavsett bakgrund, kan delta 

och där interkulturalitet står för handling, aktion och rörelse mellan enskilda individer. Däremot 

finns också kritik mot det interkulturella perspektivet som ifrågasätter huruvida det är alltför 

utopiskt, idealistiskt och utan verklighetsförankring (Lunneblad, 2013). 

 

3.7 Pedagogens roll och vikten av föräldrasamverkan 

För att barn ska ges bästa möjliga förutsättningar för utveckling av flerspråkighet är det viktigt att 

se över flerspråkighetens status. Vilken syn på flerspråkighet ger samhället och förskolan uttryck 

för?  För att främja flerspråkighet är det viktigt att på ett positivt sätt lyfta kompetensen som en 

betydelsefull resurs och aktivt motverka negativa attityder sprungna ur enspråkiga normer 

(Hyltenstam & Lindberg, 2004). Ur ett sociokulturellt perspektiv är det förskolepedagogerna som, 

som viktiga kunskaps- och kulturbärare skapar ramarna för förskolans kontexter och sammanhang 

(Gjems, 2011). Även i läroplanen (Skolverket 2016) framhålls det att vuxna är viktiga som 

förebilder, eftersom vuxnas förhållningssätt påverkar barns förståelse samt respekt för ett 

demokratiskt samhälles rättigheter och skyldigheter. Förskolepedagoger har ur ett sociokulturellt 

perspektiv en viktig roll i att se, möta, stödja och utmana varje barn, samt att kommunicera kring 

vad som händer på förskolan så att vuxna likväl som barn blir delaktiga i hur vardagen och världen 

kan förstås och förklaras (Eriksson, 2014). De vuxna är viktiga för barns utveckling av kunskap 

om omvärlden såväl som för utvecklingen av språkliga redskap. Som vuxen i förskolan blir det 

därför viktigt att visa respekt för alla barns modersmål och bakgrund i enlighet med förskolans 

värdegrund, samt i arbetet för att stärka varje barns självkänsla och identitet.  Gjems (2011) 

poängterar vidare att vuxna blir allt viktigare som samtalspartners ju äldre barnen blir. Genom att 

uppmuntra barnen att använda sitt språk till att formulera erfarenheter och tankar, dela upplevelser, 

uppfattningar och önskemål kan de vuxna på förskolan bli viktiga vägledande deltagare och 

stöttepelare i barns språklärande.  

 

Gällande barns utveckling av modersmål och andraspråk har tidigare studier visat på att 

pedagogers förhållningssätt har en avgörande betydelse. I en studie gjord av Kultti och Pramling 

Samuelsson (2006, refererad i Kultti, 2012) redogörs för två olika perspektiv på språkutveckling: 

ett inlärningsinriktat perspektiv och ett interaktivt perspektiv. Inom det inlärningsinriktade 

perspektivet fokuseras förskolan som förmedlare av det svenska språket och svensk kultur samt 

vad och hur barn ska lära sig. Det interaktiva perspektivet i sin tur framhåller vikten av samspel 

mellan pedagoger, barn och vårdnadshavare, samt hur kunskap om barns språk och kulturer ökar 
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genom möten med barn och deras familjer. Inom det interaktiva perspektivet skapar pedagoger 

lärandetillfällen baserade på barns erfarenheter såväl i som utanför förskolan (ibid.). 

 

Utöver pedagogers förhållningssätt har även en lyckad föräldrasamverkan stor inverkan för arbetet 

med flerspråkighet. Föräldrasamverkan inom förskolan handlar om ett samarbete mellan förskola 

och hem på lika villkor, där förskolan betecknas som ett komplement till hemmet (Skolverket, 

2016). Från ett kvalitetsperspektiv är samverkan mellan förskola och hem till för barnets bästa, då 

det anses gynna barns allmänna välbefinnande, lärande och utveckling. Samverkan med hemmen 

anses även kunna bidra till att lärandemiljöer av hög kvalitet skapas i förskolan (Sheridan, 2009). 

Beroende på barnets språkliga bakgrund kan flerspråkigheten i vissa fall innebära ett önskemål 

och ett medvetet val av föräldrar medan den i andra fall är en förutsättning för vardagslivet (Kultti, 

2012). Under inskolningsperioden är det viktigt att personalen skapar en bild av barnets språkliga 

kompetens, vilket eller vilka språk som talas hemma, hur föräldrarna förhåller sig till sina barns 

språkutveckling samt vilka förväntningar som finns på förskolan. Under detta samtal bör 

föräldrarna även informeras om vilka språkliga resurser som finns att tillgå, samt hur arbetet 

kommer läggas upp kring såväl svenska som andra modersmål. Oavsett om föräldrar väljer att tala 

sitt eller sina respektive modersmål eller svenska med sina barn är det givetvis viktigt att förskolans 

personal respekterar föräldrarnas val och planerar verksamheten utifrån dessa premisser. 

Modersmål måste dock erbjudas i förskolan och detta initiativ och ansvar ligger hos förskolan 

(Benckert, Håland & Wallin, 2008). 

 

3.8 Språkutvecklande arbetssätt flerspråkighet 

Som tidigare konstaterat finns det idag i svenska förskolor barn som befinner sig på olika 

utvecklingsnivåer, från olika sociala skikt och olika kulturer. Alla med skilda bakgrunder, 

förutsättningar och intressen. Förskolepedagoger måste av denna anledning kunna använda 

kunskaper från ett brett register med teorier. Eriksen Hagtvet (2006) diskuterar specifikt 

förskollärarens roll och framhåller att denne i planerandet av verksamheten och pedagogiska 

aktiviteter ska vara en praktiker som samtidigt kan reflektera över sin praktik. Lindö (2009) lyfter 

även kulturmöten som avgörande för ett språkutvecklande arbetssätt där man arbetar med en 

mängd språk på en skilda sätt, exempelvis med olika kulturyttringar som redskap. Kulturmötet 

innebär enligt Lindö att skapa dialog mellan förskola, skola, bibliotek och hem i strävan efter ökad 

prioritet av barns språkutveckling. 

 

I praktiken innebär ett språkutvecklande arbetssätt planerandet av såväl miljö som metoder. För 

en gynnsam flerspråkig utveckling bör såväl inflöde som utflöde vara rikligt genom att barn omges 

av ett nyanserat språk (Benckert, Håland & Wallin, 2008; Lindö, 2009). Det är även viktigt att 

dessa språk omger barnen i meningsfulla och begripliga sammanhang i barnens vardag och att 

barnen utmanas på rätt nivå (eg. Benckert et. al., 2008; Kultti, 2009). Benckert, Håland & Wallin 

lyfter tre principer för ett språkutvecklande arbetssätt i förskolan: 
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1) Bygg på det som barnet har med sig av sitt språk, sin kultur, sin förståelse och sina erfarenheter.  

2) Ge innehåll som motsvarar barnets behov för att utvecklas  

3) Ge barnen möjligheter att i nästa fas använda sina nyförvärvade kunskaper självständigt (till 

exempel bearbetning av sagan, berättelsen eller händelserna) (Benckert, Håland & Wallin, 2008, 

s. 97). 

 

Vad gäller ett språkutvecklande arbetssätt i allmänhet ges leken, sagoläsning, berättande, sång och 

dialog stor betydelse (Skolverket, 2013). Detta är metoder för såväl förskolepedagoger som 

modersmålspedagoger. Uttryckligen finns dock en osäkerhet hos förskolepedagoger kring att 

arbeta med utvecklingen av ett språk de själva ej behärskar (Skolinspektionen, 2017). På ett högre 

plan är det, där flerspråkiga pedagoger saknas viktigt med väl organiserade modersmålsresurser. 

Benckert, Håland och Wallin (2008) redogör för hur ett förbättrat modersmål kan strävas mot på 

olika nivåer: Nationell nivå, kommunal nivå, stadsdelsnivå samt enhetsnivå. På nationell nivå sker 

forskning och lärarutbildning, på kommunal nivå bedrivs modersmålsenheter, 

kompetensutveckling och samordning. På stadsdelsnivå kan man se över placeringen av barn, 

möjligheten till språkpedagoger och erfarenhetsutbyte, kartläggning, kompetensutveckling och 

resursfördelning. Till sist kan man på enhetsnivå medvetet arbeta med rekrytering av flerspråkiga 

pedagoger, att ta tillvara resurser inom enheten, med sin pedagogik och metodik, pedagogernas 

medvetenhet, verksamhetsplaner samt samarbete med föräldrar och skolelever (ibid.). 

 

Enligt Skolinspektionen (2017) är det av stor betydelse att förskolechefen tar ansvar för att leda 

det språkutvecklande arbetet på förskolan. Framgångsfaktorer för språkutveckling, även av de 

modersmål man själv ej behärskar, är enligt Skolinspektionen det tydliggjorda uppdraget, väl 

förankrade riktlinjer och strategier kring språkutvecklande arbetssätt, tid för gemensam reflektion 

över uppdrag och förhållningssätt samt samverkan med föräldrarna genom språksamtal. Andra 

avgörande faktorer är, som tidigare redogjorts för, organiserade modersmålsresurser, ett 

interkulturellt förhållningssätt, pedagogernas inställning samt en rik, språkutvecklande miljö där 

alla barns språk finns representerade (eg. Benckert et. al., 2008; Cummins et. al., 2015; Lindö, 

2009; Skans, 2011; Skolverket, 2013). 
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4. Metod 

I detta avsnitt beskrivs resonemang och tillvägagångssätt för de metoder som använts för studien. 

Avsnittet innehåller en redogörelse för den fenomenografiska forskningsansatsen, urvalet av 

informanter, kvalitativ metod för datainsamling genom semistrukturerade intervjuer samt metoder 

för bearbetning, tolkning och analys. Avsnittet avslutas med en redogörelse för Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer (2002) samt hur dessa har applicerats på studien. 

 

4.1 Fenomenografisk forskningsansats 

Fenomenografin är en kvalitativ empirisk forskningsansats som utgår från att företeelser i världen 

kan ha olika innebörd för olika människor (Uljens, 1989). På denna premiss studeras inom 

fenomenografin hur människor erfar olika typer av fenomen. Utgångspunkten är att våra 

uppfattningar skapar bilder av verkligheten vilka forskaren avser beskriva så nära som möjligt. 

Uppfattningarna så som vi erfar dem står ofta för sådant som är underförstått och oreflekterat. 

Genom våra uppfattningar skapas referensramar för våra kunskaper och grunder för resonemang 

(a. a.). Till skillnad från fenomenologin som beskriver själva fenomenet syftar fenomenografin till 

att beskriva variationer i hur människor uppfattar dessa fenomen. Begreppet uppfattning ges dock 

inom fenomenografin en annan innebörd än den som inom vardagsspråket ofta refererar till åsikter. 

Inom fenomenografin syftar begreppet uppfattningar till en människas grundläggande förståelse 

av något snarare än om något. Detta innebär att förhoppningen inom fenomenografin blir att lyckas 

beskriva något så som det gestaltar sig för en annan människa. Uljens (1989) redogör för de 

komponenter som ingår i ett fenomenografiskt forskningsområde rent praktiskt: 

 

1. Företeelse i omvärlden 

2. En eller flera aspekter av företeelsen väljs ut 

3. Intervjuer om individers uppfattningar av företeelsen eller det aktuella problemet 

4. De bandade intervjuerna (utsagorna av uppfattningen) skrivs ut på papper 

5. Analys av de skriftliga utsagorna 

6. Analysen resulterar i beskrivningskategorier (s. 11). 

 

I denna studie är flerspråkighet i förskolan den företeelse som undersökts. Den aspekt som främst 

fokuseras är förskolepedagogers uppfattningar av sitt uppdrag kring barns modersmålsutveckling. 

I enlighet med ovanstående komponenter av fenomenografin har denna aspekt undersökts genom 

genomförandet av semistrukturerade intervjuer som sedan transkriberats och analyserats. 

Analysen av pedagogernas utsagor har sedan sammanställts i ett antal beskrivningskategorier vilka 

utgör denna studies resultat.  

 

4.2 Urval 

Informanter till denna studie valdes genom ett riktat urval. I enlighet med studiens syfte valdes 

yrkesverksamma förskolepedagoger ut med tidigare erfarenhet från arbete med flerspråkighet. Till 

att börja med kontaktades förskolechefer via mail för förfrågan. Förskolecheferna gav sedan 

rekommendationer och kontaktuppgifter till förskolepedagoger att intervjua. I de fall där 
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förskolechefer ej svarade på förfrågan att delta kontaktades avdelningarna direkt via telefon. 

Ytterligare telefonkontakt etablerades med de förskolepedagoger som önskade delta för att 

bestämma tid och plats för intervjuerna. 

 

Antal informanter var till en början ej fastställt. En stor fördel som Eriksson-Zetterquist och Ahrne 

(2015) lyfter med just kvalitativa intervjuer är att antalet intervjuer inte behöver bestämmas i 

förhand. Istället framhåller författarna en strategi av varvning mellan intervjuer och analys för att 

efterhand kunna börja ana svarsmönster och en uppnådd mättnad. Totalt genomfördes fem 

intervjuer med yrkesverksamma förskolepedagoger. Fyra individuella intervjuer och en intervju 

med två pedagoger från samma avdelning. Totalt representerar de intervjuade pedagogerna fem 

olika avdelningar från totalt tre förskolor från två olika kommuner i norra Sverige. Samtliga 

förskolor är kommunala. Förskola 1 har enligt kommunens hemsida ett särskilt fokus på språk- 

och kommunikation och har sin bakgrund som en förskola för barn med språksvårigheter. Förskola 

2 är en uttalat tvåspråkig förskola med finsktalande personal. Förskola 3 är enligt kommunens 

hemsida multikulturell. 

 

4.3 Datainsamling 

Metoden för denna studie är av kvalitativ karaktär. I enlighet med fenomenografisk ansats (Uljens, 

1989) har datainsamlingen skett genom semistrukturerade intervjuer med yrkesverksamma 

förskolepedagoger, fyra enskilda intervjuer samt en intervju med två pedagoger från samma 

avdelning. Just genom att ta del av förskolepedagogers berättelser belyser Löfgren (2014) hur 

möjlighet ges till att tillägna sig andras didaktiska erfarenheter och kunskaper, samt en möjlighet 

att förstå hur andra skapar mening med sina yrkeserfarenheter. Totalt har intervjuer genomförts 

med 6 yrkesverksamma förskolepedagoger från 3 olika förskolor. 

 

Faktorer som kan komma att påverka en intervjusituation är tid, plats och studentens 

förhållningssätt som medberättare i en riggad situation (Bjørndal 2005; Eriksson-Zetterquist & 

Ahrne, 2015; Löfgren, 2014). Intervjuerna genomfördes utanför barngruppen i enskilda rum på 

förskolorna. Tid och plats för intervjuerna valdes tillsammans med medverkande 

förskolepedagoger utifrån deras möjligheter att frångå sin ordinarie verksamhet. 

 

Centralt för en intervjus utfall är även vilka frågor och följdfrågor som ställs, samt i vilken ordning 

dessa framförs. (Bjørndal 2005; Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015; Löfgren, 2014). För att skapa 

struktur över intervjutillfällena såväl som datainsamlingen har standardiserade intervjuer med 

öppna frågor och svar genomförts (Se bilaga 1). Fördelen med dessa är enligt Bjørndal (2005) att 

svaren blir lättare att jämföra än vid intervjuer av mer ostrukturerad karaktär. Därutöver är 

tidsaspekten en ytterligare fördel då dessa intervjuer vanligen inte är lika tidsödande som de mer 

ostrukturerade.  
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Under intervjuerna har såväl penna och papper som, med deltagarnas godkännande, 

ljudupptagning använts. Penna och papper är en grundläggande teknik vid intervjuer, för att 

exempelvis göra anteckningar om kroppsspråk, mimik eller om frågor som ska ställas längre fram 

(Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). Dock är det också, kanske särskilt som ensam intervjuare, 

en stor tillgång med inspelningsteknik tillgänglig under samtalen. På detta vis kan intervjuaren 

lägga sin fulla uppmärksamhet på den som intervjuas, föra samtalet vidare samt föra anteckningar. 

 

4.4 Bearbetning, tolkning och analys 

Rennstam och Wästerfors (2015) belyser att det kvalitativa materialet till en början ofta är rikt, 

oordnat och svåröverskådligt. En stor del av processen utgörs därför av att ordna, sortera och 

begripliggöra det material som insamlats, vilket Svensson (2015) omnämner som analys. Analys 

utförs således i två steg: dels i sorterandet och kategoriserandet av underlaget och dels i den kritiska 

analysen. För att bemöta problemet med svåröverskådligt data har insamlat material i form av totalt 

85 minuter ljudupptagningar transkriberats i löpande text i enlighet med en fenomenografisk 

forskningsansats (Uljens, 1989). En stor fördel med att överföra verbala utsagor till text är att vissa 

aspekter av kommunikationen kan framträda på ett tydligare sätt genom ökad överblick över olika 

mönster i materialet (Bjørndal, 2005). Därutöver finns en stor fördel i att en del av tolkningen 

påbörjas redan vid transkriberingstillfället genom kommentarer i marginalen eller ett parallellt 

dokument under tiden man lyssnar och skriver (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). Även 

anteckningar från intervjutillfällena har renskrivits och använts som stöd för tolkning av 

underlaget. Enligt fenomenografisk ansats analyseras skriftliga utsagor för att sedan 

sammanställas i beskrivningskategorier (Uljens, 1989). Dessa beskrivningskategorier utgör 

studiens resultat. 

 

4.5 Forskningsetiska principer 

I enlighet med Vetenskapsrådets (2002) föreskrifter har hänsyn tagits till de forskningsetiska 

principer som gäller samhällsvetenskaplig-humanistisk forskning: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. 

 

Informationskravet belyser forskarens skyldighet att informera deltagare om forskningsuppgiftens 

syfte, villkoren för deras delaktighet samt deras rätt att avböja eller avbryta sin medverkan. Denna 

princip behandlades i min studie genom att skicka ut informationsmail i studiens inledningsskede 

där jag informerade om valt innehåll, syfte, samt de deltagandes rätt att bestämma över sin egen 

medverkan. Information gavs även till studiens informanter innan intervjuerna påbörjades. 

Samtyckeskravet handlar om att deltagare i en studie har rätt att själva bestämma över sin egen 

medverkan. Detta innebar i min studie att tillfrågade förskolepedagoger själva hade rätten att 

bestämma om, hur länge och på vilka villkor de ämnade delta. Detta informerades deltagarna om 

i det inledande skedet av varje intervju. Deltagarna informerades även om att de när som helst hade 

rätt att avbryta studien utan att behöva uppge en anledning till avbrottet. Konfidentialitetskravet 

behandlar användning samt förvaring av personuppgifter och innebär att alla som deltar i en studie 



15 

 

ska ges största möjliga konfidentialitet. För att enskilda förskolor eller förskolepedagoger ej ska 

kunna identifieras har stadsnamn, namn på förskolor och deltagande i denna studie utelämnats. 

Allt insamlat material i form av anteckningar samt ljudupptagningar har förstörts efter 

examensarbetets slut. Nyttjandekravet till sist belyser att insamlade personuppgifter endast får 

användas för forskningsändamål, och därmed inte användas eller utlånas för kommersiellt bruk 

eller andra icke-vetenskapliga syften. Insamlade personuppgifter har enbart använts för detta 

arbete och sedan förstörts (Vetenskapsrådet, 2002). 
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5. Resultat 

Genom flertalet läsningar och analys av insamlat material har olika beskrivningskategorier växt 

fram. Beskrivningskategorierna belyser förskolepedagogers uppfattningar av sitt uppdrag kring 

flerspråks- och modersmålsutveckling samt uppfattningar av modersmålets utrymme i den egna 

verksamheten. I detta avsnitt presenteras dessa beskrivningskategorier i enlighet med 

fenomenografisk forskningsansats (Uljens, 1989). Avsnittet avslutas med en redogörelse för de 

metoder förskolepedagoger uttrycker sig använda för ett språkutvecklande arbetssätt kring andra 

modersmål än svenska. 

 

5.1 Förskolepedagogers uppfattningar av sitt uppdrag kring barns modersmålsutveckling 

Under denna rubrik presenteras förskolepedagogers uppfattningar av sitt uppdrag kring barns 

modersmålsutveckling. Intervjuade pedagogers uppfattningar kan tillhöra flera beskrivnings-

kategorier, och ingen kategori är kopplad till någon enskild person. I enlighet med den 

fenomenografiska ansatsen avser studien inte att synliggöra varje enskild förskolepedagogs 

uppfattning och dess bakomliggande orsaker, utan snarare att visa på en variation av uppfattningar.   

 

5.1.1. Uppfattade svårigheter i förskolepedagogers uppdrag kring modersmålsutveckling 

Samtliga pedagoger ansåg sig i olika utsträckning och genom olika metoder arbeta med barns 

modersmål på förskolan. Förskolepedagogerna i denna studie var alla överens om att modersmålet 

är viktigt för flerspråkiga barns allmänna språkutveckling så väl som identitet. De var också 

överens om att modersmålsstöd är en del av förskolans uppdrag. Däremot uttrycktes också hos 

vissa förskolepedagoger en uppfattning om svårigheter kring uppdraget att ge samtliga barn 

tillgång till sitt modersmål. 

 

Det är lite svårt med modersmålet tycker jag i och med att, vi har inte dem kompetenserna i 

arbetslaget än. Det kan hända att vi får in praktikanter ibland som har annat modersmål som kan 

hjälpa oss. Men annars har vi ju... det får vi ju överlämna till föräldrarna. Och försöka förklara för 

dem hur viktigt det är att de pratar modersmål med sitt barn, och att de får svenskan på förskolan 

(Personlig kommunikation 2017-11-29). 

 

Denna pedagog belyser upplevda svårigheter kring språkkompetenser som inte finns i arbetslaget. 

Samma pedagog lyfter även upplevda diskussioner bland kollegor kring vad som egentligen ligger 

i förskolans uppdrag vad gäller modersmål. Pedagogen själv ger dock uttryck för att det trots allt 

ligger i förskolans uppdrag och hänvisar till läroplanen som styrdokument för verksamheten. 

 

Det har varit ganska mycket diskussioner bland förskollärare, eller bland alla pedagoger som 

jobbar: Hur ska vi kunna lära barn modersmål vi som inte kan modersmålet? Att det är inte vårat 

jobb, utan att vårat jobb är att lära dem svenska. Men då måste man ju kontra då också med 

läroplanen, det står i läroplanen att vi ska ge modersmålsstöd (Personlig kommunikation 2017-11-

29). 
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Svårigheter gällande modersmål kan som redogjorts för ovan bero på de egna språkkompetenserna 

eller på oklarheter kring vad uppdraget egentligen innebär eller inställningen till detsamma. 

Ytterligare en påverkansfaktor anses vara den upplevt snabba förändringstakten gällande 

variationen av nationaliteter och olika språk samt tiden det tar att komma in i nya arbetssätt. 

 

Det är som så mycket nationaliteter som blandas i svenska systemet nu så, det är ju, det är ju så 

stort så man, ibland känner jag att man nästan inte har hunnit med. Alltså, det går så fort. Det krävs 

mycket på något sätt, fast tvåspråkighet är jag ju uppvuxen med. Och ändå tycker jag att det är en 

utmaning (Personlig kommunikation 2017-11-27). 

 

Men det är ju så när det kommer nytt... Jag tänker bara när det gjordes om det här, omsorg, och det 

här med läroplanen, och allt det här. Vi som har jobbat många år, att komma in i det där. För det 

ska ju som genomsyra hela dan, och så dokumenteras (Personlig kommunikation 2017-11-27). 

 

Pedagogerna ovan ger uttryck för en uppfattning om att samhällsförändringar såväl som 

förändringar inom verksamheten kan ta tid att anamma och att detta kan bli en utmaning. 

 

5.1.2 Förskolepedagogen som medupptäckare och förebild 

Oavsett vissa uppfattningar om svårigheter och anledningen bakom dessa som redogjorts för under 

rubriken ovan, så var samtliga pedagoger överens om vikten av ett nyfiket och stöttande 

förhållningssätt.  

 

Jag vill ju ha ett förhållningssätt där jag är intresserad av att lära mig nåt ord i alla fall, och visar 

intresse för språk och att synliggöra att det finns andra språk och andra alfabet och, vi jobbar ganska 

mycket med det hos oss. Vi har en pärm med bilder från barnens olika länder och, ja, vi uppmuntrar 

modersmål (Personlig kommunikation 2017-11-29). 

 

Gällande språk som pedagogerna själva inte behärskar framkom under intervjuerna hos vissa en 

önskan om att agera medupptäckare gällande utvecklingen av andra modersmål än svenska. Dessa 

pedagoger ger uttryck för hur de trots sina egna bristande språkkunskaper kan verka för att främja 

barns modersmål. 

 

Jag tänker att det handlar mycket om att vara nyfiken och att lära tillsammans med barnen ... det 

handlar mycket om att upptäcka tillsammans med barnen och låta barnen vara läraren i det fallet ... 

Och så får de liksom lära ut, eftersom jag inte kan. Så att, framförallt är väl min roll att vara nyfiken 

och visa att det är viktigt det de kan (Personlig kommunikation 2017-11-27). 

 

Flera pedagoger poängterade också kopplingen mellan språk och identitet och menade på att barns 

modersmålsutveckling är avgörande för såväl allmän språkutveckling som barnens identitet och 

trygghet. Dessa pedagoger gav även uttryck för en uppfattning om att flerspråkighet är en tillgång 

och att flerspråkiga barn besitter en kompetens som både vuxna och andra barn kan ha nytta av. I 
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strävan efter att höja statusen på flerspråkighet anser sig dessa pedagoger genom sitt eget 

förhållningssätt ha en viktig funktion att fylla som förebilder.  

 

Pedagog 1: Igenkänning, mm. Eller bekräftelse kan man ju säga. För det är ju en form av 

bekräftelse från förskolans sida. Att, ja att vi liksom känner igen deras… 

Pedagog 2: Jo och så att det är okej för dem det här med identiteten, att mitt språk lyfts. 

Pedagog 1: Att det är lika värt som något annat, så det har ju med värdegrunden att göra. Det är ju 

kopplat till värdegrunden väldigt mycket det här med att erkänna språk. Att alla, ja alltså språkens 

betydelse (Personlig kommunikation 2017-11-27). 

 

Vi har en pojke nu som pratar ryska. Och han leker ofta med insekter - så då tog vi fram det på en 

översättningsapp och vad det då heter på ryska och vad det heter på svenska, bara för att höja hans 

status också. Då försöker jag förklara för alla andra barn som är där: vad roligt att få lära sig många 

språk, så att han ska bli stolt över att han kan flera språk (Personlig kommunikation 2017-11-29). 

 

För att stärka flerspråkiga barns självkänsla och identitetsbildning ger dessa pedagoger uttryck för 

att det är viktigt att bekräfta och synliggöra barnens språk samt att arbeta för att höja statusen på 

flerspråkighet inom barngruppen. 

 

5.1.3 Vikten av att ta till vara på språkliga resurser 

Samtliga förskolepedagoger gav uttryck för en uppfattning om vikten av att ta till vara på språkliga 

resurser av olika slag. Detta rör sig enligt pedagogerna om såväl modersmålspedagoger som övrig 

personal, så som kökspersonal eller tillfälliga praktikanter och vikarier. Samtliga pedagoger lyfte 

även föräldrar och IKT (informations- och kommunikationsteknik) som viktiga resurser för 

modersmålsutveckling.  

 

Appar och fråga föräldrarna, och, försöka ta tillvara på det vi får fram. Det dom själv kommer med 

barnet, och gärna samarbeta med föräldrarna (Personlig kommunikation 2017-11-29). 

 

Nä jag tänker att då är det ganska bra att använda föräldrar, typ som att man spelar in. Att man 

använder sig av IKT, alltså iPads eller datorer, för där kan du ju få dom som kan prata det. Och sen 

givetvis det här, om det finns, modersmålslärare. Men det är inte alltid, vissa språk att det är så lätt, 

att det finns nån (Personlig kommunikation 2017-11-27). 

 

I de fall där modersmålspedagoger fanns att tillgå betonade samtliga pedagoger vikten av att 

modersmålspedagogen skulle verka inom den dagliga verksamheten, samt att fler barn än enbart 

de flerspråkiga ska få delta i dessa aktiviteter.  

 

Jag tänker bara på den här engelskalärarn som kommer, det är ju inte bara för barnen som behöver, 

utan hon har ju även dem andra barnen i verksamheten. De får ju själv, det är ingenting de är 

tvingade till, utan, de är intresserade av att vara med och hon tillåter dem vara med också. Så det 

är ju jättebra. Antingen då kommer hon och är med i våran dagliga verksamhet och är där i samma 
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rum som vi alla andra är i, eller så går hon iväg till ett annat rum. Men då tar hon inte bara med sig 

bara det här barnet som har engelska, utan då följer det med 4-5 stycken andra barn som är lika 

intresserade (Personlig kommunikation 2017-11-28). 

 

Genom att låta flera barn delta och göra modersmålspedagogens besök till en lustfylld del av den 

dagliga verksamheten menar pedagogerna på att modersmålspedagogen blir en viktig språklig 

resurs. Även om pedagogerna själva inte kan ett språk menar de på att det bör ges utrymme i 

verksamheten genom såväl undervisning som material.  IKT, tillfällig personal, praktikanter och 

föräldrar anges som viktiga språkliga resurser i samtliga förskolor, men inte minst i de fall där 

tillgång till modersmålspedagoger saknas. 

 

5.1.4 Förskolepedagogens ansvar att informera föräldrar om modersmålets betydelse 

I denna studie uttryckte samtliga förskolepedagoger en uppfattning om att de efter egen förmåga, 

på något sätt, arbetade med samtliga modersmål och att detta var i enlighet med deras uppdrag. 

Samtliga pedagoger uppgav även att de samverkade med föräldrar gällande barns flerspråkighet 

via såväl inskolningssamtal som utvecklingssamtal och dagliga möten vid hämtning och lämning. 

Gällande samverkan kring flerspråkighet lyfte vissa pedagoger att de även ansåg sig ha ett ansvar 

för att informera föräldrarna om modersmålets betydelse för barns allmänna språkutveckling. 

 

Föräldrarna är också så intresserade av hur det går med deras barn, men de är ju väldigt intresserade 

av den svenska språkutvecklingen, så vi får ju ofta prata om att det är ju jätteviktigt att ni också 

hemma fortsätter prata arabiska. “Nej men, det är väl bättre att vi börjar prata svenska hemma?” 

Njaa, det är inte riktigt det, utan behåll erat. Och låt dem få en stark grund till det språket (Personlig 

kommunikation 2017-11-29). 

 

Inom denna beskrivningskategori redogör pedagogerna för en uppfattning om att den svenska 

språkutvecklingen är av särskilt intresse för de föräldrar de möter. Av denna anledning menar de 

på att de själva behöver informera om vikten av att barnen får tillgång till och daglig stimulans av 

sitt modersmål, framförallt i hemmet. 

 

Mm, och sen när dom börjar här. Vad för språk pratar de hemma? Om de pratar det hela tiden, och 

att det är rekommenderat att, det ska ni göra. Det är bra för barnets språkutveckling (Personlig 

kommunikation 2017-11-27). 

 

… och propsa på det här, att prata modersmålet hemma, att försöka lära föräldrarna det också, att 

det är viktigt (Personlig kommunikation 2017-11-29). 

 

Det vet vi ju, och forskningen har ju också visat på att, det är ju grunden att dom pratar sitt 

modersmål i hemmet, och en bonus om det skulle finnas i förskolans värld också vilket det nu inte 

finns så mycket här. Men basen är ju att dom har sitt modersmål och så parallellt lär sig svenska 

(Personlig kommunikation 2017-11-29). 
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Även om dessa pedagoger påtalar vikten av att modersmålet talas i hemmet finns också en unison 

uppfattning om att modersmål likväl som andraspråk helst bör finnas både i hemmet och på 

förskolan. Detta är dock något som inte alltid efterföljs i realiteten i den grad som pedagogerna 

hade önskat. 

 

5.2 Förskolepedagogers uppfattningar av olika modersmåls utrymme i den egna 

verksamheten 

Samtliga pedagoger uttryckte en uppfattning om att olika språk uppmärksammas i verksamheten 

genom såväl samspel som miljö och material. Flera pedagoger uttryckte också en strävan efter att 

ytterligare utvecklas gällande synliggörandet av olika språk. 

 

Vad gäller olika språks status och utrymme var alla pedagoger överens om att svenskan var det 

språk som dominerade i verksamheten, följt av engelska till följd av pedagogers egna 

språkkompetenser. Även finska och meänkieli har genom pedagogers egen tvåspråkighet och 

genom en förskolas profilering i denna studie visat sig ha en särskild ställning.  

 

5.2.1 Ett öppet klimat där alla språk är välkomna – men kanske särskilt vid rutinsituationer?  

De flesta pedagogerna uttryckte explicit eller implicit en uppfattning om vikten av att arbeta med 

den verbala miljön på förskolan och att sträva efter en öppen och tillåtande flerspråkig atmosfär. 

Pedagogerna gav uttryck för hur de vid olika tillfällen, utifrån sina egna kunskaper, använde sig 

av andra språk i form av engelska, finska och meänkieli.  

 

Nu använder vi ju mycket engelska ord. Finska använder vi fortfarande faktiskt fast vi inte har ett 

finskt barn, men det hänger nog kvar väldigt mycket från förra året för att de tyckte det var så roligt 

(Personlig kommunikation 2017-11-28). 

 

Oavsett vilka språkkompetenser som fanns representerade i arbetslaget menade pedagogerna dock 

att de språk som finns i barngruppen ska ha en självklar plats i förskolans verksamhet i olika möten 

mellan barn, vårdnadshavare, pedagoger och annan personal.  

 

Och sen är det ju modersmålslärarna som pratar sina språk, föräldrar pratar med sina barn sitt språk 

… Annars har vi inga barn som pratar samma språk så de kan ju som inte prata med varandra då 

barnen, men de pratar med föräldrarna och det försöker vi hålla liksom, ett öppet klimat, att alla 

språk är välkomna (Personlig kommunikation 2017-11-27). 

 

Andra modersmål än svenska ges i olika utsträckning utrymme genom miljö, material och 

pedagogers förhållningssätt och undervisning. Utöver att ha en öppen och tillåtande atmosfär ger 

många pedagoger uttryck för hur de genom dialog i förskolans rutinsituationer strävar efter att 

införliva fler språk i verksamheten både genom kodväxling och de frågor de ställer.  
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Vid matsituationer så kan jag ställa frågan om de vill ha maito (mjölk), och de vet precis vad jag 

menar. Eller så kan jag ställa till exempel en hel mening på finska, om de vill ha vatten, och det 

förstår de. Sen när vi klär på oss, ja då använder vi ju bland annat till den här tjejen som har 

engelska, så kan jag säga att hon ska hämta sin mössa på engelska, eller sina skor. Lite allmänt 

sådär. Inte hela tiden men det finns där … oftast är det mer i rutinsituationer faktiskt. För dem är 

man ju själv trygg i på ett sätt, att uttrycka sig i (Personlig kommunikation 2017-11-28). 

 

Nu är det många barn som väljer att inte säga någonting på sitt modersmål. När man frågar “vad 

heter mjölk på ditt modersmål?” De sitter som… tända ljus, alltså de, de kan inte få fram det. Fast 

de kanske vet det. Det kan vara en 5-åring men, ibland är det som att de vill inte prata sitt modersmål 

här. Eller om det är någon blockering, det är svårt att säga (Personlig kommunikation, 2017-11-

29). 

 

Sen tycker jag… har jag upptäckt att, många barn som har ett bra modersmål, kan ibland ha svårt 

att säga vad saker och ting heter på sitt modersmål. Och där har jag börjat fundera, men varför, om 

jag då säger “åh, hur säger man banan på arabiska”? Då är dom helt tyst. Och då har jag börjat 

sådär spekulera i att, undra om det kan vara att, på förskolan pratar man svenska - det är en svensk 

arena, och modersmål pratar man hemma. Att det är som olika arenor. Att, i barnens värld. Och att 

det är jättekonstigt att jag då som är på den svenska arenan ber dem säga något på arabiska (2017-

11-29). 

 

Flera pedagoger ger uttryck för att förskolan bör ha ett öppet klimat där alla språk är välkomna, 

men flera pedagoger ger även uttryck för att det oftast är vid rutinsituationer som de själva initierar 

dialog på eller om andra modersmål. Två av pedagogerna ovan problematiserar därutöver direkta 

frågor om vad något föremål heter på ett barns modersmål, då de upplever att barnen sällan svarar 

på denna typ av frågor. Om detta beror på att förskolan och hemmet är för skilda arenor, att barnen 

inte vill prata sitt modersmål på förskolan eller om det kanske rör sig om någon blockering kan 

pedagogerna inte avgöra. 

 

5.2.2 Olika språk synliggörs genom miljö och material 

Utöver den verbala miljön redogjorde samtliga pedagoger för hur de arbetar med att synliggöra 

olika språk genom miljö och material. Att utanför förskolan eller i hallen välkomna förskolans 

barn, vårdnadshavare och personal på flera språk är ett tillvägagångssätt som återfinns på samtliga 

förskolor. I flera av förskolorna synliggörs språklig mångfald även genom världskartor, flaggor 

och olika alfabet på väggarna eller i specifika språkpärmar.  

 

Vi har ju då dels flaggorna, och så har vi alfabet, de som finns olika, och böcker. Vi har… På dörren 

har vi välkommen på olika språk. Vi skulle säkert kunna göra mer men, vi försöker visa att det 

finns olika (Personlig kommunikation 2017-11-27). 

 

 



22 

 

I denna studie är böcker det material som främst fyller funktionen att representera språklig 

mångfald. Var och en av de intervjuade förskolepedagogerna uttrycker sig ha böcker på alla de 

språk som finns i barngruppen. Böckerna blir enligt pedagogerna ett sätt för barnen att komma i 

kontakt med sitt modersmål i skriftlig form, även om böckernas användningsområde också 

problematiseras. 

 

Vi brukar låna böcker på olika språk, dels för att vi, ja men nu när vi har lite arabiska och dethär. 

Dels kan vi ju inte läsa det men, då kan barnet se sin egen text, på sitt eget språk (Personlig 

kommunikation 2017-11-28). 

 

Böcker har vi också på annat modersmål, men det är ju ingen som kan läsa dem men, men ändå - 

de ser att det finns där (Personlig kommunikation 2017-11-29). 

 

Ett alternativ till böcker återfinns, till att börja med på prov, på en av avdelningarna i form av en 

digital bilderbokstjänst. Denna applikation tillgänglig för lärplattor läser upp berättelser med 

tillhörande bild och text på ett antal förinställda språk, sida för sida. Pedagogen som använder sig 

av denna tjänst menar att den fyller en viktig funktion genom att skapa en sagostund där alla barn 

kan delta. Även andra digitala verktyg, främst i form av appar och QR-koder lyfts fram som 

användbart material för att arbeta med och synliggöra flerspråkighet. 

 

Även egentillverkat material används på de flesta avdelningarna. På den språkprofilerade 

förskolan finns små laminerade kort uppsatta på väggarna med bilder och text på både svenska och 

finska kring bland annat färger och olika rutinsituationer. På flera avdelningar används också 

specifika språkpärmar och egentillverkade kort med QR-koder kopplade till inlästa ordlistor och 

sånger på olika språk. 

 

5.3 Metoder för modersmålsundervisning 

I denna studie finns både likheter och skillnader funna i användandet av metoder för 

modersmålsundervisning. Alla de intervjuade pedagogerna uttryckte sig arbeta med samtliga barns 

modersmål, men i olika utsträckning. En skillnad avdelningarna emellan är tillgången till 

modersmålspedagoger och graden av samverkan med dessa vilket också kan komma att påverka 

undervisningen. Metoder för modersmålsundervisning som uttrycktes förekomma på de flesta 

avdelningarna var framförallt användandet av IKT. Främst lärplattor uttrycktes användas för 

bokläsning, film, sång, musik och översättning. 

 

Många pedagoger uttryckte sig därutöver använda enstaka ord på barns modersmål i 

rutinsituationer. Även sång, rim och ramsor uttrycktes vara användbara metoder för 

modersmålsundervisning, framförallt gällande språk som pedagogerna själva behärskar så som 

engelska eller finska. För undervisning i övriga språk används dock samma metoder, men med 

hjälp av samverkan med barn och föräldrar eller med lärplattan som nödvändiga verktyg.  
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Det står i läroplanen att vi ska ge modersmålsstöd, men vi kan ju kanske inte använda oss själva 

som verktyg, som vi gör i vanliga fall. Då får vi ju tillgå till plattan mest (Personlig kommunikation 

2017-11-29). 

 

Många av pedagogerna gav uttryck för en uppfattning om att barnens egna erfarenheter och 

intressen är en viktig utgångspunkt för ett språkutvecklande arbetssätt i allmänhet. Detta gällande 

såväl innehåll och metoder som pedagogerna menar bör spegla sådant som barnen själva eller 

enligt föräldrar visat intresse för. Genom Läslyftet, en kompetensutvecklingsinsats för 

förskollärare av Skolverket, redogör några pedagoger för hur de har arbetat för att kartlägga och 

använda sig av barnens språkliga erfarenheter. 

 

Nu håller vi på med något som heter läslyftet, då har vi gjort enkäter till föräldrarna med frågor om 

barnens språkliga erfarenheter hemifrån. Vilka symboler de känner igen, om de kan läsa några ord, 

vilka böcker de tycker om, sånger, tv-program... Alltså de erfarenheter de har, på olika sätt av språk 

hemifrån. Så det har vi jobbat med, och att försöka väva in det här med att vi har tagit fram de 

symbolerna som barnen känner igen och pratat om det. Och att låna böckerna som de, liksom, det 

de känner att de har intresse av, och lyssna på musik och sånt som är deras liksom, värld, eller 

språkliga värld. Så det är väl den kartläggningen vi har gjort precis nu (Personlig kommunikation 

2017-11-27). 

 

Ovan exemplifieras en metod som pedagogerna uttrycker sig arbeta med för att kartlägga barns 

språkliga erfarenheter. Andra metoder som lyfts är dokumentation, inskolningssamtal och 

utvecklingssamtal. 
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6. Diskussion 

I detta avsnitt kommer studien i sin helhet att diskuteras. Avsnittet behandlar diskussion av metod 

och resultat följt av möjliga implikationer för kommande yrkesuppdrag. Avslutningsvis 

presenteras förslag till fortsatt forskning. 

 

6.1 Metoddiskussion 

I denna studie har kvalitativ metod använts i form av fenomenografisk forskningsansats. I enlighet 

med mitt syfte att undersöka förskolepedagogers varierade strategier för ett språkutvecklande 

arbetssätt med andra modersmål än svenska anser jag att mitt metodval varit väl anpassat för att 

ge svar på de frågeställningar som formulerats för studien. Värt att ha i åtanke gällande metoden 

är, som tidigare lyft, studentens förhållningssätt som medberättare i en riggad situation (Bjørndal 

2005; Löfgren, 2014; Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). Eventuell styrning kan ha förekommit 

genom de frågor och följdfrågor som ställts vilket kan ha påverkat studiens resultat. Transparens 

har dock eftersträvats genom att bifoga det underlag som använts vid intervjuerna (se Bilaga 1). 

 

Värt att diskutera vidare är även det mer konkreta utförandet av datainsamlingen genom intervju 

och ljudupptagning. Fenomenografisk forskningsansats och kvalitativa, semistrukturerade 

intervjuer har varit väl lämpade för att visa på en utförlig och nyanserad bild av pedagogers 

uppfattningar och erfarenheter. Det semistrukturerade upplägget möjliggjorde att pedagogerna 

relativt fritt kunde delge sina erfarenheter och upplevelser utifrån de frågeställningar som 

diskuterades, vilket ej hade varit möjligt vid mer strukturerade intervjuer eller vid formulering av 

mer slutna frågor. Att genomföra individuella intervjuer kan också anses relevant för att få syn på 

enskilda pedagogers uppfattningar. Vid ett tillfälle intervjuades dock två pedagoger samtidigt då 

intervjun var planerad inne på en avdelning under arbetslagets planeringstid, och då jag i ett 

inledande skede inte varit nog tydlig med att intervjuerna helst skulle ske individuellt. I detta 

specifika fall är det värt att ha i åtanke att pedagogerna i olika utsträckning påverkar varandra, 

samt att det finns en risk att inte få fatt i pedagogernas enskilda uppfattningar. Att använda 

ljudupptagning under intervjuerna säkerställde att pedagogernas utsagor gick att återge ordagrant 

vilket har upplevts vara en stor tillgång, däremot finns det också en möjlighet att detta kan ha 

påverkat informanternas svar. Vid enstaka tillfällen upplevde jag hur informanter sneglade mot 

mobiltelefonen som spelade in samtalet vilket dock enbart skedde i ett inledande skede, och sedan 

upphörde helt ju längre intervjun fortskred. För att undvika denna påverkan i så stor utsträckning 

som möjligt lades mobiltelefonen med ovansidan nedåt.  

 

För ökad validitet valde jag att intervjua pedagoger från totalt fem olika avdelningar samt att 

tydliggöra mitt resultat genom citat från de intervjuer som genomförts. Detta är dock inte i denna 

utsträckning tillräckligt för att ge en allmän bild av förskolepedagogers uppfattningar om sitt 

uppdrag kring modersmålsutveckling, utan kan snarare betraktas som tendenser. De personer som 

har intervjuats i en kvalitativ studie kan helt enkelt inte anses representativa för en population 

(Bryman, 2011). 
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6.2 Resultatdiskussion 

6.2.1 Förskolepedagogers uppfattningar av sitt uppdrag kring barns modersmålsutveckling 

Av resultatet framgår en variation av uppfattningar som förskolepedagoger kan ha kring sitt 

uppdrag gällande flerspråks- och modersmålsutveckling. I likhet med Skolinspektionens 

kvalitetsgranskning (2017) uttrycker sig flera pedagoger i denna studie uppleva vissa svårigheter 

gällande bland annat bristande språkkompetenser och osäkerhet kring uppdraget hos sig själv eller 

andra. Många pedagoger ger uttryck för svårigheten i att använda sig själva som verktyg då de 

själva inte behärskar ett barns modersmål. Ur ett sociokulturellt perspektiv går detta att betrakta i 

termer av scaffolding (Kultti, 2009). Då pedagogerna själva saknar kunskap i ett språk kan det 

upplevas svårt att spontant ge barnen det stöd dem behöver. Istället uttrycker pedagogerna hur de 

ofta får tillgå IKT eller andra språkliga resurser. Resultatet visar dock också på vikten av att, 

oavsett de egna språkkompetenserna anta ett nyfiket och utforskande förhållningssätt till 

flerspråkighet. Många pedagoger i denna studie lyfter vikten av att agera medupptäckare och 

förebilder för såväl det enskilda barnet som för barngruppen vilket överensstämmer med tidigare 

forskning i enlighet med ett interkulturellt förhållningssätt och sociokulturella perspektiv på 

lärande (Benckert, Håland & Wallin, 2008; Gjems, 2011; Skans, 2011). 

 

Med utgångspunkt i fenomenografi och sociokulturella perspektiv blir det också av intresse att 

diskutera de sociala kontexter som dessa pedagoger verkar i. Pedagogernas erfarenheter, tankar 

och tidigare upplevelser av flerspråkighet och modersmål formar deras uppfattningar som enligt 

Uljens (1989) ofta är implicita. Hur påverkar deras inställning ramarna för arbetet? Den svenska 

förskolan likväl som samhället i övrigt går idag på många håll att betrakta som mångkulturell och 

flerspråkig (Calderon, 2004). Förskollärare och övriga förskolepedagoger har i detta avseende ett 

uppdrag att erbjuda samtliga barn modersmålsstöd i enlighet med de styrdokument som reglerar 

förskolans verksamhet (SFS 2010:800; Skolverket, 2016). Denna studie likväl som tidigare 

forskning visar på att förskolepedagoger fyller en viktig funktion som förebilder, där de genom 

det egna förhållningssättet, implementeringen av förskolans värdegrund och synliggörandet av 

flera språk i verksamheten kan verka för varje barns språkutveckling likväl som identitetsbildning 

(Kultti & Pramling Samuelsson, 2006, refererad i Kultti, 2012).  

 

Studien visar även på att flera pedagoger uppfattar sig som ansvariga för att informera föräldrar 

om modersmålets betydelse för barns allmänna språkutveckling. Detta med hänvisningar till 

styrdokument, forskning och barnets bästa. Förskolan är ytterst ansvarig för samverkan med 

hemmen, och är enligt Benckert, Håland & Wallin (2008) skyldig att ta initiativ till erbjudandet av 

modersmålsstöd. Föräldrarnas åsikter och önskningar är dock det som i slutändan avgör om 

modersmålsresurser ska tillämpas eller inte (a.a.). Informanterna i denna studie lyfter även att 

barnens egen inställning spelar stor roll, och att vissa barn själva väljer att inte tala sitt modersmål 

på förskolan. I situationer som dessa är det dock viktigt att i arbetslaget reflektera över och 

analysera orsakerna bakom dessa val, samt att föra en dialog med hemmen. 
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6.2.2 Förskolepedagogers uppfattningar av olika modersmåls utrymme i den egna 

verksamheten 

Genom sociokulturella perspektiv på lärande antas det att människor tänker och lär beroende på 

de sociala och kulturella kontexter som råder. Det antas även att människor lär genom interaktion 

och kommunikation (Gjems, 2011). Detta kan i förlängningen förklaras som att barns möjlighet 

att tillägna sig ett språk är starkt beroende av omgivningen ur ett flertal aspekter. Gällande andra 

modersmåls utrymme i verksamheten är det viktigt att diskutera och problematisera de normer 

som ofta är implicita i pedagogiska sammanhang (Cummins, Hu, Markus & Montero, 2015; Wedin 

och Wessman, 2017). För en gynnsam flerspråksutveckling bör såväl inflöde som utflöde av språk 

vara rikligt genom såväl den fysiska som den verbala miljön (Lindö, 2009; Benckert, Håland & 

Wallin, 2008). Både fysisk och verbal miljö behandlades även av pedagogerna i denna studie. 

Resultatet visar på en uppfattning om att svenska huvudsakligen genomsyrar den dagliga 

verksamheten, men att även andra modersmål ges utrymme genom miljö, material och strävan 

efter ett öppet och tillåtande klimat. Hälsningsfraser på flera språk uppsatta på dörrar eller väggar, 

böcker, alfabet och flaggor representerade fysiskt flerspråkighet på nästan alla de representerade 

förskolorna. Dessa metoder för synliggörande lyfts även av Benckert, Håland & Wallin (2008) och 

anses ligga i linje med ett interkulturellt förhållningssätt där det generellt råder positiva attityder 

mot språk och kultur och där olikheter ses som en tillgång.  

 

Pedagogerna i denna studie lyfte även vikten av den verbala miljön. Uppfattningar om vikten av 

en öppen, tillåtande flerspråkig atmosfär överensstämmer med tidigare studier inom området 

(Benckert, Håland & Wallin, 2008; Skolverket, 2013). Verbalt uttrycks främst svenska, följt av 

engelska och i viss mån finska och meänkieli vara de språk som upptar mest utrymme, detta baserat 

främst på pedagogernas egna språkkompetenser. Andra modersmål ges på förskolorna verbalt 

utrymme genom modersmålspedagoger, IKT och i viss mån genom sång och bokläsning. Dialog 

på eller kring andra modersmål än svenska initieras därutöver av pedagogerna främst baserat på 

barnens egna intressen eller i samband med förskolans rutinsituationer. Detta överensstämmer med 

sociokulturella perspektiv på lärande och med tidigare studier som visar på vikten av att utgå från 

barnens egen erfarenhetsvärld samt meningsskapande (Gjems, 2011; Kultti, 2009; Vygotskij, 

2001). 

 

6.2.3 Metoder för modersmålsundervisning 

I ett sociokulturellt perspektiv har den vuxne som tidigare diskuterat en viktig roll som förebild, 

men även som stöttande samtalspartner, som genom scaffolding i interaktion kan hjälpa barnet att 

utvecklas (Vygotskij, 2001; Kultti, 2009; Gjems, 2011). Denna uppfattning går att finna i såväl 

tidigare forskning som i pedagogers uppfattningar baserat på denna studies resultat. Hur kan detta 

appliceras på modersmålsundervisning? Att barn enligt Skollagen 8 kap. 10 § (SFS 2010:800) ska 

få möjlighet att utveckla sitt modersmål i förskolan går att implementera på olika sätt beroende på 

de förutsättningar som finns. Relevant blir vilka språkliga kompetenser som redan finns hos de 
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ordinarie pedagogerna, vilka typer av resurser som finns att tillgå, om förskolan har tillgång till 

modersmålspedagoger och hur förskolans pedagoger ser på sina egna möjligheter till medverkan i 

modersmålsundervisningen. Finns det tillgång till modersmålspedagoger bör de så långt som 

möjligt verka inom den ordinarie verksamheten, vilket uttrycks såväl av Skolverket (2013) som av 

pedagogerna i denna studie. Oavsett tillgång till modersmålspedagoger eller inte är dock 

utgångspunkten i Skolverkets (2013) stödmaterial att “alla förskolor kan respektera, framhålla och 

uppmuntra barns kunskaper och färdigheter i andra språk än svenska” (s. 9), en uppfattning som 

alla intervjuade förskolepedagoger tycks dela.  

 

Andra metoder för modersmålsundervisning som lyfts i studien är dialog i rutinsituationer, IKT, 

böcker och sång. I likhet med denna uppfattning lyfter Skolverket (2013) lek, sagoläsning, 

berättande, sång och dialog som allmänna metoder för ett språkutvecklande arbetssätt. Många 

intervjuade pedagoger ger även uttryck för vikten av att, oavsett metod, utgå från barnens 

erfarenheter och intressen. Detta uttrycks även av Benckert, Håland & Wallin (2008) samt Kultti 

(2009) som menar på att all språkverksamhet bör utgå från för barnen meningsfulla och begripliga 

sammanhang. Detta kan kopplas till Vygotskijs proximala utvecklingszon som belyser hur barns 

utveckling främjas genom utmaningar i precis rätt grad samt en utgångspunkt i barnens tidigare 

erfarenheter (Gjems, 2011). Genom att pedagogen bygger på barnets språkliga kunskaper, kultur, 

förförståelse och erfarenheter kan barn utmanas på rätt nivå för att utvecklas (Benckert et. al., 

2008). Kartläggningen av barns förförståelse och språkliga erfarenheter sker enligt pedagoger i 

denna studie genom dokumentation, inskolningssamtal, utvecklingssamtal eller specifika 

språksamtal. 

 

6.3 Implikationer för yrkesuppdraget 

Skolinspektionen har i sin kvalitetsgranskning (2017) lyft flera framgångsfaktorer för ett 

språkutvecklande arbetssätt så som ett tydliggjort uppdrag, väl förankrade riktlinjer och strategier, 

tid för gemensam reflektion över uppdrag och förhållningssätt samt samverkan med föräldrarna. 

Beroende på olika faktorer på kommunnivå, stadsdelsnivå eller förskolechefens ledning kan 

respektive förskolas förutsättningar se olika ut i fråga om kompetensutveckling, tillgång till 

modersmålsresurser och erfarenhetsutbyte vilket även denna studie har visat. Oavsett de 

förutsättningar som finns är dock en slutsats att vi som pedagoger är vårt eget viktigaste 

arbetsverktyg tillsammans med de metoder och material som vi väljer att använda oss av. Våra 

bakomliggande uppfattningar och attityder, medvetna eller omedvetna, påverkar vårt seende, vårt 

förhållningssätt och i förlängningen även vårt konkretiserande av vårt uppdrag. Av denna 

anledning blir det för förskolans pedagoger av stor vikt att tillägna sig kunskaper om 

flerspråksutveckling, såväl som medvetenhet om de egna uppfattningarna. 
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6.4 Förslag till fortsatt forskning 

I denna studie har förskolepedagogers upplevelser av sitt uppdrag kring flerspråksutveckling 

undersökts, däremot har inga kopplingar gjorts till pedagogernas skilda bakgrunder i fråga om 

ålder, utbildning och antal års yrkeserfarenhet vilket skulle kunna vara av intresse för vidare 

studier. Skolinspektionens kvalitetsgranskning (2017) visar även på vikten av tydliggjorda 

strategier och riktlinjer likväl som en väl fungerande samverkan med hemmen för ett gynnsamt 

arbete med flerspråkighet. Av denna anledning skulle därför även förskolechefers och 

vårdnadshavares perspektiv och upplevelser vara av intresse att undersöka.
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Bilaga 1. Intervjuguide 

Pedagog och barngrupp: 

● Hur länge har du arbetat inom förskolan? 

● Vad har du för utbildning? Har du gått någon fortbildning om flerspråkighet? 

● Hur många barn finns i barngruppen och i vilka åldrar? 

● Vilka språk talas i barngruppen? 

● Vilka språkkompentenser finns inom arbetslaget? Vilka språk talar du själv? (Om flera 

språk: tar ni vara på dessa språkkompetenser och i så fall hur?) 

Syn på uppdraget: 

● Hur ser du på ditt uppdrag kring barns språkutveckling generellt? Vad är din roll? 

● Vad har språk för betydelse för lärande enligt dig?  

● Vad har modersmålet för betydelse enligt dig för flerspråkiga barns utveckling? 

● Hur ser du på ditt uppdrag/din roll vad gäller barns modersmålsundervisning? (Finns det 

något som är lätt/svårt?) 

Interkulturellt förhållningssätt: 

● Synliggör ni barnens olika språk på förskolan? Om ja, på vilket sätt? Om nej, varför inte? 

● Finns det material på flera språk i er verksamhet? Vilken typ av material?  

● Talas andra språk än svenska i den dagliga verksamheten? Vilka språk och vid vilka 

tillfällen? 

Språkutvecklande arbetssätt: 

● Vilka metoder använder ni för att kartlägga barns språkliga kompetenser?  

● Finns modersmålspedagoger att tillgå? Om ja: Hur ofta kommer modersmålspedagogerna? 

Hur arbetar dem och finns det någon samverkan er emellan? 

● Finns någon annan tillgång till modersmålsstöd? Om ja: hur används det? 

● Kan ni ge barn tillgång till sitt modersmål på några andra sätt än genom 

modersmålspedagoger eller flerspråkig personal? 

● Hur arbetar ni för att stimulera andra modersmål än svenska? Vilka undervisningsmetoder 

använder ni? (Kan du ge exempel på hur dessa metoder används?) 

● Använder ni er av miljön för att främja språk? I så fall hur? 

● Samverkar ni på något sätt med föräldrarna vad gäller barns modersmål? I så fall: På vilket 

sätt? 

 


