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Sammanfattning  

Vi har genomfört en kvalitativ intervjustudie. Studien syftar till att undersöka vilka 

erfarenheter flerspråkiga förskollärare respektive enspråkiga förskollärare har av arbetet med 

barns modersmål Finns det några skillnader eller erfar dem arbetet på liknande sätt? I 

förskolans läroplan kan vi läsa att  

Barn med annat modersmål än svenska ska ges möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt 

modersmål" (lpfö, 2018, s 9).  

Utifrån studiens resultat framkommer olika sätt att erfara arbetet med att stötta och 

utveckla barnens modersmål i förskolan. Samtliga förskollärare som deltog i studien var 

eniga i att det finns både möjligheter och svårigheter i arbetet. Resultatet visar olika former 

av verktyg som förskollärarna använder sig av som underlättar arbetet. Där beskrivs både 

analoga och digitala verktyg. De uttrycker svårigheter i samverkan med hemmet vad gäller 

den dagliga kontakten med vårdnadshavare då tolk endast används vid specifika tillfällen 

såsom vid utvecklingssamtal och introduktionsmöten. Flertalet förskollärare väljer att lyfta 

språkets betydelse för identiteten samt hur viktig deras inställning är till arbetet. 

Förskollärarna menar att de till stor del besitter de teoretiska kunskaperna men hur ser deras 

arbetet i praktiken kan bli problematiskt. Sammanfattningsvis har vi inte funnit några större 

skillnader mellan flerspråkiga och svenskspråkiga förskollärare i arbetet med stötting och 

utveckling av barns modersmål i förskolan.  

  

 

Nyckelord: Förskola, modersmål, förskollärares erfarenheter och flerspråkighet. 
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Inledning: 

Bakgrunden till varför vi valde att skriva kring modersmålsundervisning i förskolan har 

grundat sig i våra egna erfarenheter, den forskning vi tagit del av under 

förskollärarutbildningens gång samt medias syn på ämnet. Dessa tre faktorer har gjort oss 

nyfikna och intresserade av att titta närmare på hur arbetet med barns modersmål går till ute 

i förskolans verksamheter. Vi har båda erfarenhet av att ha arbetat på förskolor där 

majoriteten av barnen haft svenska som modersmål. Vi har däremot haft VFU-perioder på 

mångkulturella förskolor där majoriteten av barnen inte haft svenska som modersmål. Vi har 

sett skillnad mellan olika förskolor, de som knappt berört barnens modersmål samt förskolor 

som har skapat goda förutsättningar för modersmålsundervisning. Vi upplever att många 

pedagoger i hög grad står handfallna i arbetet och inte vet hur de ska gå tillväga för att 

barnens modersmål ska få möjlighet att utvecklas då det är en del av förskolans läroplan. Vi 

valde att formulera syfte och frågeställningar tillsammans men har sedan valt att dela upp 

arbetet för effektivisera det. Vi har valt att dela upp forskningsöversikten samt uppsatsens 

metod del men har i efterhand gått igenom alla uppsatsen delar tillsammans.  

I vårt självständiga arbete har vi gjort åtta intervjuer med förskollärare, fyra intervjuer 

med flerspråkiga förskollärare och fyra med svenskspråkiga förskollärare. Vi valde att 

formulera intervjufrågorna tillsammans då vi båda ville ställa samma frågor till de två olika 

grupperna. Vi gjorde fyra intervjuer var, Linnea utförde intervjuerna med de flerspråkiga 

förskollärarna och Elsa utförde intervjuerna med svenskspråkiga förskollärarna. Vi gjorde 

varsin resultat och analysdel på den insamlade datan och jämförde sedan resultatet 

tillsammans i vår diskussion.  
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Bakgrund 

Centrala styrdokument fastslår att barn har rätt till att utveckla både sitt modersmål och det 

svenska språket. I förskolans läroplan står det att  

Barn med annat modersmål än svenska ska ges möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt 

modersmål. I förskolans uppdrag ingår det också att överföra och utveckla ett kulturarv – värden, 

traditioner och historia, språk och kunskaper – från en generation till nästa (lpfö 18, s?).  

Det är inte bara läroplanen för förskolan som säger att barnen ska ha rätt till att utveckla sitt 

modersmål, det gör även skollagen. Där kan vi läsa att  

Förskolan ska medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både 

det svenska språket och sitt modersmål (SFS, 2010:800, kap 8, 10 §). 

Det fanns tidigare i Uppsala kommun 80 modersmålspedagoger som undervisade på totalt 

40 olika språk. Nu har förskolans modersmålspedagoger tagits bort från verksamheterna och 

detta ansvar har istället lagts på förskollärarna (Lindström, 2016). Kultti menar att ämnet 

modersmål är ett väldigt omstritt ämne både allmänt och vetenskapligt (2015, s 15). I en 

artikel skriver Lindström om upprörda föräldrar som mist modersmålsundervisningen för 

sina barn. Omorganisationen menar att anledningen till att modersmålsundervisningen togs 

bort var på grund av besparingar. Modersmålsundervisningen ska genomsyra verksamheten 

och nu ligger ansvaret på endast förskollärarna. Barn med särskilda behov, barn som brister 

i det svenska språket eller för de nyanlända finns det möjlighet att söka modersmålsstöd. 

Modersmålsstöd går alltså inte att få om det bedöms att barnet kan tala tillräckligt bra 

svenska (Ingnerius, 2016).  

Orre skriver om myndigheter som anser att förskolans läroplan inte blir tolkad som den 

bör vad gäller barns språkutveckling av modersmålet. Resultatet av detta blir då att beroende 

på vilken förskola barnet går på varierar stödet av modersmålet. Det borde inte ses som 

acceptabelt då förskolor ska vara likvärdiga (2014).  

I dagsläget forskas det mycket på hur barn lär sig språk och betydelsen av språk i 

interaktioner med människor och enskilda individen (Kultti, 2015, s.15). Karlberg skriver 

att forskningen visar att hjärnans kapacitet ökar när barn lär fler språk. Barn har lättare att 

lära sig ett andraspråk när modersmålet får utvecklas samt att deras arbetsminne och förmåga 

att ta emot information kan förbättras (2017). Ingerus beskriver hur pass liten del av de 

flerspråkiga barnens vardag som inkluderar deras modersmål. Många vårdnadshavare 

använder svenskan i hemmet och anledningen till detta är att de tror att det påskyndar 
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svenskinlärningen (2017). Svensson påtalar också att barnets första språk har stor betydelse 

för inlärning av ett andraspråk (2017, s 45). 

Samhällsnormer är ett hinder för barns språkutveckling. Många förskollärare tror sig veta 

hur läsningen och interaktionen på barnets modersmål sker i barnens hemmiljö. Det är viktigt 

att inte göra dessa antaganden utan istället fråga och sätta sig in i hur barnens språkliga 

hemmiljö ser ut. Barnen kan ha en helt annan berättarkultur i sitt hem än vad vi tror. Det 

måste finnas en nyfikenhet hos förskollärarna där de måste våga fråga om hur familjerna gör 

hemma. De är för att kunna ge barnen så goda språkliga förutsättningar som möjligt 

(Ingnerius, 2017). 

Det är mot bakgrund av denna samhälleliga debatt som vår studie fokuserar på 

förskollärares erfarenheter av att stötta barnen i deras utveckling av det egna modersmålet. 
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Syfte och frågeställningar  

Syftet med den här studien är att undersöka svenskspråkiga och flerspråkiga förskollärares 

erfarenheter av stöttning och utveckling av flerspråkiga barns modersmål 

 

Frågeställningar: 

 

1. Vilka upplevelser har flerspråkiga förskollärare av att stötta och utveckla 

flerspråkiga barns modersmål? 

 

2. Vilka upplevelser har svenskspråkiga förskollärare av att stötta och utveckla 

flerspråkiga barns modersmål?  

 

3. Finns det någon skillnad mellan dessa två grupper av förskollärare och hur kan en 

sådan skillnad förstås? 
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Forskningsöversikt 

Språk som redskap för att lära sig svenska  

Bylund och Abrahamsson i Hyltenstam, Axelsson och Lindberg definierar 

modersmålsundervisning som att barn ges möjlighet att stärka både sin identitet samt ges 

förutsättningar i att stärka sitt modersmål i skrift och läsning. Det är en tvåspråkig 

undervisning där barnet ges möjlighet att utveckla sitt modersmål parallellt med sitt 

andraspråk (2012, s 226). 

Axelsson beskriver att om barn endast får undervisning på sitt andraspråk kommer barnets 

tänkande och lärande utvecklas långsammare. Det har visat sig att barn som fått möjlighet 

utveckla sitt modersmål har kommit ikapp de svenskspråkiga barnen kunskap- och 

språkmässigt. En sociokulturellt stödjande miljö där flerspråkiga barn ses om en tillgång är 

nödvändigt för att barn ska de nå de bästa resultaten i sitt andraspråk (2013, s 557). Axelsson 

hävdar att även om barnen endast uppmuntras till utvecklande i och lärande på andraspråket 

finns det risk att barnen istället gör motstånd och ser språkutvecklingen i andraspråket som 

ett tvång. När tvåspråkighet istället ses som en resurs bidrar det till att barnen bli mer 

motiverade till andraspråksinlärningen (2013, s 552). 

I en studie av Gauza och Hedman har de 120 barnen som har medverkat i studien antingen 

deltagit i modersmålsundervisning eller inte. I resultatet visade det sig att de barn som har 

deltagit i modersmålsundervisning fick bättre resultat i andraspråksinlärningen, speciellt när 

det kom till läsinlärning. De barn som behärskade sitt modersmål väl i ordförråd och läsning 

tenderar också att få ett rikare ordförråd på deras andraspråk. Resultatet av studien får oss 

att förstå vikten av modersmålsundervisning för barn. Sammanfattning av ovanstående 

litteratur och studier påtalar vikten av användandet av modersmålet för utvecklandet av ett 

andraspråk (2017, s.121).  

 Modersmål – Identitet  

Modersmålsundervisning är nära sammankopplat till vem man är som person, kulturen och 

språket. Dessa faktorer påverkar hur identiteten formas. Enligt Axelsson är det viktigt att vi 

pedagoger gör det möjligt för eleverna att utveckla ett andraspråk men samtidigt låta dem 

behålla och få använda sitt förstaspråk, det stärker elevernas självförtroende (2013, s.551). I 

studien “Children’s Cultural Identity Formation: Experiences in a Dual Language 
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Program” av Yaneth Rodríguez-Tamayo och Tenjo-Macias har det undersökts vilken 

betydelse användningen av modersmålet har för barns identitet. Det är en intervju- och 

observationsstudie där de följer flerspråkiga elever. De elever som observeras är spanska 

elever på en amerikansk skola där 50 % av undervisningen sker på engelska och resterande 

50 % på spanska. En stor fördel med att lära sig ett andraspråk är att barnets självkänsla och 

självförtroende ökar. Att kunna fler språk ger barnen möjlighet att känna sig bekväma i olika 

miljöer. I resultatet får vi ta del av olika barns erfarenheter kring sin flerspråkighet. Josef 

berättar i sin intervju om när han hjälpte sin pappa att översätta ett ord på ett restaurangbesök, 

han stärkte sin självkänsla då han kunde hjälpa honom (2019, s.95). Vi får också ta del av 

Sean som berättar om när han började ta pianolektioner. Han kunde växla från engelska till 

spanska när han skulle berätta för sin morfar vilket hans favoritstycke var. Han frågade sedan 

sin pappa hur man sa ett ord på spanska och hans pappa översatte. Sean berättar med ett 

leende på läpparna att han lärde sig ett nytt ord (Yaneth Rodríguez-Tamayo och Tenjo-

Macias ,2019, s.98). 

Axelsson menar att det är otroligt viktigt att elevernas identiteter blir bekräftade och att 

deras språk och kulturer blir en naturlig del av klassrummet (2013, s.552). Axelsson menar 

att minoritetsspråkens roll i klassrummet är otroligt viktigt. Det har stor betydelse för 

individens självbild och hur en upplever sig själv i samhället (2013, s.554). I Yaneth 

Rodríguez-Tamayo och Tenjo-Macias studie visar att kultur är något som är viktigt för varje 

barn och har en stor betydelse i deras liv. Det hjälper dem att knyta an till sina familjer och 

känna stolthet i vem de är och över deras kultur. Barn undersöker och formar ständigt sin 

kulturella identitet, skolan har ett viktigt uppdrag att göra det möjligt för barnen (2019, 

s.101). I intervjustudien “Bilingual and Proud of It: College-Bound Latinos/as and the Role 

of Interpreting in Their Success” av Borrero var de elever som deltog i studien överens i att 

deras tvåspråkighet är ett starkt verktyg i deras liv. Eleverna var överens i att deras 

tvåspråkighet hjälpte dem i deras akademiska framgångar men utöver det var de noggranna 

att berätta hur viktigt det var för dem att bevara sin tvåspråkighet då det var en stor del av 

dem själva och känslan av att vara Latino. De kände alla en stolthet över sin kulturella 

bakgrund. En av eleverna föddes i USA men resterande familj föddes i Mexiko och därmed 

var spanskan en viktig del av familjens kulturella identitet. En annan elev berättade vilken 

betydelse spanskan hade för sin mexikanska identitet. Hon säger att spanskan låter olika 

beroende på vart du kommer ifrån. Hon menar också att det är en del av henne själv, att det 

är något speciellt och unikt. En annan elev menar att det är bra att vara tvåspråkig då man 

kan vara med i olika sammanhang. Ibland är jag engelsk och ibland spansk. Jag känner mig 
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stolt när jag får använda min spanska. Det är något jag vill föra vidare (2015, s.17). Lärare i 

skolan måste närma sig sina elevers modersmål och se tvåspråkighet som en styrka. 

Tvåspråkigheten har en stor betydelse för elevernas kultur och identitet (Borrero , 2015, s.18-

20).  

Föräldrakontakt och hemmets betydelse 

I förskolans läroplan kan vi läsa att arbetslaget ska  

Föra fortlöpande samtal med barns vårdnadshavare om barnets trivsel, utveckling och lärande samt 

genomföra utvecklingssamtal (2018, s.17). 

Den dagliga kontakten är en stor del av kommunikationen med barnets eller barnens 

vårdnadshavare i förskolan. Detta kan bli problematiskt när vårdnadshavarna inte behärskar 

samma språk som pedagogerna, det finns då en risk att betydelsefull information om 

verksamheten eller barnet inte framkommer.  

Kontakten mellan förskollärare och vårdnadshavare har stor betydelse för det enskilda 

barnets välbefinnande, utveckling och lärande. Vårdnadshavare uttrycker att det är viktigt 

för dem att få en inblick i barnets värld. Vårdnadshavare reagerar ofta negativt om de inte 

får möjlighet att få ta del av barnets dag vid hämtning (Sandberg & Vuorinen, 2007, s.35-

37). Tamburkontakten beskrivs enligt Sandberg & Vuorinen som den mest uppskattade 

formen av samverkan både hos pedagoger och föräldrar. Den dagliga föräldrakontakten är 

den mest grundläggande formen av samverkan och betyder mycket för föräldrarna (2007, 

s.54-55). Sandberg och Vuorinen menar att tidsbrist kan vara något som försvårar kontakten 

med vårdnadshavare. De menar också att kontakten med vårdnadshavarna underlättas när 

båda parter är intresserade av ett samarbete (2007, s.114-115). 

Samverkan med hemmet är otroligt viktigt när det kommer till de flerspråkiga barnen. 

Förskollärarna behöver information om barnens språkanvändning i hemmet för att ge barnen 

så goda språkliga förutsättningar som möjligt på förskolan därav är samarbetet mellan 

förskola och hemmet viktigt (Kultti, 2014, s.19). Ett samarbete med vårdnadshavare gör det 

möjligt för förskollärare att få information om hur språket ser ut, användningen av det samt 

vilka behov och önskemål det finns från hemmen. Pedagoger kan genom samverkan med 

hemmet få möjlighet att ta del av olika ord och uttryck barnet använder sig av. Det 

underlättar för pedagogerna då det blir lättare att bemöta barnen i deras modersmål samt i 

det svenska språket, då man kan bekräfta samt vidga genom att berätta vidare vad det heter 

på svenska (Kultti, 2014, s.98). 
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I en intervjustudie gjord av Vuorinen, Sandberg, Sheridan och Williams i syfte att se 

närmare på hur samarbetet mellan hem och förskola ser ut framkommer det att pedagogerna 

anser det viktigt att få ett förtroende hos vårdnadshavarna genom dialog. De förskollärare 

som deltog i studien menar också att föräldrarna är måna om att få en daglig uppdatering om 

barnets välbefinnande på förskolan. En av pedagogerna menar att det är viktigt att ha en 

öppenhet och ömsesidighet i dialogerna med vårdnadshavare då det är en förutsättning för 

att skapa goda relationer. Pedagogen menar också att hon vill ge föräldrarna en känsla av 

trygghet genom att finnas där och svara på frågor och funderingar. Det är viktigt att 

vårdnadshavarna känner sig trygga med att lämna sitt barn på förskolan. En annan 

förskollärare i samma studie menar att det är viktigt att se varje vårdnadshavare som en 

individ och inte vårdnadshavare som en och samma grupp. Pedagogen menar att det är 

viktigt för att få förståelse för varje enskild vårdnadshavare och kunna bemöta dem utifrån 

dess behov (2014, s.153-154). Flertalet förskollärare i studien menar att vårdnadshavare ofta 

ber om förskollärarnas kompetens och perspektiv för att få stöttning i sitt eget föräldraskap. 

De brukar få ge råd kring det som rör uppfostran (Vuorinen, Sandberg, Sheridan och 

Williams, 2014, s.157). I förskolans läroplan kan vi läsa att förskollärare ska  

Ta ansvar för att utveckla en tillitsfull relation mellan förskolan och hemmen (lpfö, 2018, s.17).  
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 Fenomenografi som teoretisk utgångspunkt 

Vi har valt att utgå ifrån ett fenomenografiskt perspektiv i vår studie som är vår teoretiska 

utgångspunkt. Den handlar om att undersöka hur människor uppfattar sin omvärld och inte 

vad som faktiskt är korrekt och inte korrekt fakta, det vill säga hur världen verkligen är. 

Grundbulten i teorin är att människor uppfattar sin omvärld olika. Svaren som vi får i 

kvalitativ intervjuutsagor utgörs av människors erfarenheter och hur de själva upplever sin 

omvärld. Inom det fenomengrafiska perspektivet finns två ordningar. Den första ordningens 

perspektiv är faktabaserat och utgår ifrån hur verkligheten är. Den andra ordningens 

perspektiv handlar om människors erfarenheter och om hur de själva upplever sin omvärld 

(Larsson, 1986, s 12-13). 

Vi har valt att göra en intervjustudie där vi utgår ifrån andra ordningens perspektiv som 

är relevant för vår studie. Vi kommer att undersöka förskollärares uppfattningar om och 

erfarenheter av att arbeta språkutvecklande med flerspråkiga barn i förskolan. Genom att vi 

använder detta perspektiv i vår studie kommer vi få syn på vilka likheter och skillnader som 

finns mellan flerspråkiga och enspråkiga förskollärare (Marton & Booth, 2000, s 162). Vår 

studie kommer undersöka förskollärare med tvåspråkighet och svenskspråkighets 

erfarenheter av modersmålsundervisning i förskolan. Genom att se denna studie från ett 

fenomenografiskt perspektiv anser vi att det inte går att göra en verklighetsbaserad 

undersökning på detta ämne utan vi måste ta hänsyn och se till allas erfarenheter och omvärld 

för att kunna få en förståelse för hur förskollärare upplever fenomenet vi undersöker.  
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Metod  

Kvalitativa intervjuer 

För att genomföra denna studie har vi valt att samla in data genom att göra kvalitativa 

intervjuer med förskollärare. Trost menar att en kvalitativ intervju består av enkla frågor där 

intervjuaren får innehållsrika och komplexa svar (2010, s 25). Syftet med den här studien är 

att undersöka svenskspråkiga och flerspråkiga förskollärares erfarenheter av arbetet med 

modersmålsundervisning i förskolan. Vi ansåg att kvalitativa intervjuer var den bästa 

metoden för att få svar på våra forskningsfrågor. Om vi valt att göra observationer hade det 

inte givit oss svar på hur förskollärarna upplever modersmålsundervisningen i förskolan utan 

endast hur arbetet sett ut i praktiken. Vår intervju kommer att vara semi-strukturerad vilket 

innebär att vi kommer behandla ett ämnesområde och frågorna vi valt att ställa är öppna och 

det kommer inte finnas några fasta svarsalternativ (Trost, 2010, s 42).  

Trost beskriver att en kvalitativ intervju kan bestå av sju steg. Första steget är tematisering 

där man formulerar ett problem utifrån vad du vill ta reda på. Steg två är design där du gör 

ett urval av intervjufrågor med hänsyn till olika faktorer. Steg tre är genomförandet av 

intervjun. Överföring av data är steg fyra, då gör man materialet tillgängligt för analysering. 

Steg fem är bearbetning och analys. Där utgår man från sitt teoretiska perspektiv som i vårt 

fall är det fenomenografiska perspektivet och analyserar den data man samlat in från 

intervjun. Resultat är steg sex, där analyserar man resultatet . Där får man ställa sig frågan 

om resultatet går att granska kritiskt. Sista steget är rapportering. Där ska en rapport skrivas 

på en vetenskaplig grund med utgång från ett teoretisk perspektiv (2010, s 50-51).  

Urval  

Vår datainsamling består av intervjuer med flerspråkiga och svenskspråkiga förskollärare 

från tre olika kommuner. Vi valde att intervjua endast förskollärare för att det enligt 

läroplanen är förskollärarna som har huvudansvaret för undervisningen i förskolan (lpfö, 

2018, s 12). Eftersom vi valde att undersöka hur förskollärarna undervisar, stöttar och ger 

möjlighet för barnen att utveckla sitt modersmål ansåg vi att det var det relevant att personen 

vi intervjuade hade en förskollärarutbildning. Den informationen framgick i 

informationsbrevet till de förskollärare som fick förfrågan att medverka i en intervju. Vi 

började med att fråga personer som vi har en tidigare relation till som exempelvis gamla vfu-
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platser, tidigare arbetsplatser och kollegor. När vi inte längre fick intervjuer via kontakter 

valde vi att skicka ut mejl till olika förskolor i två olika kommuner. Trots nämner att strategin 

vi först använde oss av kan jämföras med bekvämlighetsurval. Vi valde ut personer som vi 

tyckte passade in och var intressanta till den intervjun vi skulle genomföra (2014, s 141). 

Genom att utföra åtta intervjuer, fyra med svenskspråkiga förskollärare och fyra med 

flerspråkiga förskollärare så anser vi att vi fått tillräckligt mycket material för en bredare  

överblick. Det blir inte heller för mycket data för att missa viktiga detaljer i materialet vi 

analyserar (Trots, 2014, s 143).  

Genomförande  

Vi valde att kontakta olika förskollärare via mejl för att se om det fanns något intresse för 

att delta i vår studie. I mejlet fanns en kortare beskrivning av oss samt information om 

studiens syfte. De pedagoger som anmälde ett intresse och valde att delta i studien fick 

ytterligare information om studien samt en medgivandeblankett. Bell menar att 

medgivarblanketten används för att säkerställa att respondenterna som väljer att delta i 

studien är medvetna om sina rättigheter och om hur materialet kommer att användas (2016, 

s.190). Vi erbjöd också deltagarna att få ta del av frågorna innan i syfte att den deltagande 

skulle kunna förbereda sig innan samt att den kunde avgöra innan påbörjad intervju vilka 

frågor förskolläraren ville svara på. Bell menar att det är viktigt att ge respondenten 

möjlighet att se över frågorna innan intervjun för att lättare kunna ta ställning till 

intervjufrågorna (2016, s.190). Intervjuerna genomfördes individuellt för att skapa en 

jämnare maktbalans mellan den som håller i intervjun och respondenten. Det är viktigt att 

den som blir intervjuad inte känner sig i underläge (Trost, 2014, s.67). Intervjuerna ägde rum 

på förskolorna och spelades in med röstmemo-applikationen på telefonen. Vi tog också en 

del anteckningar. Kvale och Brinkmann menar att ljudupptagning är den vanligaste formen 

att registrera en intervju, det är enkelt då den som intervjuar endast behöver fokusera på 

samtalet. Det är också lättare att kunna gå tillbaka och lyssna om. Vi valde att också göra 

små anteckningar då tekniken ibland strular för att vara på den säkra sidan (2014, s.218-

219). Anteckningarna använde vi också om det var något vi kom på i stunden som vi ansåg 

var viktig information att ta med sig under eller efter intervjun TANKAR  
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Reliabilitet och validitet  

Vi höll i intervjuer med svenskspråkiga förskollärare respektive flerspråkiga förskollärare 

för att jämföra deras erfarenheter av modersmålsundervisning i förskolan. Frågorna vi ställde 

utgick ifrån att förskollärarna fick framföra sin egna tankar och erfarenheter kring ämnet. Vi 

genomförde det Esaiason m.fl. beskriver som respondentundersökning. En 

respondentundersökning utgår ifrån respondenternas egna tankar. Respondenterna får 

samma eller liknande frågor då forskaren vill få fram vad varje enskild person tänker kring 

det som undersöks. Därefter vill forskaren se mönster och tematisera svaren de fått av 

respondenterna och sedan utifrån det beskriva och förklara varför olika respondenter skiljer 

sig åt utifrån vad de svarat (2017, s.236). Bell menar att man kritiskt måste granska den data 

man får in av respondenterna för att kunna avgöra hur tillförlitlig och giltig den är. 

Reliabiliteten är detsamma som tillförlitlighet och ett mått på hur resultatet utifrån 

tillvägagångssätt påverkas av omständigheter och tid. Studier med hög reliabilitet är stabila 

och resultatet skulle bli desamma oberoende av vilken forskare som ställer frågorna samt att 

vi skulle få liknande svar vid en ny mätning. Validitet beskriver giltighet och trovärdighet. 

Den mäter hur frågeställningar påverkar trovärdigheten i undersökningen och studiens 

resultat därför är det viktigt att granska frågorna kritiskt innan man tar sig ut på fältet och 

intervjuar (2016, s.131-134). 

Vi författare gjorde varsin delstudie. En av oss fokuserade på de svenskspråkiga 

förskollärarna och en av oss på de flerspråkiga förskollärarna. Vi har varit handledda av 

samma handledare, vi har ställt samma typ av frågor i liknande ordning. I vårt resultat har vi 

fått liknande svar. Hade någon annan utfört samma studie hade vi förmodligen fått in 

liknande data. Det betyder att det finns ett visst mått av reliabilitet i vår studie. 

 

Databearbetning och analysmetod  

Det material som vi samlat in genom kvalitativa intervjuer kommer analyseras utifrån ett 

fenomenografiskt perspektiv. Vi valde att spela in intervjuerna så vi senare kunde 

transkribera och tematisera materialet. Bell menar att genom inspelning och transkribering 

finns större möjlighet att upptäcka olika kategorier då man kan bearbeta materialet fler 

gånger. Materialet blir också mer trovärdigt när inspelningen finns kvar och kan granskas 

(2016, s 196-197). Vi har flertal gånger läst igenom transkriberingarna för att upptäcka 
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variationer när vi har kategoriserat materialet. Genom det fenomenografiska perspektiv är 

det förskollärarnas uppfattningar och erfarenheter som vi redovisar och analyserar. 

När vi har skapat beskrivningskategorier har vi utgått från Martons och Booths modell. 

Marton och Booth förklarar det första kriteriet som en sammansättning av erfarenheter och 

upplevelser av det fenomen som undersökts med villkor att beskrivningsteorierna har en 

koppling till fenomenet. Det andra kriteriet är att beskrivningsteorierna ska ha en logisk 

koppling till varandra. Det sista kriteriet innebär att begränsa kategorierna. De kategorierna 

som tas fram ska vara det som framkommer tydligast i den insamlade datan (2000, s 164). 

Vi har ett flertal gånger läst igenom transkriberingarna för att upptäcka variationer när vi 

har kategoriserat materialet med ett fenomenografiskt perspektiv. Det är förskollärarnas 

uppfattningar och erfarenheter som ligger till grund för vår studie.  

 

Etiska ställningstaganden  

Det finns fyra huvudkrav när en forskning eller studie ska genomföras. Det som forskaren 

måste ta hänsyn till är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Informationskravet innebär att personen som utför intervjun är skyldig att 

delge information till personen som blir intervjuad. All information som kan påverka den 

deltagandes beslut om att medverka bör respondenten blir medveten om. Att intervjun kan 

avslutas när respondenten vill samt att materialet kommer analyseras (Vetenskapsrådet, 

2002, s 7). Samtyckeskravet är nästa steg som forskaren ska uppfylla. Det innebär att den 

deltagande ska få bestämma helt över sin medverkan i studien (Vetenskapsrådet, 2002, s 9). 

Konfidentialitetskravet innebär att forskaren måste garantera att den insamlande datan och 

respondentetns personuppgifter inte kommer att användas på så sätt att obehöriga kan ta del 

av materialet. Slutligen måste forskaren ta hänsyn till nyttjandekravet vilket innebär att 

materialet man samlat in i studien endast får användas till den pågående forskningen eller 

studien (Vetenskapsrådet, 2002, s 10). 

För att vår studie ska uppfylla dessa etiska aspekter har vi innan intervjun skickat ut 

förfrågan genom ett informationsbrev. Det innehåller information om vad vår studie kommer 

undersöka, vilka vi är, att intervjun kommer att spelas in och att materialet kommer 

analyseras. När vi sedan träffar respondenten så kommer vi ha med oss en 

medgivandeblankett. Där framgår det tydligt att intervjun spelas in, att den är frivillig och 

kan avbrytas när som. Både personen som blir intervjuad och vi som gör studien skriver 
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under denna blankett för att uppfylla samtyckeskravet. Konfidentialitetskravet uppfylls 

genom att vi överhuvudtaget inte använder oss av personuppgifter. Det finns inget som kan 

identifiera inspelningen eller texten med respondenten. Det sista kravet är nyttjandekravet 

som vi anser att vi uppfyller då det innebär att det insamlade materialet endast används till 

studien. 
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Resultat och analysmetod 

Vi utgår från det fenomenografiska perspektivet och kategorierna är nära kopplat till vårt 

syfte som är: att undersöka enspråkiga och flerspråkiga förskollärares erfarenheter av 

stöttning och utveckling av flerspråkiga barns modersmål. Samt våra frågeställningar, Vilka 

upplevelser har enspråkiga förskollärare av att stötta och utveckla flerspråkiga barns 

modersmål? Vilka upplevelser har flerspråkiga förskollärare av att stötta och utveckla 

flerspråkiga barns modersmål? Och Finns det någon skillnad mellan dessa två grupper av 

förskollärare och hur kan en sådan skillnad förstås? Resultat och analys är kategoriserat efter 

enspråkiga och flerspråkiga förskollärare. Intervjupersonerna är anonyma och kommer 

nämnas som Förskollärare A, B, C och D.  

Resultatet kommer från intervjuer med flerspråkiga och enspråkiga förskollärare. Vi har 

utgått från det fenomenografiska perspektivet när vi har kategoriserat vår insamlande data. 

Vi har utifrån vår insamlade data kategoriserat innehållet och fått fram olika kategorier i 

resultatet, i diskussionen kommer vi diskutera våra delstudier i förhållande till tidigare 

forskning. I resultatet nedan kommer de olika kategorierna beskrivas som K. Resultat och 

analysdelen från intervjuerna med flerspråkiga förskollärare är gjord utav Linnea och resultat 

och analysdelen med enspråkiga förskollärare är gjort utav Elsa.  

 

 



 

19 

 

Resultat och Analys utifrån flerspråkiga förskollärares 
erfarenheter 

När jag har arbetat fram kategorierna i resultatet och analysen har transkriptionerna lästs 

igenom flertal gånger. Kategorierna är framtagna ur resultatet från den insamlade datan som 

framkom tydligast.  

 

 

K1- Strukturellt språkstöd  

K1:1 - Litteratur och digitalt  

Flertalet flerspråkiga förskollärare har anget att böcker är ett hjälpmedel som ofta används i 

förskolan, i form av både fysiska böcker och digitala böcker. Polyglutt är en återkommande 

applikation som används för att barn med andra modersmål ska få möjlighet att lyssna på 

boken i samband med att boken blir läst på det svenska språket. 

Sen har vi valt att använda polyglutt för att vi upplever att det är bättre böcker och på fler språk. Just 

den här pojken som inte är så stark på svenskan kan han få lyssna på boken innan  eller efter på sitt 

språk innan vi har läser den (Förskollärare A).  

Böcker är något som alla berättar att de använder i verksamheten för att stimulera barnens 

modersmål. Barnen får lyssna till böcker på modersmålet. Samt att det finns tvillingböcker 

på de flesta avdelningar som gör det möjligt för föräldrarna att låna hem böckerna.  

Vi har material tex tvillingböcker så böcker som vi har på svenska har vi även på andra språk som 

föräldrarna har möjlighet att låna hem. Så om vi läser en bok här på svenska så kan de läsa en likadan 

bok fast på deras språk (Förskollärare C).  

Böcker är ett hjälpmedel som ofta används till hjälp för att stimulera barnens modersmål. 

Eftersom det finns bristande språkkunskaper så har inte pedagogerna möjlighet att läsa 

böcker på barnens modersmål utan tar hjälp av hemmet när det kommer till läsning. 

Applikationerna är också ett återkommande hjälpmedel. Ipaden används ofta i sammanhang  

då språkkunskaperna hos förskollärarna brister. Förskollärarna berättar om att ipaden oftast 

används för att barnen ska få lyssna på böcker på deras modersmål.  
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K1:2 - Bildstöd  

Förskollärarna arbetar dagligen med bildstöd i förskolan för att stödja barnens språk. 

Förskollärarna berättar att bildstöd finns uppe i hallen för att tydliggöra vid påklädsel. En av 

förskollärarna lyfter vikten av att ha rätt bilder så att det inte blir missförstånd. Det finns 

även ett dagsschema uppsatt med bilder så att barnen under dagens gång får möjlighet att 

kunna se vad som ska hända härnäst. Tecken som stöd är ett hjälpmedel som används av 

flertalet förskollärare för att stödja barns språk och förståelse i förskolan. Förskollärarna 

upplever att det bidrar till att det blir ett gemensamt språk för alla.  

Vi har bilder på väggen, vi har vad det är för dag och vad som händer under dagen. Så går vi alltid 

igenom det, sen har vi märkt att det är väldigt viktigt att ha rätt bilder, tex när barnen ska klä på sig för 

det är väldigt många barn som går och tittar. När dom sen ska klä på sig så ser man att på bilden så såg 

man att jag skulle ha overall på sig och det stod inte att jag skulle ha galonkläder. Så där är det jätteviktigt 

att det är rätt bilder, för det är där dom går och tittar under dagen att okej nu är vi här och vad ska hända 

sen (Förskollärare C).  

Bilderna finns till för att öka barnens förståelse i det svenska språket, och ett hjälpmedel som 

alla tar hjälp av i verksamheten. En förskollärare beskriver ovan att det viktigt att se över 

vilka bilder som använts för att stötta barnens språk, risken som finns annars är det 

uppkommer missförstånd eller att barnen lär sig fel. 

K 2 - Spontant språk 

K 2:1 - Motstånd till användning av modersmålet  

En förskollärare berättar att på hennes förskola jobbar personalen med att stärka barnens 

identitet genom att lyfta olika kulturer och språk men inte nödvändigtvis barnens olika 

modersmål utan alla möjliga olika språk för att det inte ska vara utpekande. Personalen har 

upplevt att många av barnen inte vill berätta om vad saker heter på deras språk om frågan 

kommer direkt, utan ett arbetssätt som fungerat för dem är att istället locka fram språket på 

ett lustfyllt sätt. 

Vi frågar inte så ofta vad heter si och så på ditt språk. För att vi ser att barn inte trivs med det, alla barn 

vill inte visa upp och vara utpekande och annorlunda. Fast dom flesta vet att dom flesta är flerspråkiga 

vill dom inte ändå, dom vägrar (Förskollärare D).  

Hon berättar även att en förskollärare som arbetar på förskolan inte alls vill prata sitt 

modersmål trots att han har mycket goda språkkunskaper. Anledningen till att han inte vill 

använda sitt modersmål är att han inte vill bli påmind om tiden eller de minnen han har från 

sitt hemland.  
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Jag tror att vi stärker identitet genom presentera mångfalden inte bara språkmångfalden, värderingar tex 

och olika traditioner. Det är vårt sätt att stärka deras identitet och modersmål (Förskollärare D).  

Svenska språket är det vanligaste språket och majoriteten av barn och personal pratar 

svenska i förskolan. Att barn väljer att inte prata deras modersmål i förskolan kan vara för 

att de vill passa in och vara som alla andra. Att inte kunna prata svenska språket kan bli 

utpekande och barnen väljer då istället att vägra parata sitt modersmål.  

 

K 2:2 - Spontana tillfällen  

De flesta förskollärarna påstår att barnens modersmål lyfts och kommer till uttryck vid 

spontana situationer och inte vid planerade undervisningssituationer. Ett exempel som en 

förskollärare lyfte var att modersmålet kom till uttryck under måltidssituationer, där barnen 

fick berätta om vad olika saker heter som finns vid matbordet. Ett annat exempel var vid en 

aktivitet när barnen målade, där förskolläraren frågar barnen om vad färgerna heter på deras 

språk.  

Ja, vid sådana här spontana sammanhang vid tex lunch och mellanmål, att man börjar prata om vad 

saker heter på olika språk, det gör vi (Förskollärare A).  

Några av förskollärarna har även berättat att de tidigare har tagit hjälp av hemspråkslärare, 

men att den hjälpen inte längre är möjlig då det tagits bort. 

Tidigare har vi haft en pedagog som har kommit och undervisat i arabiska men det har tagits bort vilket 

är väldigt synd, men för övrigt har vi liksom ingen som kommer och undervisar i något modersmål 

(Förskollärare C).  

 

Hemspråkslärare finns inte längre vilket några av förskollärarna uttrycker är tråkigt för att 

de anser att de fick språklig hjälp från dem. De använder sig fortfarande av material som de 

tidigare har fått för att stimulera barnens modersmål i förskolan. En del menar också att de 

har tagit språklig hjälp av föräldrarna för att kunna använda barnens modersmål vid vissa 

situationer. Många uttrycker att det är svårt på grund utav bristande språkkunskaper och när 

barnen som mest får stimulans av sitt modersmål är via olika applikationer på Ipaden där 

barnen kan lyssna på böcker på deras språk.  

Ibland, när vi får vikarier som kan deras språk kan de prata men inte annars (Förskollärare C).  

En av förskollärarna berättar att det inte finns några barn på hennes förskola som kan parata 

spanska som är hennes modersmål. Ibland kommer vikarier till förskolan som kan andra 

språk och då får barnen ibland möjlighet att tala deras modersmål.  
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Utifrån intervjuerna kan vi se att användandet av modersmålet som sker i förskolan är 

oftast enstaka ord vid vissa aktiviteter, måltidssituationer och vid användning av Ipaden. 

Ingen förskollärare har anger att barnens modersmål kommer till uttryck eller stimuleras vid 

undervisningssituationer. Några av förskollärarna menar att modersmålet bör aktivt 

stimuleras men nästan alla ställer sig frågan hur, och berättar att kunskapen inte finns där. 

Detta kan tolkas som att barnens modersmål inte stimuleras i undervisningssituationer för 

att det inte finns personal som besitter den kompetensen.  

 

K 3 - Språkliga hinder i samverkan med vårdnadshavare  

 

K 3:1 – Metoder för att underlätta språkanvändning  

 

Fler förskollärare upplever att kommunikation med hemmet är svårt på grund utav 

språkbrister i det svenska språket. Vid utvecklingssamtal och inskolningssamtal anställs tolk 

för vara säker på att rätt information kommer fram. Vid mer daglig kontakt som vid hämtning 

och lämning används både Google translate och bildstöd för att underlätta kommunikationen 

med vårdnadshavare där svenskan inte är så stark.  

 

Utmanande är när vi kan inte språket till exempel (Förskollärare B).  

 

Att nå föräldrarna, det är nog de. Barnen ger inte upp, när man inte förstår så säger dom det gång på 

gång på gång tills man förstår varandra, men det är svårare med föräldrarna (Förskollärare A).  

 

 

Flera förskollärare lyfter också att personal har kontaktat anhöriga till sig själva som kan 

språket för att översätta information som vårdnadshavare behöver ta del av. Uniqum är en 

applikation som används i Uppsala kommun för att informera vårdnadshavare om tex 

föräldramöten eller berätta om vad som pågår just nu i verksamheten. Däremot finns endast 

applikationen på svenska vilket en förskollärare uttrycker sitt missnöje om.  

För det känns otroligt viktigt med information ska komma fram, tex uniqum om vi använder är det 

jättetråkigt att det inte finns på alla språk, att föräldrarna inte kan få information den vägen 

(Förskollärare A).  
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Den vardagliga kontakten består oftast av bildstöd, tecken som stöd och få meningar med 

Google translate.  

 

K 3:2 - Planerade samtal 

K 3:2:1 - Samtal utan tolk 

 

När det kommer till planerade samtal så som utvecklingssamtal och inskolningssamtal fanns 

det olika åsikter om hur samtalen ska utföras. En av förskollärarna har valt att inte använda 

sig utav någon tolk, trots att det finns brister i det svenska språket hos vårdnadshavare. 

 

Jag har aldrig anlitat en tolk, just den här principfrågan, jag tycker man måste kämpa för att förstå. Det 

är min personliga åsikt, just för att jag har varit i den situationen själv (Förskollärare D).  

K 3:2:2 - Tolk som stöd 

Andra nämner att de har tagit hjälp av tolk för att all information ska framkomma vid dessa 

samtal.  

 

Det är där det brister mest, framförallt där föräldrarnas svenska inte är stark. När vi har viktiga samtal 

eller utvecklingssamtal tar vi hjälp av tolk och samma med inskolningssamtal då är det också en tolk 

med, samma om föräldrarna önskar ett speciellt samtal (Förskollärare A).  

 

Förskollärarna upplever kommunikationen med vårdnadshavare som inte förstår eller kan 

prata det svenska språket som problematisk. All nödvändig information kommer inte alltid 

fram till vårdnadshavarna.  

 

K 4 - Flerspråkighet som resurs 

 

Flera av förskollärarna lyfter på att det är positivt med flerspråkig miljö  för barnen. Istället 

för att modersmålet ska bli något negativt bör de istället lyftas som ses som en resurs. Några 

av förskollärarna har upplevt att de barn som inte behärskar svenskan så bra väljer att inte 

tala alls eller i mindre utsträckning. Förskollärarna menar att barnen som inte kunde svenska 

kan känna sig utanför eller annorlunda.  

Jag tänker ju att det är en jättefördel att kunna ha fler språk. Jag tycker att det är positivt att ha fler språk 

i förskolan men då är det också viktigt att det lyfts men det gör det inte (Förskollärare C).  
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Jag tror att vi stärker identitet genom presentera mångfalden inte bara språkmångfalden, värderingar tex 

och olika traditioner. Det är vårt sätt att stärka deras identitet och modersmål (Förskollärare D).  

 

Förskollärarna är måna om att stärka barnens identitet men de har olika sätt att erfara arbetet 

samt hur arbetet ska gå till. Detta kan förstås utifrån hur förskollärarna själva har blivit 

bemötta i sin flerspråkighet. Ingen av förskollärarna har berättat att de fick använda sig av 

sitt eget modersmål i förskolan när de själva gick utan då var det svenskan som stod i fokus. 

Modersmålet talades hemma eller med vänner som kunde samma språk. Erfarenheterna ser 

ut att ha påverkat förskollärarna olika då en del tycker att modersmål är otroligt viktigt och 

ska få ta plats i förskolan, medans en annan anser att fokus mer ska ligga på att lyfta olika 

kulturer och värderingar.  
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Resultat och analys utifrån svenskspråkiga förskollärares 
erfarenheter  

Jag har noggrant transkriberat och granskat min insamlade data för att hitta kategorier. 

Kategorierna är skapade utifrån vad de enspråkiga förskollärarna har svarat i intervjuerna. 

Kategorierna är utformade efter vad förskollärarna i störst utsträckning ansåg var viktigt i 

arbetet med barns modersmål.  

 

 

K 1 - Strukturellt multimodalt språkstöd 

 

De flesta av de svenskspråkiga förskollärarna använder både digitala och analoga verktyg 

för att stimulera och stötta barnen i utvecklingen och användningen av deras modersmål. 

 

K 1:1 - Digitalstöttning 

 

Flertalet av de svenskspråkiga förskollärarna som medverkade i studien använder sig på 

något sätt av digitala verktyg för att stimulera och stötta barnen i deras modersmål.  

Två av pedagogerna anger att de använder sig av applikationen “polyglutt” i arbetet med 

barns modersmål. Där finns många av barnens hemspråk men inte alla.  

 

Vi använder polyglutt, en inläsningstjänst som Uppsala kommun har köpt till oss där de flesta språken 

finns och den utvecklas jättemycket, det kommer fler och fler språk. Den kan vi använda. (Förskollärare 

B). 

Vi har polyglutt. Högläsnings-appen, där har vi inte alla språken men många ändå, men det är svårt med 

de språk som inte finns i den appen och som vi inte kan prata, då är det svårare att stimulera och hjälpa 

barnen att utveckla sitt hemspråk (Förskollärare C). 

Förskollärare A menar att de digitala hjälpmedlen är en viktig del när det kommer till arbetet 

med flerspråkiga barn. Hon anger QR- koder som exempel men beskriver inte vidare hur 

arbetet går till.   

De estetiska uttrycken och de digitala hjälpmedlen är viktiga delar när det kommer till att arbeta med 

flerspråkighet... [...] Vi använder QR-koder tillsammans med barnen (Förskollärare A).  
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K 1:2 – Analogstöttning 

 

Det framkommer tydligt i resultatet att samtliga förskollärare använder någon form av 

analogt verktyg för att stimulera barnens modersmål.  

Förskollärare D använde inte digitala verktyg för att stötta barnen i deras modersmål. Det 

var något som fortfarande var outforskat.  

 

Vi har varit dåliga på att använda det digitala, vi har fått lite tips men nej det har vi inte använt oss av 

det, finns ju olika appar och så, den här Ugglo finns ju. Det är lite outforskat (Förskollärare D).  

 

Det kan betyda att förskolan inte arbetar med digitala verktyg i någon större utsträckning 

och att de anser att arbetet med digitala verktyg inte känns helt enkelt.  

Samtliga av de svenskspråkiga förskollärarna använder litteratur som ett strukturellt 

språkstöd i deras verksamheter. Två av förskollärarna anger att de använder litteraturen 

främst i syfte att barnen ska se hur språket ser ut då de inte behärskar språket själva och 

därmed inte kan läsa böckerna.  

 

Vi har och använder många böcker på olika språk i arbetet med barnens modersmål (Förskollärare A) 

Vi lånar ju böcker, vi försöker låna böcker som visar olika kulturer och olika språk (förskollärare D) 

Vi lånar böcker på olika språk så det finns tillgängligt för dom, att kunna visa att såhär ser bokstäverna 

på arabiska ut. Vi kan inte läsa men vi kan visa och titta på hur olika språk ser ut (Förskollärare B) 

Vi lånar vi böcker på andra språk trots att vi inte kan läsa dom så kan barnen se hur bokstäverna ser ut. 

Hur man skriver och så. Känna igen (Förskollärare C) 

 

Förskollärare A och B antydde löst att de använde sig av estetiska uttryck för att stötta 

barnens modersmål och språkutveckling.   

 

[...] Sen använder vi också våra estetiska uttryck, genom att teckna. Det ska alltid finnas möjlighet ifrån 

ettårsålder med måleri och lera. Man kan uttrycka sig på fler sätt än det verbala. Vi har ett 

kommunikationsrum för språk och kommunikation, i rummet fångar vi upp både högläsning men också 

att jobba med kommunikation på flera olika sätt. 

[...] Och vi i sjunger på olika språk... (Förskollärare B). 
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K 1:2:1 – Bildstöd med barn  

Flertalet svenskspråkiga förskollärare använder sig av bildstöd eller tecken som stöd. Vi kan 

se bildstödet som en gemensam kommunikation där alla barn oavsett modersmål blir 

förstådda och gör sig förstådda. Bildstöd menar de flesta förskollärarna är bra för samtliga 

barn då det blir ett förtydligande i kommunikationen.  

 

Vi använder bilder, och det är bra för alla barn, som bildstöd för att förtydliga språket. Och tecken som 

stöd (förskollärare B) 

 

Vi använder oss av tecken som stöd , vi har inte kommit jättelångt än men vi lär oss tillsammans med 

barnen. Vi har veckans tecken och så lär vi oss två eller tre tecken i veckan som vi fokuserar extra 

mycket på. Vi tar det i barnens takt, ser vi att det behövs mera så ger vi dom mer. Vi använder bildstöd 

också, det är effektivt, för alla barn. Vi har en knippa på oss med bilder dagligen. Ibland kan vi säga till 

barnen “Kom så går vi ut” och så blir dom arga och upprörda men när vi visar bilden så förstår dom och 

då följer de ofta med då de gillar att vara ute också men att det inte är så lätt att förstå alla gånger 

(förskollärare C) 

 

Vi använder också bildstöd. Vi har tagit ett beslut att alla pedagoger bär bildstöd på sig som en del av 

sin kostym. Alltid bra att möta barnen med bildstöd (förskollärare A).  

 

 

 

K 1:2:2 – Bildstöd med vårdnadshavare  

 

Förskollärare A använder också bildstöd i den dagliga kontakten med flerspråkiga 

vårdnadshavare.  

 

Bildkort har också varit till hjälp för nyanlända föräldrar. Jag hade nyligen en episod, med en 

introduktion av en familj, då en mormor kom och hämtade och inte kunde kommunicera med personalen 

och gick då fram till något (som vi satt upp) som kallas “liten och trygg”, ett material vi arbetar med där 

det finns bilder på olika känslor (glad, ledsen, arg) och då kunde vi peka om barnet varit ledsen, glad 

osv (Förskollärare A). 

Vi kan se att flertalet de enspråkiga förskollärarna använder bildstöd med barnen. En av 

förskollärarna anger också att hon använder det i kontakt med vårdnadshavare. Det kan 

förstås som ett sätt att förstärka och förtydliga kommunikation. Bilder är något de flesta kan 

associera  till oavsett vilket språk vi talar. En av förskollärarna menar att användning av 

bildstöd gör att barnen får en större förståelse för vad som ska hända härnäst. När barnen 

inte förstår kan det leda till irritation och aggressivitet. Bildstöd kan därmed förstås som ett 

sätt att  kunna förebygga att det inte blir några irritationsmoment och konflikter vilket det 



 

28 

 

skulle kunna bli om vi endast använder oss av det verbala språket då kommunikationsmissar 

lätt kan ske när olika språk talas.  

 

 

K 2 - Spontant språk  

Flertalet av de svenskspråkiga förskollärarna anger att de majoriteten av barnen använder 

sitt modersmål under dagen. Några av förskollärarna anger också betydelsen av att ha 

pedagoger med barnens modersmål på förskolan. 

 

 

K 2:1 - Barn - Barn 

Förskollärare A och B anger att barn med andra modersmål talar sitt modersmål i leken.   

 

Barnen som pratar arabiska pratar ofta sitt modersmål på förskolan. Dom gör med varandra i leken.  

 

Det sker under hela dagen, mer eller mindre. Där vi har flera barn med samma modersmål sker en större 

kommunikation emellan (förskollärare A) 

I resultatet framkommer det att barnen ofta talar sitt modersmål i den frialeken förutsatt att 

fler barn på förskolan talar samma språk. Att barnen använder sitt modersmål i den frialeken 

kan förstås som att det finns utrymme för det då den är mer fri och spontan. Under planerade 

aktiviteter på förskolan använder de enspråkiga förskollärarna förmodligen svenskan i störst 

utsträckning vilket kan betyda att barnen känner att deras modersmål inte hör hemma och 

får komma till uttryck under dessa tillfällen.  

 

K 2:2 - Pedagog - Barn 

Förskollärare C menar att barnen främst talar sitt modersmål med de pedagogerna som talar 

samma språk.  

 

Dom pratar ibland sitt språk på sitt modersmål. Vi har pedagoger som pratar arabiska som kan  göra det 

med barnen. Sen har vi någon som kan prata bengali också  [...]Och de pedagoger som kan arabiska och 

är till stor hjälp när barnen behöver extra stöd , de får då hjälp i det arabiska språket tillsammans med 

det svenska” (Förskollärare C). 



 

29 

 

 

Förskollärare A anger också det sker en större kommunikation när barnen kan tala sitt 

modersmål med de flerspråkiga pedagogerna på förskolan.  

 

[...] det sker en större kommunikation när vi har pedagoger som pratar det modersmålet [...]Många av 

pedagogerna flerspråkiga och det är en medveten rekrytering (Förskollärare A). 

Två av förskollärarna lyfter flerspråkiga pedagoger som en resurs i arbetet med barns 

modersmål. En av förskollärarna menar att det är till stor hjälp i kommunikationen samt att 

en av förskollärarna menar att det sker en större kommunikation när det finns flerspråkiga 

pedagoger på förskolan. Hon anger också att det är en medveten rekrytering. En medveten 

rekrytering kan förstås som att förskolläraren erfarit svårigheter i arbetet med flerspråkiga 

barn och därav valt att tänka igenom det vid anställningar för att underlätta det dagliga 

arbetet. Att hälften av de enspråkiga förskollärarna väljer att lyfta betydelsen av flerspråkiga 

pedagoger i verksamheten tyder på att det finns svårigheter som enspråkig förskollärare i 

kommunikation och i arbetet med barns modersmål.  

 

 

K 2:3 - Barnets spontanitet  

Förskollärare B berättar om en flicka i hennes barngrupp som gärna delar med sig av sitt 

hemspråk.  

 

Sen har vi också ett barn som talar italienska som lär oss italienska. Hon pratar svenska med oss 

pedagoger men ändå vill hon lära ut en massa ord och sådär (Förskollärare B).  

 

K 3 - Kommunikation med hemmet  

I intervjuerna med de svenskspråkiga förskollärarna framkommer det att hemmet kan ses 

som en resurs i arbetet med flerspråkiga barn. Det framkommer också vissa svårigheter i 

samverkan med hemmet. Resultatet visar att samtliga förskollärare tar språklig hjälp från 

vårdnadshavare. De flesta förskollärare uttrycker inga större svårigheter i kontakten med 

vårdnadshavare. Det kan förstås som att dessa förskollärare har mycket erfarenhet av att 

arbetet med flerspråkiga barn och vårdnadshavare och därför har tydliga arbetssätt och 

strategier för att nå fram. 
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K 3:1 - Möjligheter och hemmet som resurs 

 

Resultatet visar att föräldrar kan bidra till att hjälpa pedagoger att förstå vad barnen eller vad 

andra föräldrar som inte behärskar det svenska språket vill berätta. Det kan ses som en stor 

tillgång i arbetet med barnens modersmål.  

Förskollärare A menar att det är viktigt att inte missa någon information när barnet börjar 

i förskolan. Hon menar vidare att det är viktigt att det finns en tolk under första mötet så att 

all information som behöver tas emot och ges kommer till uttryck och förstås.  

 

Planen är så att under introduktionen ska vi dels ha en tolk om vi inte har pedagoger som talar det 

språket. Oftast vill jag att det oavsett finns med en tolk så att vi inte missar något då vi har 

introduktionssamtal med föräldrarna (Förskollärare A).  

 

Förskollärare A anger också att det är viktigt att vid förskolestart och under 

introduktionssamtalet göra en språkkartläggning på alla barn. Den är viktig att göra 

tillsammans med vårdnadshavare för att lyckas fånga upp barnens olika språk.   

 

Vi gör en språkkartläggning så man fångar upp vilka språk barnet har omkring sig och pratar i sin 
omgivning, inte endast det dom pratar med sina vårdnadshavare utan kanske också med och det gör vi 

med alla barn, man kan annars inte fånga upp om barnet har ett minoritetsspråk, det syns inte om du har 

en mormor som pratar meänkieli eller samiska, och därför ska det göras en språkkartläggning för alla 

barn (Förskollärare A).  

 

 

Förskollärare C hävdar att de tar en del språklig hjälp från hemmen. 

 

Vi kan ju höra med föräldrarna vad barnen har sagt så kan dom berätta vad det betyder om det är något 

ord sådär så kan dom ju hjälpa oss att tolka. Vi tar inte mycket hjälp av föräldrarna med det händer 

(Förskollärare C). 

 

Förskollärare B är positivt inställd till föräldrakontakten och den hjälp man kan få av 

hemmet. Hon menar att föräldrar kan hjälpa till i att göra oss pedagoger förstådda i vad 

barnen vill säga när vi inte själva förstår.  

 

Vissa föräldrar kan inte svenska, då kan dom familjerna som kan båda språken hjälpa oss i 

kommunikationen. Tolka och hjälpa en annan familj som har svårt med svenskan. Och att dom ibland 

kan berätta för oss vad ett barn säger när vi inte förstår. Då kan dom tolka åt oss och berätta vad barnet 

vill säga till oss. Ett barn sa alltid “Mai” och vi visste inte vad det ville när det sa det , men det var vatten 

visade det sig, det visste inte vi , då lärde en av föräldrarna oss det (Förskollärare B).  
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Förskollärare D menar att de i stor utsträckning samtalar med vårdnadshavarna om hur de 

pratar i hemmen. Hon berättar att det är viktigt reda ut vad barnet menar om de själva inte 

förstår. Hon hävdar att förskolan har mycket dialoger med hemmet och att de för tillfället 

inte har några föräldrar som inte behärskar det svenska språket.  

 

Ja det gör vi, vi pratar mycket med föräldrarna om hur dom pratar hemma och ibland kan det vara något 

som barnet har sagt som vi inte förstår så tar hjälp och kan reda ut vad barnet menar, så barnet blir lyft 

och förstått i sina olika språk. Och nu ska vi jobba med matematik, så då har vi pratat med en familj, 

barnet fråga vad matematik var och det visade sig att det var ungefär samma på det språket. Med då 

kunde det barnet berätta hemma för sina föräldrar mera vad barnet tänker. Men vi har mycket dialoger 

med hemmet. Vi har just nu inte några föräldrar som inte förstår det svenska språket. Men i början av 

terminen så pratade vi ganska mycket engelska med föräldrarna men nu funkar det med svenska. Vi har 

inte behövt hjälp utan vi pratade engelska och nu pratar vi svenska (Förskollärare D). 

Samtliga förskollärare menar att hemmet kan användas som resurs. Det kan förstås som att 

dialoger med vårdnadshavare är viktigt i arbetet med flerspråkiga barn och i utvecklingen av 

deras modersmål. Vårdnadshavare kan hjälpa pedagoger att översätta viktiga ord som barnen 

använder sig av i förskolan. De kan bidra till att kommunikationen blir bättre då 

förskolläraren förstår ord som barnet använder sig av och kan därav hjälpa det i större 

utsträckning. Det kan också leda till mindre frustration hos båda parter. En av förskollärarna 

menar att det har använt sig av engelskan. Engelskan fungerar i vissa fall då vårdnadshavarna 

behärskar den. Situationen hade förmodligen sett annorlunda ut om dessa vårdnadshavare 

inte behärskat engelskan.   

 

 

K 3:2 - Svårigheter i samverkan med hemmet  

Förskollärare C upplever vissa svårigheter i samverkan med hemmet, främst när det kommer 

till den dagliga kontakten med de flerspråkiga vårdnadshavarna. Tolk är något som inte 

används dagligen utan endast vid speciella tillfällen såsom vid utvecklingssamtal. Det kan 

tolkas som att det blir en orättvisa i vilka vårdnadshavare som får en daglig uppdatering av 

barnens vistelse på förskolan. 

 

Jag upplever det inte svårt med föräldrakontakten, det är ganska lätt, det svåra är med dom föräldrarna 

som inte kan svenska språket och då är det ju svårare att kommunicera med dem men de som kan prata 

samma språk som jag kan är det ju enklare att ha den där dagliga kontakten med” (Förskollärare C).  

 

Hon berättar vidare kring svårigheterna av den dagliga kontakten och hur de ibland tar hjälp 

av flerspråkiga pedagogerna för att nå fram, det är dock inte alltid möjligt.  
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Om det är arabiska till exempel så har vi ju pedagoger vi kan ta hjälp av, annars får vi ta hjälp av 

engelskan och hacka oss fram , halvknaggligt, och funkar inte det så får vi använda tolk, men det blir ju 

inte varje dag utan det blir snarare på utvecklingssamtal och dylikt (Förskollärare C).  

 

Förskollärare A menar att det svåraste är det mindre afrikanska språken, då det är svårt att 

hitta en tolk.  

 

[...] svårast är de afrikanska mindre språken, dom är stora i sina länder men små här och där det verkligen 

inte går att få introduktionsstöd från modersmålsenheten för flerspråkighet. Det är svårt att hitta en 

pedagog som kan prata det, det går knappt att hitta en tolk som kan prata det när vi har introduktion 

med familjen, det är det svåra (Förskollärare A). 

 

K 4 - Interkulturellt förhållningssätt och identitet  

Det framkommer i resultatet att flertalet förskollärare menar att identitet och självförtroende 

är en centrala delar i arbetet med barns modersmål. De flesta av de enspråkiga förskollärarna 

betonar modersmålets betydelse för identiteten och barnets självförtroende och vikten av att 

bli sedd och bekräftad.  Förskollärarna anger också hur viktigt det är för pedagogerna att få 

barnen att känna sig bekräftade.  

 

K 4:1 - Attityd , bemötande och uppmuntran  

Förskollärare B berättar om att det varje år bjuder in alla barn och vårdnadshavare till en 

ljusfest i syfte att förenas.   

Vi bjuder inte till ljusfest, och då är alla familjer välkomna, det är för att uppmärksamma att ljuset finns 

i alla kulturer, och förenas alla tillsammans, alla kulturer får mötas. Vi bryr oss om dom, bemöter dom 

med värme och respekt (Förskollärare B). 

Förskollärare D berättar att hon vill att alla barn ska känna att alla språk är lika mycket värda.  

Det blir problematiskt med de språk som vi inte är vana vid, det känns som att dom är svårare att 

uppmärksamma än språk som tex tyska franska och engelska som man kan lite grann, man vill ju att 

alla ska känna sig lyfta och alla språk är jämbördiga (Förskollärare D).  

 

Förskollärare C och B menar att det är viktigt att uppmuntra, lyssna och vara nyfiken på 

barnets modersmål.  

Vi försöker uppmuntra barnen att prata sitt modersmål och om dom säger någonting säger vi inte: Nej 

det heter så här. Utan på svenska heter det så här, vi vet ju inte om dom säger ordet på sitt hemspråk 

utan vi kan ju bara det svenska språket (Förskollärare C).  
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Jag uppmuntra dem att använda sitt modersmål. Är nyfiken på deras modersmål som flickan som lär 

oss italienska. Uppmuntra henne att använda det och vara nyfiken och att dom får lära oss. Ha ett öppet 

klimat mellan de olika språken (Förskollärare B). 

 

Förskollärare B menar vidare att  

Man lär sig otroligt mycket själv. Det är roligt och spännande att ta del av barnens språk. (Förskollärare 

B)  

  

 

K 4:2 - Identitet  

Förskollärare A menar att om man inte förstår vad flyktingskap och migration innebär samt 

språkets betydelse för identiteten är det svårt att bemöta människor med värme.  

 

Förstår man inte vad en flyktingskap, migration , integration handlar om så förstår man inte språkets 

betydelse för identiteten, det interkulturella förhållningssättet och så vidare och då möter man inte 

familjen och barnet på det sättet. En mycket bra handledare jag haft en gång i tiden sa att du ska möta 

din nästa så att den känner sin skönhet i dina ögon och det bär jag med mig. 

 

Förskollärare B menar att språket är den del av barnen själva och att få använda sitt 

modersmål i förskolan är jätteviktigt för att känna stolthet i sig själva.  

Barnen känner stolthet i att prata sitt modersmål på förskolan. Att lära varandra. Språket är en del av 

dom själva. Det är jätteviktigt. Det är en trygghet också (Förskollärare B).  

Forskning visar att det är otroligt viktigt att barnens identiteter blir bekräftade på förskolan 

samt att få tala sitt modersmål och bevara det är en stor del av barnet självt. Två av 

förskollärarna lyfter detta. En anger att det är viktigt för barnen att känna en stolthet i vem 

dom är och en annan menar att det handlar om att bemöta och bekräfta familjer och barn 

med värme och respekt då språket och deras förflutna är en stor del i vem dom är. 
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Diskussion 

Vi har undersökt svenskspråkiga och flerspråkiga förskollärares erfarenheter av arbete med 

modersmålsundervisning i förskolan. Empirin har besvarat frågeställningarna Vilka 

upplevelser har flerspråkiga förskollärare av att stötta och utveckla flerspråkiga barns 

modersmål? Vilka upplevelser har svenskspråkiga förskollärare av att stötta och utveckla 

flerspråkiga barns modersmål? Finns det någon skillnad mellan dessa två grupper och hur 

kan en sådan skillnad förstås? 

Vi har utifrån vår insamlade data kategoriserat innehållet och fått fram olika kategorier i 

resultatet, i diskussionen kommer vi diskutera våra delstudier i förhållande till tidigare 

forskning. Resultat har inte visat några större skillnader mellan flerspråkiga och 

svenskspråkiga förskollärare utan är relativt lika.  

Resultatet av intervjuerna med flerspråkiga förskollärare påvisar att många förskollärare 

anser att det finns svårigheter i arbetet. De vet inte riktigt hur de ska arbeta utvecklande och 

stöttandet av modersmålet då främst sker i spontana situationer där enstaka ord kommer till 

uttryck. Svenskspråkiga förskollärare anger att stöttningen av modersmålet främst sker med 

hjälp av tex bildstöd, Ipad och böcker. Axelsson påtalar att de barn som fått stöd i sitt 

modersmål också har lättare att utveckla sitt andraspråk. Det har resulterat i att de barn som 

fått möjlighet att utveckla sitt modersmål i större utsträckning kommit ikapp de 

svenskspråkiga barnen både kunskaps- och språkmässigt  (2013, s 557).  

Axelsson tar upp vikten av stöttning och stimulering av modersmålet. Utifrån resultatet 

av vår studie framkommer det en osäkerhet hos förskollärarna när det gäller stöttning av 

modersmålet. Det bidrar till att det inte får så mycket plats i verksamheten. Däremot talar  

Axelsson om barnen som endast uppmuntras till utvecklande i och lärande på andraspråket. 

Det finns det en risk att barnen istället gör motstånd och upplever språkutvecklingen i 

andraspråket som ett tvång. Tvåspråkighet kan istället ses som en resurs vilket kan bidra till 

att barnen bli mer motiverade till andraspråksinlärningen (2013, s 552). Detta är något som 

en av de flerspråkiga förskollärarna nämnde i vår studie. Hon menar att de arbetar med att 

locka fram språket på ett lustfyllt sätt istället för att fråga barnen vad vissa saker heter på 

deras språk. Personalen har upplevt att barnen känt sig utpekade och istället vägrat att tala 

på deras modersmål. Viss personal undvek att tala sitt modersmål för att de inte ville bli 

påminda om livet de haft innan de kom till Sverige. Detta var inget fenomen som någon av 

de svenskspråkiga förskollärare hade upplevt enligt studien. Detta var inget fenomen som 
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någon av de enspråkiga förskollärare hade upplevt enligt studien. En stor skillnad mellan de 

enspråkiga och flerspråkiga förskollärarna är att de flerspråkiga har betydligt mycket mer 

erfarenheter av vad det innebär att vara flerspråkig.  

De hjälpmedel som förskollärarna använder sig av för att stötta barnens modersmål 

skiljde sig inte åt mellan de flerspråkiga förskollärarna och de svenskspråkiga förskollärarna. 

Samtliga förskollärare använde i olika stor utsträckning av böcker, ipad och bildstöd. 

Applikationerna varierade mellan polyglutt och ugglo som båda är applikationer där barnen 

får möjlighet att lyssna på böcker på deras modersmål.  

Något som skiljer delstudierna åt är att det främst är de svenskspråkiga förskollärarna 

som väljer att lyfta begreppet identitet samt kulturens betydelse för den enskilda individen. 

En av de svenskspråkiga förskollärarna menade att språket är en stor del av barnet självt och 

att det bidrar till trygghet och stolthet. Identitet och modersmål kan vi koppla till tidigare 

forskning och litteratur. Axelsson menar att det är viktigt att barnen får använda sitt 

förstaspråk då det stärker deras självförtroende (2013, s 551). En av förskollärarna anger att 

de bjuder in familjer till ljusfest för att uppmärksamma olika kulturer och för att få dem att 

mötas. Hon menar vidare att det handlar om att bemöta alla människor med värme och 

respekt. I Rodríguez-Tamayo och Tenjo-Macias studie kommer det till uttryck att kultur är 

något som är viktigt för varje barn då det handlar om att känna stolthet över sig själv och sin 

kultur. Barn undersöker ständigt sin kulturella identitet vilket betyder att skolan har ett 

viktigt uppdrag att göra det möjligt för barnen att ta med sin kultur in i verksamheten (2019, 

s.101). Två av de svenskspråkiga förskollärarna som deltog i studien anger att de uppmuntrar 

barnen att tala sitt modersmål under dagen på förskolan. En av dem menar vidare att hon 

visar intresse och nyfikenhet för barnens olika språk. Forskningen menar att lärare i 

skolan  måste närma sig sina elevers modersmål och se tvåspråkighet som en styrka. 

Tvåspråkigheten har en stor betydelse för elevernas kultur och identitet (Rodríguez-Tamayo 

och Tenjo-Macias. 2014, s.18-20).  

I resultatet ser vi liknande erfarenheter hos flerspråkiga förskollärare och svenskspråkiga 

förskollärare när det kommer till samverkan med hemmet. Där framkommer det att 

flerspråkiga och svenskspråkiga pedagoger ser en del möjligheter, men i större utsträckning 

hinder och svårigheter i kontakten med vårdnadshavare. I resultatet framkommer det att den 

dagliga kontakten med vårdnadshavare är svår att upprätthålla. I litteratur och tidigare 

forskning kan vi se att den dagliga kontakten med vårdnadshavare ses som viktig. I studien 

av Vuorinen m.fl. framkommer det att vårdnadshavare är måna om att få daglig information 

om barnets välbefinnande på förskolan. I studien tar förskollärarna också upp att 
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vårdnadshavarna får uppleva en känsla av trygghet, det är därför viktigt att pedagogen finns 

där och kan svara på frågor och funderingar (2013, s.153-154). Flertalet av förskollärarna i 

vår studie använder endast tolk vid planerade samtal som vid utvecklingssamtal och 

introduktionssamtal. En av förskollärarna anger att under introduktionsmötet finns alltid en 

tolk närvarande. Hon menar att det är viktigt att göra en språkkartläggning för alla barn för 

att lyckas fånga upp alla barns språk. Enligt Kultti är samarbetet mellan förskollärare och 

vårdnadshavare extra viktigt när det kommer till flerspråkiga barn. Förskollärarna behöver 

information om barnens språkanvändning i hemmet för att kunna ge barnen så goda 

förutsättningar som möjligt (2014, s.19). En slutsats vi gör utifrån resultatet är att 

flerspråkiga vårdnadshavare inte får samma dagliga kontakt som de svenskspråkiga 

vårdnadshavarna.  
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Konklusion 

Syftet med vår studie var att ta reda på flerspråkiga och svenskspråkiga förskollärares 

erfarenheter av modersmålsundervisning i förskolan. 

Studien visar att det inte var några större skillnader mellan dessa två grupper. Flertalet av 

de förskollärare som medverkade i studien angav att det fanns både möjligheter och hinder 

i arbetet med modersmålsundervisningen. Flertalet förskollärare är medvetna om att arbetet 

med barns modersmål är viktigt och att det är en del av förskolans läroplan. Svårigheten i 

arbetet med stöttning och utveckling av barns modersmål i förskolan är att förskollärarna 

utrycker att de inte har tillräckligt mycket kunskap och verktyg. För att stötta barn i 

modersmålet som enligt forskning bidrar till andraspråksutveckling bör förskollärare se till 

individen och just de barnets behov. Hur:et är en fråga som både flerspråkiga och 

svenskspråkiga förskollärare ställer sig undrande till och utifrån detta kan vi se det som att 

det behövs mer kunskap inom ämnet. Vi anser att fler studier bör göras om hur arbetet med 

modersmål ska ske i förskolans verksamhet. Vår uppfattning om studien utifrån forskning, 

intervjuer och debatten är att svårigheter kring hur modersmålet ska få ta plats i 

verksamheten är stor och att förskollärare önskar riktlinjer för arbetet.  
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Bilagor  

Bilaga 1  

Infobrev 

 

Hej! 

 

Vi är två studenter från förskollärarprogrammet på Uppsala Universitet. Vi har i början av 

oktober 2019 påbörjat vårt examensarbete. Syftet med den här studien är att undersöka hur 

svenskspråkiga och flerspråkiga förskollärares erfarenheter av arbete med 

modersmålsundervisning i förskolan.” 

 

I vår studie kommer vi att utföra intervjuer med förskollärare. Vi kommer att spela in 

samtalen. Den data vi samlar in kommer att hanteras och transkriberas under pågående 

termin och så pass omgående som möjligt efter att intervjun ägt rum. Vi behöver inte ta del 

av några personuppgifter utan den enda information vi behöver ta del av är att du är 

utbildad förskollärare. Deltagandet av studien är frivillig och du har möjlighet att avbryta 

intervjun när som helst under samtalets gång.  

 

Om du har några frågor angående studien går det bra att kontakta någon av oss eller vår 

handledare.  

 

Mvh 

 

Elsa Rapp  

Linnea Lövgren  
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Bilaga 2  

Medgivande till deltagande i studie 

Vår studie kommer att undersöka modersmålsundervisningen i förskolor, detta är ett 

självständigt arbete som utförs under sista terminen på förskollärarprogrammet på Uppsala 

universitet. Studien utför av Linnea Lövgren och Elsa Rapp. 

Härmed ger jag mitt medgivande att delta i denna studie. 

Jag har tagit del av att intervjun kommer att spelas in, analyseras och användas i 

studenternas självständiga arbete. 

Intervjun får när som helst avbrytas och jag är medveten om att ingen ekonomisk 

ersättning krävs. 

Deltagarens namn 

…………………………………………………………………………………………… 

 Adress 

…………………………………………………………………………………………….. 

 Telefon 

……………………………………………………………………………………………… 

 

Handledare: Josefine krigh 

E-post: 

Student: Linnea Lövgren 

E-post:  

Student: Elsa Rapp 

E-post:  

  

 Ort och datum 

 ………………………………………………………… 

 Underskrift deltagare                                                    Underskrift student 
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………………………………………                       ……………………………………... 

Intervjuguide  

• Skulle du kunna berätta lite kort om den barngrupp du arbetar i nu?. 

• Ingår det några flerspråkiga barn i barngruppen? 

• Vilka språk talar dessa barn och hur många barn talar ett visst språk? 

• Talar barnen ibland sitt modersmål här på förskolan?  

• Med vilka och när (personal, elever, familj vid hämtning)  

• Skulle du kunna berätta/beskriva hur du gör för att stimulera barnens användande 

av det egna modersmålet’ 

• Berätta lite om hur ni arbetar språkutvecklande med dessa barn’ (både på svenska 

och på modersmålet) 

• Tar ni hjälp av något hjälpmedel? Kan du ge ett exempel? 

• Hur ser samverkan med hemmet ut?  

• Har ni tagit språklig hjälp av hemmet? 

• Finns det något du finner svårt i arbetet med språkutvecklande arbete med 

flerspråkiga barn? 

• Vad anser du att det finns för hinder? 

• Finns det något du upplever som särskilt positivt/utmanande? 
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