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Abstrakt 

I detta examensarbete har vi studerat hur sex pedagoger på sex olika förskolor uppfattar arbetet 

med barns modersmål i förskolan. För att ta del av pedagogernas uppfattningar har vi använt 

oss av semistrukturerade intervjuer. Tre av de intervjuade pedagogerna arbetar på olika 

förskolor i en kommun och de andra tre pedagogerna arbetar på olika förskolor i en annan 

kommun. Vår studie har utgått från en kvalitativ ansats där vi varit ute efter att tolka och förstå 

pedagogernas uttryckta uppfattningar. Studien är därför inspirerad av hermeneutiken. I dagens 

förskola finns det en kulturell och språklig mångfald, i den svenska förskolan ska barnen inte 

bara utvecklas och stimuleras i det svenska språket, förskolan ska också ge barnen möjligheten 

att utveckla sitt modersmål. Om man utgår från de mål som finns i läroplanen så ställer den 

ökade globaliseringen större krav på pedagogerna i förskolan idag. Utifrån studiens resultat 

tolkar vi det som att pedagogernas uppfattningar av modersmålsarbetet skiljer sig åt. Att 

uppfattningarna skiljer sig åt kan enligt vår tolkning bero på att pedagogernas barngrupper ser 

olika ut, i den ena kommunen var det enligt pedagogerna en minoritet av barnen som hade 

annat modersmål än svenska medan de pedagogerna som arbetade i andra kommunen gav 

uttryck för att det var hälften eller en majoritet av barnen på deras avdelningar som hade annat 

modersmål. 
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Inledning 
 

Lunneblad (2013) argumenterar för att den ökade globaliseringen som finns i dagens 

förskolor medför krav på verksamheten och i skollagen framgår det att ett barn med annat 

modersmål än svenska ska få möjlighet att utveckla både det svenska språket men även sitt 

modersmål på förskolan (Skolverket 2010a). För att pedagogerna ska kunna hjälpa och stödja 

barnen i deras språkutveckling menar Lindö (2009) att det ställs höga krav på pedagogerna. I 

linje med detta menar Skolverket (2013) att majoriteten av förskolepersonalen i Sverige talar 

svenska och att pedagoger därför kan behöva öka sin kunskap om språkutveckling och 

språkanvändning. Enligt Skolverket (2010b) är det huvudmannens ansvar att personalen på 

förskolan besitter den kompetens som behövs för att pedagogerna ska kunna uppnå de mål 

som både skollagen och läroplanen för förskolan menar att de ska sträva efter.  

 

Efter att vi utbytt erfarenheter från arbete på var sin förskola noterade vi att våra 

uppfattningar om hur arbetet med barnens modersmål gick till skilde sig åt. Utifrån våra 

utbytta erfarenheter upplevde vi att det fanns skilda möjligheter på förskolorna som vi 

arbetat på när det gällde att arbeta med barnens modersmål. Läroplanen för förskolan lyfter 

att den ökade rörligheten över nationsgränserna bidrar till ett skapande av kulturell 

mångfald i förskolan och att barnen ska ges möjlighet att utveckla både det svenska språket 

och sitt modersmål (Skolverket, 2010b). Trots detta argumenterar Lunneblad (2013)  för att 

fokus på undervisningen i mångkulturella förskolor och skolor ofta legat på 

tvåspråkighetsfrågor: svenska som andraspråk och modersmålsundervisning. Det har 

medfört att mångkulturell undervisning ofta förknippas med förskolor och skolor i 

invandrartäta områden och inte övriga förskolor.  Då vi upplevde att förutsättningarna såg 

olika ut för de förskolor vi arbetat på såg vi detta som ett problem som vi ville undersöka 

närmare. Det väckte en nyfikenhet hos oss att undersöka hur pedagoger uppfattar arbetet 

med barnens modersmål i förskolan. Genom att få ta del av några pedagogers beskrivningar 

av sitt arbete med modersmål kan vi förhoppningsvis bidra med ökad kunskap och 

förståelse för hur pedagogerna uppfattar arbetet med barnens modersmål i förskolan. 
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Bakgrund 
 

I bakgrunden kommer vi att redogöra för vad tidigare forskning kommit fram till när det 

gäller mångkultur och flerspråkighet i Sveriges förskolor idag. I bakgrunden har vi utformat 

fyra rubriker och dessa är flerspråkiga barns språkutveckling, barns modersmål, pedagogers 

arbete med barns modersmål och modersmålspedagoger. När vi använder oss av begreppet 

”modersmål” avser vi då barn med annat modersmål än svenska. 

 

Flerspråkiga barns språkutveckling 
 

Sverige har under de senaste decennierna ofta beskrivits som ett mångkulturellt samhälle 

och detta har haft betydelse för hur förskolans och skolans uppdrag har diskuterats 

(Lunneblad, 2013). Wedin (2008) anser att skolundervisningen ska fungera som en bro 

mellan det språk som barnet talar hemma och det språk som barnen förväntas behärska när 

de senare ska börja i skolan. I hennes studie redogör hon för hur viktigt det är för barnens 

språkutveckling att barnen ges talutrymme. I sin studie analyserar hon en utvald observation 

där hon kunde urskilja att barnen gavs begränsat talutrymme och att pedagogen använde sig 

av olika tekniker för att behålla ordet. Pedagogen använde sig av ett varierat språk och 

talade tydligt för att behålla barnens uppmärksamhet, men författaren kunde inte urskilja att 

pedagogen i observationen gav barnen några större möjligheter att föra en egen längre 

monolog. Barnen gavs därför en liten möjlighet till att själva få använda sig av ett för dem 

mer avancerat språk. Författaren redogör för att det finns en risk att detta kan bidra till att 

barnens förutsättningar att utmanas och utvecklas i sitt språk försummas. Att barnen ges 

talutrymme är något som författaren beskriver som extra viktigt för barn som har annat 

modersmål än svenska. 

 

Skans (2011) anser att det finns en risk att barnens stora variation i språkkunskaper kan 

innebära att en del barn inte får tillräckliga språkliga och innehållsliga utmaningar. 

Författaren menar att förskolan behöver ge barnen ett språk med ett innehåll utöver det 

språk som barnen erhåller i hemmet. Barnen behöver bli utmanade till att utveckla ett 

kunskapsspråk samt utmanas till nya kunskaper i nya områden. I en studie av Moin, 

Breitkopf & Schwartz (2011) undersöker de pedagogers uppfattningar av arbetet med barns 

tvåspråkighet i både Tyskland och Israel. I studien uttrycker en av de deltagande 

pedagogerna vikten av att både pedagoger och barnens föräldrar är positivt inställda till 

tvåspråkighet och att förskolan och föräldrarna samarbetar för att stödja barnens 

flerspråkighet. Wedin (2011) argumenterar i linje med detta för att språket har en större 

betydelse för flerspråkiga elevers lärande eftersom deras språkliga situation är speciell. De 

flerspråkiga barnen ska samtidigt som de lär sig att behärska det svenska språket även 

inhämta kunskap inom samma språk. Detta menar Wedin ställer höga krav på 

undervisningen.  
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Barns modersmål 

 

Skans (2011) studie visar hur de flerspråkiga pedagogerna använder sitt eget språk för att 

stödja de flerspråkiga barnen i verksamheten och i deras utveckling av deras modersmål. De 

intervjuade pedagogerna ger uttryck för att arbetet med barnens olika språk är en av de 

viktigaste delarna i deras arbete.  Författaren anser att avsaknaden av flerspråkiga pedagoger 

kan försvåra arbetet med att tillgodose barnens behov av att kunna uttrycka sig med båda 

sina språk. Om de flerspråkiga pedagogerna använder sin tvåspråkighet som en resurs i 

kommunikationen med barnen utgör detta en stor kvalitativ skillnad för barnens 

språkutveckling, barnen kan på så sätt utmanas i sitt lärande på både svenska och sitt 

modersmål. 

 

Kultti (2012) undersöker i sin studie vilka villkor förskolorna i studien ger flerspråkiga barn 

när det gäller att utveckla deras modersmål, kommunikation och deras möjligheter att delta i 

aktiviteter på förskolan. I hennes deltagande observationer och videoinspelningar kunde hon 

urskilja att det finns en risk att det i främst är det svenska språket som är en förutsättning för 

att delta i förskolans aktiviteter och att barnens flerspråkighet till störst del framträder och 

tas till vara i lektillfällen med modersmålspedagoger eller vänner som behärskar samma 

språk.  I linje med detta lyfter Lunneblad (2013) att studier som gjorts på svenska förskolor 

visar att lärarna fokuserar på det som förenar barnen och det de har gemensamt, det är kring 

det svenska språket som förskolans rutiner och traditioner skapas. De kulturella skillnaderna 

mellan barnen och deras olika erfarenheter tonas ner istället för att användas som en tillgång. 

I observationer från Lunneblad (2006) visade det sig att pedagogerna osynliggjorde 

mångfalden, de undvek att prata om de olikheter som fanns mellan barnen och framhävde 

istället det gemensamma.  

Skans (2011) lyfter att barn som har en låg nivå på det svenska språket kan ges möjlighet att 

utveckla både det svenska språket men också sitt modersmål med hjälp av konkreta 

material. Om pedagogerna endast talar om det gemensamma och det svenska på förskolan 

finns det en risk att barnen inte får tillräckligt med utmaningar på sitt modersmål. Att 

barnens modersmål och kulturella erfarenheter får en liten plats i förskolan beskriver 

Wagner, Strömqvist & Uppstad (2010) som en stor risk för barnets språkutveckling eftersom 

de beskriver barnets första språk som en grund som andraspråket ska byggas på. Lunneblad 

(2013) argumenterar för att det finns en risk om barnet inte stimuleras och utvecklas i sitt 

modersmål, det kan innebära en stor risk för barnets tankemässiga utveckling, det kan också 

finnas risk för att barnet blir halvspråkigt.  

 

Lindö (2009) hävdar att det är möjligt för barn att lära sig flera språk samtidigt. Om barnets 

föräldrar talar olika språk kan detta fungera som en motivation när barnet ska lära sig 

språken. Däremot så lär vi oss inte ett språk automatiskt bara för att det talas omkring oss. 

Det är viktigt att barnet blir känslomässigt knutet till språket och att språket som barnet ska 

lära sig laddas med mening. Desto tidigare barnet blir motiverat att tala sitt modersmål samt 

ges möjlighet att utveckla språket desto större chans är det att barnet kommer behärska sitt 

modersmål som vuxen. Att lära sig ett andraspråk förutsätter att barnet redan har den 

språkliga basen i sitt modersmål. 
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Pedagogers arbete med modersmålet 
 

Wedin (2008) påpekar att barn idag har olika språkliga bakgrunder, det är därför viktigt att 

lärandets utformning sker med hänsyn till barnens olika kunskaper och erfarenheter. Detta 

är något som Ljunggren (2013) ger stöd för i hennes studie där hon undersöker och belyser 

hur barns förutsättningar till kommunikation kan variera i olika situationer på en flerspråkig 

förskola. I hennes undersökning kunde hon urskilja att flerspråkighet i sig kan vara en 

tillgång för barnen men att flerspråkigheten i förskolan kan betraktas som ett problem istället 

för en resurs. Författaren redogör för att det egentligen inte spelar någon roll hur vi väljer att 

se på flerspråkighet, flerspråkigheten är i dagens förskolor en naturlig del som vi inte kan 

bortse ifrån.  

 

Lunneblad (2006) fann i sin studie att mångfalden inte synliggjordes i förskolans verksamhet, 

vilket kan förstås utifrån de förutsättningarna pedagogerna hade för hanteringen av arbetet 

med mångfalden. Det framkom att pedagogerna inte besatt de kunskaper eller hade tillgång 

till det material vilka de var i behov av för att arbeta mångkulturellt. Pedagogerna i studien 

påpekar att de agerar utifrån förutsättningar vilka de själva inte kan kontrollera fullt ut och 

helt själva. Lindö (2009) menar att det ställs höga krav på pedagogers kompetens för att 

hjälpa och stödja barnen i deras flerspråkiga språkutveckling. Författaren beskriver att barn 

födda i Sverige men med flerspråkiga föräldrar kan utveckla en perfekt flerspråkighet. Men 

detta förutsätter att barnet får stor tillgång till sitt hemspråk i sin hemmiljö samt får möta 

professionella pedagoger när de är på förskolan. För att pedagogerna ska kunna fungera som 

ett stöd för barnen i deras språkutveckling bör det vara självklart att alla pedagoger ges 

möjlighet att få kompetensutveckling. Wagner et al. (2010) ger stöd för detta då de redogör 

för att pedagogerna ska erbjuda barnen en god och varierad språkmiljö och att hur 

pedagogernas organisering av verksamheten spelar stor roll för hur barnets tvåspråkiga 

språkutveckling ser ut. 

 

I Skans (2011) studie undersöks och analyseras hur pedagoger på en flerspråkig förskola vill 

arbeta samt hur de arbetar. Studien baseras på observationer och intervjuer. I intervjuerna 

framkom hur pedagogerna ville arbeta och observationerna gav svar på hur de arbetade. 

Resultatet av studien visade att pedagogerna uttryckte en stark vilja att stödja barnens 

kommunikation på alla språk som barnen använde sig av. För pedagogerna handlar det inte 

bara om utvecklandet av det svenska språket, utan de strävar efter en språklig utveckling av 

alla barnens språk och visar en medveten positiv hållning till förskolans språkliga mångfald. 

Pedagogerna i hans studie hade olika modersmål och använde sig av dessa i förskolan för att 

stödja barnen och för att signalera en acceptans att använda andra språk än svenska. Moin et 

al., (2011) kunde i sin studie utläsa att man i Tyskland försökte engagera och ta tillvara 

pedagoger med invandrarbakgrund och tvåspråkighet för att kunna erbjuda och kombinera 

tvåspråkig undervisning.   

 

Ljunggren (2013) kunde i sin studie utläsa att pedagogerna försökte benämna föremål på 

barnens modersmål samt i den mån det var möjligt visa ett intresse för barnens språk. 

Däremot framkom det i resultatet att pedagogerna som arbetade på den studerade förskolan 

inte alltid tog till vara på flerspråkigheten i det vardagliga arbetet. Det var enligt författaren 
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relativt sällan som pedagogerna använde barnens modersmål som en tillgång i 

verksamheten. Lunneblad (2006) har i sin avhandling analyserat förskolans kultur- 

re/producerande uppgift kopplat till den kulturella mångfald som finns i samhället. 

Författaren kunde i sitt insamlade material från studien se att det i förskolans verksamhet 

fanns svårigheter med att arbeta med samhällets kulturella mångfald. Pedagogernas sätt att 

hantera den kulturella mångfalden visade sig inte fungera som ett arbete inom 

verksamheten, istället blev detta ett arbete som kännetecknades som det annorlunda kopplat 

till det som formats till det vanliga i förskolan. Vilket ger ett arbetssätt liknat ett mål för ”de 

andra”, där de arbetar med traditioner, ramsor och sånger från ”de andras” kulturer. 

 

Ljunggren (2013) redogör för att pedagogerna i hennes studie uttrycker att de samtalar kring 

konkreta föremål och att de icke arabisktalande pedagogerna exempelvis har lärt sig ord på 

arabiska som ofta förekommer på förskolan.  Förskolans svensktalande pedagoger försöker 

visa ett intresse och lära sig ord på barnens modersmål för att bidra till denna acceptans av i 

samtalet med barnen. Detta är något som även Skans (2011) lyfter, att de använder sig av 

konkreta material och bilder för att underlätta samtalandet tillsammans med barnen. Språk 

beskrivs som viktigt och kan bidra till denna delaktighet. Tillgången av flerspråkiga 

pedagoger används optimalt på den studerade förskolan. Barnen ges möjlighet att lära på 

två språk. Det skapar en möjlighet att använda sin kunskap oavsett vilket språk den uttrycks 

på, och på det sättet kopplas lärandet av språk till innehållet. Pedagogerna har genom sin 

tvåspråkighet möjlighet att delta i kommunikationen med barnen på både svenska och 

barnens modersmål.  Samlingarna på den studerade förskolan har exempelvis alltid samma 

grundstruktur och både samlingens innehåll och pedagogernas arbetssätt är utarbetade efter 

barnens språkutveckling. I samlingen använder de sig av teckenstöd, konkreta material samt 

att flerspråkiga pedagoger finns med i samlingen för att stödja de flerspråkiga barnen som 

talar samma språk som de flerspråkiga pedagogerna. På så vis kan barnen utmanas i sitt 

lärande på båda språken. De barn som har ett annat modersmål än de som pedagogerna 

behärskar får aldrig del av denna möjlighet till tvåspråkighet och det utgör en stor kvalitativ 

skillnad i studien mellan barn som får modersmålsstöd och de som inte får.  

 

Modersmålspedagoger  
 

Wedin (2008) lyfter vikten av att barn tidigt får möjlighet att träna på att föra en längre 

dialog samt att detta är extra viktigt för barn som har ett annat modersmål än svenska. 

Vidare menar hon att barn med andraspråk inte erbjuds det stöd de behöver för deras 

språkliga utveckling om de endast ges möjlighet till att föra korta kommentarer och repliker. 

Skans (2011) menar att det finns en risk att flerspråkigheten i förskolan ses som ett problem 

som ska åtgärdas och inte som en resurs och att detta kan leda till att barnen kategoriseras 

utifrån hur de behärskar det svenska språket. Författaren hävdar att detta kan medföra att 

fokuset ligger på barnens utveckling av språket och inte barnens innehållsliga lärande, på så 

vis kan modersmålspedagoger och flerspråkiga pedagoger användas som ett verktyg för att 

motverka detta. Detta är något som Kultti (2012) ger stöd för i sin studie där hon redogör för 

hur modersmålspedagogen kan fungera som ett stöd för barnet i den fria leken, när barnen 

fastnat i en förhandling pågrund av olika språk fanns modersmålspedagogen som en stötta 

och hjälpte barnen genom situationen. 
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Syfte 
 

Utifrån denna bakgrund är syftet att undersöka sex pedagogers uttryckta uppfattningar av 

arbetet med barnens modersmål i förskolan. 

 

Frågeställningar: 
• Hur uppfattar de sex pedagogerna arbetet med barnens modersmål? 

• Finns skillnader i pedagogernas uppfattningar om hur arbetet med barnens modersmål 

ska gå till? 

 

Metod 
 

Detta avsnitt behandlar metodval samt belyser tillvägagångssättet för den här 

undersökningen. Vi redogör för vårt val av ansats och hur urvalet i vår studie har gått till. Vi 

framställer en kortare beskrivning av de deltagande pedagogerna och hur vi genomfört, 

bearbetat och analyserat vårt insamlade material. Vi framställer de forskningsetiska 

principer som vi utgått från när vi genomfört vår studie och redogör för studiens 

tillförlitlighet. Slutligen i detta avsnitt diskuterar vi vårt metodval i en metoddiskussion.  

 

Kvalitativ ansats 
 

Metoden i vår studie är baserad på en kvalitativ ansats. Kvalitativa data inom 

samhällsvetenskaplig forskning karaktäriseras av att den undersökande ämnar få kunskap 

om olika fenomen i samhället, hur de fungerar, hur de påverkar människor samt hur de 

uppstår och förändras (Ahrne & Svensson, 2011). Vi har använt oss av en tolkande ansats 

som är inspirerad av hermeneutiken. Inom hermeneutiken är den studerande ute efter att 

förstå och tolka ett fenomen (Hyldgaard, 2008). Det centrala för oss har varit att försöka tolka 

och förstå pedagogernas uppfattningar kring ett fenomen. Inom hermeneutiken har den 

studerande med sin egen förförståelse i undersökningen och detta ligger till grund för hur 

den studerande tolkar fenomenet. Inför studien har vi inhämtat kunskap från olika källor om 

det fenomen vi vill studera vilket gett oss en stabil grund inför arbetet med att tolka och 

förstå den insamlade empirin. För att samla in empiri har vi använt oss av intervjuer. Vi är 

intresserade av den intervjuade personens ståndpunkter och uppfattningar. Den intervjuade 

personens berättande kan styra intervjun i olika riktningar och det är vad den intervjuade 

personen anser vara relevant som är viktigt. Denna intervjuform benämns semistrukturerade 

intervjuer enligt Bryman (2011). 

 

 

Urval 
 

I vår empiriska undersökning har vi genomfört intervjuer på sammanlagt sex olika förskolor. 

Eftersom vi bor i olika kommuner har vi valt att dela upp intervjuerna och utföra dem 
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enskilt. I och med detta så har tre intervjuer genomförts i en kommun och de tre andra 

intervjuerna i en annan kommun. Innan vi delade ut missiven och frågade om pedagoger 

från de olika förskolorna ville delta tog vi kontakt med förskolan och frågade om de hade 

eller hade haft något barn på deras förskola som hade annat modersmål än svenska. Detta 

gjorde vi för att vi ville öka möjligheten att pedagogerna skulle kunna delge oss av deras 

uppfattningar av att arbeta med barns modersmål.  Vi har intervjuat en pedagog på varje 

förskola, sammanlagt sex pedagoger. Personerna som intervjuades är alla utbildade 

förskollärare och har varierande ålder och erfarenhet. Det insamlade materialet består av 

totalt 200 minuter inspelade intervjuer. 

 

I kommun 1 intervjuades tre pedagoger, på pedagogernas avdelningar går barn i åldrarna 3-

5 år. Alla tre pedagoger är kvinnor och utbildade till förskollärare, de har lång 

arbetserfarenhet och jämlika erfarenheter av att arbeta med barn med annat modersmål, på 

deras förskolor är majoriteten av barnen svensktalande och i barngrupperna finns några få 

barn med annat modersmål. De tre pedagogerna som intervjuades i kommun 2 arbetar på 

olika förskolor men har samma utbildning och de arbetar alla med barn som är 3-5 år gamla. 

På de förskolor som pedagogerna arbetar på har majoriteten av barnen utländsk bakgrund 

och ett annat modersmål än svenska, pedagogerna har olika lång arbetserfarenhet.  

 

Tabell 1. Beskrivning av deltagande pedagoger 

 
Pedagoger: Ålder: År i yrket: Förskola: 

Pedagog 1 41 år 20 år Kommun 1 

Pedagog 2 61 år 33 år  Kommun 1 

Pedagog 3 56 år 28 år Kommun 1 

Pedagog 4 37 år 12 år Kommun 2 

Pedagog 5 39 år 16 år Kommun 2 

Pedagog 6 25 år 1 år Kommun 2 

 

Genomförande 
 

Vi valde att dela upp intervjuerna med tanke på att vi bor på två olika orter i olika 

kommuner och vi valde att intervjua tre pedagoger var. De förskolor vi ville genomföra 

intervjuerna på besökte vi, då vi personligen ville träffa pedagogerna för att få berätta om 

vår undersökning och kunna svara på eventuella frågor. Till besöket hade vi med oss ett 

missivbrev (Se Bilaga 1) där vi skrivit ner information om syftet med vår studie och vad 

deras deltagande i studien skulle innebära. Förskolorna visade intresse för studien och ville 

gärna delta i intervjuerna, vi bad dem se över en tid som passade för att genomföra 

intervjuerna samt kontakta oss via de telefonnummer eller de mejladresser som var skrivna i 

missivet. 

 

Intervjuerna med pedagogerna skedde på de förskolor som de arbetar på, vi gick undan och 

satte oss i ett avskilt rum för att intervjun inte skulle bli distraherad eller avbruten av 

personal eller barn. Innan intervjuns start frågade vi var och en av pedagogerna om deras 

godkännande till att spela in intervjun, vilket alla pedagoger var med på. Anledningen till att 
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vi valde att spela in intervjuerna var att vi ville ta tillvara på allt det pedagogerna hade att 

berätta för oss om deras arbete med barnens modersmål, vi ville inte gå miste om något. Vi 

informerade dem än en gång om de forskningsetiska principer vi utgick ifrån för att försäkra 

att de visste vad deras deltagande innebar, vilka de även hade möjlighet att läsa om i det 

missiv de tidigare erhållit av oss. Vi använde oss av frågor som kunde ge oss möjlighet att få 

fram pedagogernas åsikter och för att få deras berättande att styra samtalet. En form av 

intervjuer som karakteriseras som semistrukturerade intervjuer enligt Bryman (2011). Vi 

hade konstruerat intervjufrågor inför intervjun, (Se Bilaga 2). Dessa frågor var inte styrande 

utan uppbyggda av frågor som ” Berätta om..”, ” Upplever du.. ”  eller ”Uppfattar du..”. 

Frågorna gav oss pedagogernas egna tankar och uppfattningar, vilka vi önskade att få ta del 

av. Ibland behövde vi inte lyfta en del frågor för att pedagogerna själva kom in på de 

ämnena under deras berättande, men i de tillfällen som pedagogerna hade svårt att komma 

vidare under intervjun var de bra att våra frågor fanns som stöd för att få pedagogernas 

berättande att fortsätta. Dock försökte vi att under intervjuerna inte säga för mycket, utan 

hålla oss tillbaka för att ge pedagogerna tid att berätta och få tillfällen att fundera. 

 

Intervjuerna valde vi att transkribera samma dag som vi genomförde dem, detta för att inte 

gå miste om någonting från intervjun trots att dessa spelades in. Eftersom det var 

pedagogernas uppfattningar om arbetet med barns modersmål som vi var ute efter, valde vi 

att endast transkribera deras berättande och inte pauser eller annat. Exempelvis 

transkriberades inte detaljer som pedagogernas pauser eller betänketid ner. 

 

 

Bearbetning och analys 
 

De transkriberade intervjuerna vi genomfört bearbetade vi var för sig. Därefter samtalade 

och reflekterade vi tillsammans kring materialet och försökte tolka och förstå de 

uppfattningar som de intervjuade gav uttryck för under intervjuerna. Eftersom en del av vårt 

syfte var att undersöka om det fanns skillnader i pedagogernas uppfattningar om 

modersmålet så valde vi att jämföra den insamlade datan med varandra. Utifrån det 

empiriska material vi fått fram i studien har vi försökt tolka och förstå pedagogernas 

uppfattningar. Därefter kategoriserade vi pedagogernas uppfattningar utifrån deras 

berättelser. I vårt material kunde vi urskilja skillnader och likheter i pedagogernas 

uppfattningar av arbetet med barnens modersmål. Det framkom att ett flertal av intervjuerna 

berörde liknande fenomen även om det fanns variationer i pedagogernas erfarenheter, dessa 

fenomen ligger till grund för de rubriker som presenteras i vår resultatdel.   
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Forskningsetiska principer 
 

De intervjuer som vi genomfört i vår studie har alla skett i enlighet med Vetenskapsrådets 

forskningsetiska regler. De deltagande har blivit informerade om vår studies huvudsakliga 

syfte, de intervjuade har blivit informerade om att allt deltagande har varit frivilligt och att 

både de eller vi har kunnat avbryta intervjun och deltagandet när som helst under studiens 

gång. De har blivit informerade om att deltagandet är anonymt, och att det inte framgår 

vilken förskola eller vilka de enskilda pedagogerna är samt att deras personuppgifter 

kommer att hållas konfidentiellt och att ingen obehörig kommer att få ta del av deras 

uppgifter eller det inspelade materialet (Löfdahl, A., Hjalmarsson, M. & Franzén, K. (2014). 

Vi informerade de deltagande via missivet som vi delade ut till de deltagande förskolorna 

samt att vi informerade varje pedagog om detta innan varje intervju. Efter varje intervju 

skickades vår sammanställning av intervjun till den intervjuade pedagogen för att säkerställa 

att vi förstått dem rätt utifrån det de berättat. Eftersom inte några barn deltog i vår 

undersökning har vi inte behövt involvera barnen på förskolornas vårdnadshavare. 

 

 

Studiens tillförlitlighet 
 

Löfdahl, Hjalmarsson & Franzén (2014) beskriver en studies reliabilitet, de vill säga att 

studiens data samlats in på ett noggrant sätt och i tillräcklig mängd för att man ska kunna 

dra slutsatser utifrån dessa. I vår studie valde vi att använda oss av intervjuer i insamlingen 

av data. För att få en god reliabilitet från intervjuerna valde vi att spela in dessa och därefter 

transkribera dem. Vi ansåg att intervju var den form skulle ge högst reliabilitet. Enkäter 

kunde lett till att frågorna blivit missförstådda eller gett oss korta svar och hade vi valt att 

anteckna under intervjuns gång hade vi omöjligt fått med pedagogernas fulla berättande 

eller att deras påståenden inte blivit korrekt nedskrivna. Att spela in intervjuerna gav oss 

möjligheten att erhålla pedagogernas hela berättande från början till slut, vi behövde då inte 

gå miste om något från intervjun. Pedagogens uttryck eller kroppsspråk under intervjun var 

något vi valde att inte anteckna eftersom vi bedömde att detta inte heller var av intresse 

eftersom studiens syfte var att studera pedagogernas uttryckta uppfattningar. I vår studie 

deltog sex pedagoger, från sex olika förskolor. Tre från en kommun och tre en annan 

kommun. Ett större urval hade varit önskvärt för att eventuellt kunna fånga en större 

variation i uppfattningar men detta tilläts inte av de yttre faktorer, såsom tid och budget, 

som begränsade studien. En bidragande orsak till detta var att pedagogerna hade svårt att 

avsätta tid för intervjuerna och att de genomfördes senare än vad vi önskat utifrån vår 

planering. Om fler förskolor och pedagoger hade deltagit i studien skulle resultatet kunnat 

bli annorlunda och reliabiliteten ökat, men då vårt examensarbete var tidsbegränsat fanns 

inte tid för att genomföra fler intervjuer än dessa sex. Möjligheten att generalisera resultaten 

är därför begränsade.  

 

Validitet handlar enligt Stukát (2011) om hur bra studiens mätinstrument mäter det studien 

anser mäta, med andra ord hur väl studiens syfte besvaras. Vår studies syfte är att undersöka 

pedagogers uppfattningar. Vi ansåg att intervjuer var den lämpligaste metoden för oss att 

använda oss av för att få svar på syftet i vår studie, för att nå pedagogernas uppfattningar. För 

att nå bästa resultat valde vi att använda semistrukturerade intervjuer, vilket vi beskrivit 
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ovan. Vi övervägde att även genomföra observationer för att öka validiteten, men när vi 

tänkt efter så insåg vi att observationer inte alls skulle ha ökat validiteten i vår studie. Detta 

för att observationer inte skulle gett oss svar på vår studies syfte. Av observationer skulle vi 

fått tagit del av pedagogers handlingar istället för att få ta del av det vi i själva verket var ute 

efter, pedagogernas uppfattningar. Därför uteslöt vi att använda oss av observationer.   

 

 

Metoddiskussion 
 

Att använda sig av kvalitativa intervjuer kan medföra att man inte uppnår en djupare 

kunskap om det fenomen man studerar, däremot kan man få en bredare bild och fler nyanser 

av det man studerar än om man skulle använda sig av standardiserade frågor. Under 

kvalitativa intervjuer har den som intervjuar möjligheten att ställa nya frågor och ta upp nya 

ämnen under intervjuns gång (Ahrne & Svensson, 2011). Vi konstruerade frågor utifrån den 

tidigare forskning som vi presenterade i bakgrundsdelen. Vi utgick från dessa frågor under 

våra intervjuer men även under intervjuernas gång formulerade vi följdfrågor utifrån vad 

den intervjuade pedagogen berättade. Ahrne & Svensson (2011) anser att det är bra om den 

som ska intervjua har tagit till sig kunskaper om det ämne som intervjun ska beröra för att 

visa den intervjuade att man besitter kunskaper inom ämnet. Vi upplevde att denna 

intervjuform gav en bredd i det pedagogerna berättade under intervjuerna. Vi valde att 

intervjua sex olika pedagoger på sex olika förskolor för att vi ville öka möjligheten till att 

urskilja variationer i resultatet. Trots att pedagoger från sex olika förskolor deltog i studien 

så upptäckte vi att de pedagoger som intervjuades på landsbygden gav uttryck för liknande 

erfarenheter, så var även fallet för resultaten från de som intervjuats i den mellanstora 

staden. Även om vi har försökt få med pedagoger och förskolor i olika områden så finns 

begränsningar i vårt urval som inte möjliggör generaliseringar till alla förskolor i Sverige. 

Trots detta så tror vi att våra resultat kan vara av intresse och avspegla verksamheter på 

även andra förskolor. 

Vi valde att spela in våra intervjuer och därefter transkribera dem. Att använda oss av 

inspelning istället för att anteckna gav oss möjlighet att enbart fokusera och visa intresse för 

det pedagogerna hade att berätta samt att ställa följdfrågor. Eftersom vi använde oss av 

transkription minskar risken för att någon blir felciterade eller feltolkade, vilket gav oss 

större förutsättningar att förstå samt göra en tillförlitlig tolkning av pedagogernas 

erfarenheter. Vi upplevde att det transkriberade materialet underlättade vårt analysarbete. 

Att vi haft tillgång till pedagogernas hela berättande anser vi ökat studiens validitet och 

tillförlitlighet då detta gett oss möjligheten att ta del av pedagogernas uttalanden både 

enskilt och tillsammans flera gånger. 

 

Enligt Ahrne & Svensson (2011) kan det vara aktuellt att genomföra intervjuerna i hemmiljö 

om det är så att ämnet inte är kopplat till arbetsplatsen och att de intervjuade kan ge olika 

uttryck beroende på om intervjun genomförs i hemmet eller på arbetsplatsen. Eftersom vi 

ville studera förskollärarnas uppfattningar av arbetet med barnens modersmål så ansåg vi 

att intervjun skulle genomföras på deras arbetsplats med tanke på att ämnet är kopplat till 

arbetet och således också arbetsplatsen. Vi upplevde att valet av plats för intervjuerna 

fungerade bra eftersom det fanns möjlighet att sitta avskilt och ostört.  
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Resultat 
 

I detta kapitel presenterar vi vår tolkning av det empiriska material vi fått fram av de 

intervjuer vi genomfört. Det resultat som framställs nedan uttrycktes inte enbart av en 

pedagog utan det som presenteras är gemensamma uttryck som framkom ur intervjuerna. 

Under analyserna av intervjudata framkom att ett flertal av intervjuerna berörde liknande 

fenomen. Vi har tagit fasta på dessa gemensamma fenomen och utifrån dem formulerat tre 

kategorier, dessa kategorier är:   

 

• Pedagogers uppfattningar av arbetet med barnens modersmål 

• Verktyg i arbetet med barnens modersmål  

• Modersmålspedagoger och flerspråkiga pedagoger som resurs 

 

Nedan beskriver vi dessa kategorier som även illustreras med citat ur intervjuerna och 

därefter följer en jämförande analys mellan de resultat vi fått fram av våra intervjuer från 

landsbygden och från en mellanstor stad.  

 

 

Pedagogers uppfattningar av arbetet med barnens modersmål  
 

Ur intervjuerna kunde vi utläsa att pedagogerna uppfattade att arbetet med barns 

modersmål fick olika stor plats på pedagogernas avdelningar. Tre av de intervjuade 

pedagogerna (pedagog 1, 2 och 3) uppfattade att de saknade erfarenheter och kunskap om 

ämnet barns modersmål. De pedagogerna uttryckte att de uppfattade arbetet med barnens 

modersmål som viktigt, men att de har svårt att arbeta med detta i förskolan på grund av att 

de saknar kunskaper och inte vet hur de ska arbeta med detta. De berättar att de saknar 

utbildning för att veta hur de ska gå tillväga när de arbetar med modersmålet.  En pedagog 

menar att de stött på svårigheter och att det i dessa lägen hade varit bra att haft lite hjälp och 

rutiner. De pedagoger som uttryckte att de saknade kunskap gav uttryck för att de skulle 

behöva mer stöd. En pedagog berättar att pedagogerna själva varit in på olika sidor på 

internet för att söka stöd. 

 
Man skulle ju vilja ha lite mer.. Som tips och idéer. Det är lite.. Man vet inte riktigt hur 

man ska göra. Vi skulle kanske behöva lite mer stöd för hur man kan jobba med dom här 

barnen. Vi har inte fått någon typ av ”utbildning” för hur vi ska arbeta med modersmål, 

utan att vi har själva varit in på internetsidor som Skolverket, Utbildningsradion också 

finns material på Specialpedagogiska skolmyndigheten så man får fortbilda sig själv, ta 

reda på fakta ungefär. (Pedagog 2) 

  

Ingen av pedagog 1, 2 eller 3 anser att barnens modersmål får någon större stimulans på 

deras förskolor. En av pedagogerna ansåg att barnen inte alls blev stimulerade på deras 

förskola. Ur pedagogernas berättande framkom att de försökte locka barnen med det som 

finns på förskolan. 

 



12 
 

Tyvärr blir inte deras modersmål stimulerat så mycket hos oss, nästan inte alls. Men jag 

vet inte om de har behov av mer stimulans, för barnen har inte visat intresse för det 

material vi har på deras modersmål. De vill inte. (Pedagog 1)  

 

Pedagog 4, 5 och 6 beskriver även de barnens modersmål som viktigt, däremot skilde sig 

uppfattningarna från de andra pedagogerna. Pedagog 4, 5 och 6 ger alla uttryck för att om 

barnen har ett bra modersmål har de lättare att att lära sig det svenska språket. Vi tolkar det 

som att pedagogerna försöker visa intresse för barnens modersmål samt ha material 

tillgängliga som kan stimulera deras modersmål, som exempelvis böcker eller spel som 

utarbetats med modersmålspedagogerna. Det framkommer också att de andra barnen är 

nyfikna och intresserade av varandras språk och att de vill att barnen ska känna att deras 

flerspråkighet är en tillgång. Utifrån pedagogernas uppfattningar tolkar vi det som även 

pedagogerna visar ett intresse för barnens modersmål och att detta är något som 

pedagogerna uppfattar att barnen uppskattar.  

 
Jag har upplevt att vissa barn tycker att det är jätte roligt att få berätta vad vissa saker 

heter på olika språk och kunna lära oss deras språk, vi som inte kan. Då märker man att 

de tycker att det är jätte roligt när vi visar intresse och de får berätta. Jag tror på att om 

man utvecklar två språk parallellt så kan man ta stöd av språkena, om man tillexempel 

vet vad stol heter på arabiska så kan man lära sig vad det heter på svenska. Språken 

stödjer varandra. (Pedagog 6) 

 
Hela vår förskola jobbar mycket med språk överlag. Jag ser alla stunder som 

språkstunder. Hela dagen är språkberikande. Det är viktigt att jag är tydlig, att jag pratar 

i ett lugnt tempo. Jag använder mig av alla situationer jag kan och tänker på att benämna 

saker med rätt begrepp. Istället för att säga ”Vill du ha den där?” så frågar jag ”Vill du ha 

ett sportbröd eller ett frukostbröd, eller tillexempel benämna att titta nu ligger apelsinen 

under bordet, detta för att hela tiden ge de ord på allt vi gör och är tydliga. (Pedagog 4) 

 

Pedagog 1, 2 och 3 uttrycker att barnen på deras avdelningar talar sitt modersmål hemma 

och att de uppfattar att barnen som går på deras avdelning för tillfället är mer intresserade 

av att prata och lära sig det svenska språket på förskolan. En av pedagogerna berättar att om 

barnens föräldrar uttryckt önskan om att barnet ska få sitt modersmål stimulerat hos dem i 

förskolan, då har de blivit tvungna att sätta in resurser för detta.  

Det är ju inte så att föräldrarna har uttryckt önskan, för har det varit så då har vi måsta 

satt i mer resurser för att barnet ska få prata sitt modersmål i förskolan. Men nu har ju 

dom föräldrar till dom barn som jag har haft, dom har ju velat att barnet ska lära sig 

svenska. För att hemma pratar dom sitt språk, då har dom tyckt att det räcker om dom 

ska kunna få in svenska språket också. (Pedagog 3) 

  

Till skillnad från denna uppfattning uttrycker pedagog 4, 5 och 6 att de uppfattar att de 

arbetar aktivt med att synliggöra barnens olika språk i den vardagliga verksamheten. Utifrån 

pedagogernas berättande tolkar vi det som att de anser att det är viktigt att barnen blir 

medvetna om att det är en tillgång att ha flera språk, att det framställs som något positivt och 

inte något negativt. 

  
Vi försöker intressera oss för deras språk, tillexempel vad olika ord heter på deras språk. 

Jag försöker ge barnen många ord och arbeta i små grupper så att jag kan nå fram till 
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varje barn och få en samtalsstund med varje barn. Vid måltider tillexempel så försöker vi 

sprida på oss så gott det går, även om det är få barn så försöker vi sitta vid flera bord så 

att alla får möjlighet att prata i en lugn tillvaro, på så sätt hinner jag även visa intresse för 

barnens modersmål. (Pedagog 5) 

 

Pedagog 1, 2 och 3 berättar att de inte har barns modersmål i åtanke när de planerar 

verksamheten. Vi tolkar pedagogernas berättelser som att de inte anser att de besitter den 

kunskap eller har de verktyg som de skulle behöva för att kunna genomföra detta.  

 
Modersmålet är inget vi tänker på när vi planerar, men det finns ju alltid där. Det går 

alltid att få med och visst skulle det vara bra, men som det har varit hittills så har det inte 

varit det som har varit fokus. Det är så många delar av ett barn som man vill utveckla så 

det har tyvärr inte funnits med. Det är nog för dålig kunskap hos oss pedagoger och för 

få verktyg och hjälpmedel som ligger bakom detta, både information och kunskap 

saknas. (Pedagog 1) 

 

 

Verktyg i arbetet med barnens modersmål 
 

Ur intervjuerna framkom att pedagog 1, 2 och 3 ansåg sig sakna ett för dem viktigt verktyg i 

arbetet med barns modersmål, nämligen utbildning och kunskap för ämnet. Verktyg som 

bilder, stödtecken och gester uttryckte pedagogerna att använde sig av för att förtydliga 

aktiviteter och kommunikationer. Böcker, sagor, filmer, informations- och 

kommunikationsteknologi (IKT) uttryckte pedagogerna att de använde sig av i förskolan när 

de arbetade med barns olika språk. Detta var något som vi även kunde utläsa av intervjuerna 

med pedagog 4, 5 och 6.  Vi tolkade det som att de också använde sig av förtydligande 

material och använde sig av kroppsspråk, stödtecken och bilder i kommunikationen med 

barnen. Pedagog 4, 5 och 6 hade alla regelbundet besök av en sångpedagog på deras 

förskola. Utifrån pedagogernas uppfattningar tolkade vi det som att pedagogerna såg sång 

och rytmik som ett verktyg för att locka barnen att bekanta sig med olika språk. Vi tolkade 

det som att samtliga pedagoger använde sig av ett förtydligande material både i den 

vardagliga verksamheten men också som ett stöd när de skulle introducera något nytt för 

barnen som exempelvis sånger eller berättelser. 

Jag använder händerna mycket annars också, kanske inte korrekta stödtecken men vi 

försöker att använda vårat kroppsspråk. Jag ser hela dagen som språkutvecklande. 

Introducerar vi något nytt använder vi oss ofta av bilder. Om vi ska introducera en ny 

sång tillexempel så drar vi ut bilder eller använder oss av små figurer. Jag använder mig 

av ett förtydligande material så att de får en bild och förståelse för vad det är vi sjunger 

om så att inte vi sitter och sjunger om björnen sover och de inte ens vet hur en björn ser 

ut. (Pedagog 4) 

 

Vi har också en musikpedagog som kommer varannan vecka som vi ser som en fördel för 

de barn som har utländsk härkomst. Det är berikande för språkutveckling, med rytmik 

och sång kan de lockas och få en väg in i det svenska språket samtidigt som vi försöker 

intressera oss för deras språk och använda sånger och ramsor på deras språk. (Pedagog 

5) 
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Utbildning inom området modersmålsutveckling var ett ämne som pedagog 1, 2 och 3 

delade med sig av.  Pedagogerna uttrycker att de inte har fått tagit del av varken stöd eller 

utbildning inom ämnet, men de har pratat om det på förskolorna att önskan om utbildning 

finns bland pedagogerna. På möten där flera förskolor från kommunen träffas har 

pedagogerna tillsammans diskuterat och försökt delge varandra tips om hur man kan jobba 

och lite som de kan tänka på. De upplever att det skulle underlätta för dem att få någon typ 

av utbildning, erhålla tips och idéer för arbetet med barnens modersmål. Någon pedagog 

lyfter att de kan varit för dåliga på att trycka på rektorn om att få det stöd de behöver. 

Samtidigt berättar några pedagoger att de känner att de kanske inte fått för lite stöd, med 

tanke på att de har så pass lite barn med annat modersmål än svenska. Pedagogerna berättar 

i intervjuerna att de själva får gå in på olika sidor på internet för att ta del av hjälp och fakta i 

arbetet med modersmålet. Att specifikt stimulera barnens modersmål upplever de 

intervjuade pedagogerna att de inte gör, för att de inte kan genomföra detta. De saknar 

verktyg för detta, som utbildning och material för att stödja arbetet. Pedagogerna berättar att 

eftersom att de inte kan tala barnens språk så får de ta hjälp av andra saker.  

 
Eftersom att vi inte kan prata barnens språk, deras modersmål, tar vi hjälp av andra saker 

som att söka på nätet, ladda hem på plattan, filmer, sagor, spel och sådana saker. Sen har 

vi jobbat lite med flaggor och deras kultur. Vi har börjat använda oss av stödtecken, på 

grund av att vi har ett barn som har problem med språket. Stödtecken är något som även 

kan hjälpa barn med annat språk som modersmål. Men specifikt stimulera deras 

modersmål upplever jag inte att vi gör, vi kan inte. Vi har inga verktyg för det heller. Vi 

vet att det finns men vi har inte fått några. (Pedagog 1) 

 

I arbetet med barnen med annat modersmål att pedagogerna använder sig mestadels av 

bilder, stödtecken, böcker och informations- och verktyg inom kommunikationsteknologi 

(IKT). I kommunikationen använder de sig av bilder för att förtydliga och förstärka, något 

pedagogerna anser att de alltid gör oavsett om barnen har annat modersmål eller inte. 

Pedagogerna använder sig även av för att förstärka kommunikationen, detta menar 

pedagogerna är ett hjälpmedel för alla barn, inte enbart de barn som har annat modersmål. 

Det upplevs av pedagogerna att gester och stödtecken oftast löser kommunikationen, men 

kommunikationen kan trots allt ibland bli svår. Böcker och filmer används ibland berättar 

pedagogerna. Sagor på olika språk från sidor på internet har spelats upp för en del 

barngrupper, alla barn har då lyssnat till sagorna även om de förstått innehållet eller inte. 

Även filmer på olika språk har spelats upp. Från biblioteket har de lånat böcker på barnens 

språk, dock har arbetet med böckerna på barnens modersmål inte fungerat som önskat. 

Pedagog 1, 2 och 3 redogör för att de försökt tagit hjälp av föräldrarna och att de skrivit ner 

olika ord på svenska och på barnets modersmål, barnet har därefter delat med sig av dessa 

ord till de andra barnen både på sitt modersmål och på svenska. Pedagogerna berättar att de 

inte jobbat så mycket med barnens olika språk, men någon gång har de från föräldrarna fått 

lite ord och någon sång som de använt på förskolan. 

 

Att pedagogerna såg sin enspråkighet som en svaghet var något som vi kunde utläsa även i 

intervjuerna med pedagog 4, 5 och 6. De uttryckte en önskan att kunna tala fler språk och att 

de skulle använda detta som ett verktyg i arbetet med barnen. De uttrycker också att de 

skulle vilja tillägna sig mer kunskap för att kunna stimulera barnen i deras modersmål, 
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bland annat genom att ta del av litteratur, forskning och föreläsningar samt att ges tid till 

detta.  

 
Jag jobbar mycket med bilder och teckenstöd, jag är tydlig och pratar mycket med 

barnen. Det är ju alltid roligt att ta del av ny forskning och det händer ju mycket där just 

nu, det finns nästan alltid något nytt om arbetet med barns språk och modersmål och 

flerspråkighet, så det är ju lite kul att följa. Att få gå på föreläsningar och kanske få ta del 

av andras erfarenheter av arbetet med flerspråkighet för nu har ju inte jag arbetat så 

länge med flerspråkiga barn. (Pedagog 6) 

 

En till skillnad som vi kunde utläsa i intervjuerna var att intervjuerna med pedagog 4, 5 och 

6 gått utbildningen i Alternativ och kompletterande kommunikation något de använder sig 

av dagligen i arbetet med språket tillsammans med alla barnen men främst de barn som har 

ett annat modersmål än svenska. Detta var inte något som pedagog 1, 2 och 3 gav uttryck för 

att de fått utbildning om.   

 

 

Modersmålspedagoger och flerspråkiga pedagoger som resurs 

I vår undersökning kunde vi utläsa att majoriteten av barnen på pedagog 4, 5 och 6 

avdelningar talar annat modersmål än svenska samt att dessa barn har tillgång till 

modersmålsstöd en timme varje vecka. Pedagogerna betonar hur viktigt de upplever att det 

är för barnen att få stöd och möjlighet att utveckla och stimulera sitt modersmål. De ger 

uttryck för att de skulle vilja att modersmålsundervisningen blev integrerad i verksamheten 

och att de tror att detta skulle gynna barnens utveckling av deras modersmål men också 

utvecklingen av det svenska språket. För att möjliggöra detta försöker pedagogerna ha ett 

gott samarbete med modersmålspedagogerna så att de ska känna att de besitter en 

kompetens som är önskvärd i verksamheten.  

 

Vi försöker ha ett gott samarbete och en bra kontakt med våra modersmålspedagoger, 

många har uttryckt att de känner sig välkomna här. Modersmålspedagogerna var med på 

vår planeringsdag i måndags., vår förskolechef hade bjudit in dem. Före sommaren 

bestämdes att barn mellan 1-3 år inte ska ha modersmålsundervisning i förskolan. Det 

tycker jag är vansinnigt eftersom man måste börja från grunden. Då har vår chef fightats 

ganska hårt för det där och vi har pratat om hur vi ska göra, så nu har vi fått lite mer tid, 

våra modersmålspedagoger har getts mer tid så att de även ska hinna med de mindre 

barnen. Vi har pratat om hur viktigt det är att det vid första tillfället då 

modermålspedagogerna kommer finns tid att sätta sig ner och prata om vad vi ska arbeta 

med den terminen, exempelvis vattenprojekt. På så sätt blir de involverade i 

verksamheten och vet vad vi ska göra, annars finns det en risk att de hamnar på ett hörn 

och inte i vår verksamhet. Jag vill inte att de ska bli utanför utan en del av vår 

verksamhet. Ibland har det varit svårt att involvera modersmålspedagogerna eftersom de 

har det ganska tufft, de åker på många ställen och på alla ställen finns nog inte tanken att 

det ska finnas ett samarbete. (Pedagog 4) 

 

Detta skilde sig från pedagog 1, 2 och 3:s beskrivningar. De gav uttryck för att barn som hade 

ett annat modersmål än svenska på deras avdelningar var en minoritet samt att de uttryckte 
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att ingen av deras verksamheter använder sig av modersmålspedagoger, varken idag eller 

tidigare. Pedagogerna berättar att inte har några erfarenheter av arbetet med 

modersmålspedagoger Faktum är att ingen av pedagogerna någonsin träffat en 

modersmålspedagog, något som upplevs som tråkigt av pedagogerna. Dock framkommer 

det att pedagogerna haft önskan och behov att få träffa en modersmålspedagog. Framförallt 

handlar det om att pedagogerna eftersträvat att ta del av de erfarenheter 

modersmålspedagogerna besitter, få tips och idéer kring arbetet med barn som har ett annat 

modersmål än svenska. Ur en pedagogs berättande framkom att förskolorna i deras 

kommun inte får modersmålspedagoger i förskolan. 

 
Vi använder inte modersmålspedagoger i verksamheten, de har vi inte gjort tidigare 

heller. Vi har aldrig haft. Men vi har känt att vi har haft behov av modersmålspedagoger. 

Men i vår kommun får vi inte modersmålspedagoger i förskolan, utan det är bara i 

skolan. Kommunen tycker att pedagogerna i förskolorna ska klara det jobbet själva. 

(Pedagog 1) 

 

Det framkommer att tidigare har det på någon förskola kommit in flerspråkiga föräldrar och 

stöttat pedagogerna i modersmålsarbetet. På en av förskolorna har de anlitat en tolk när det 

har uppstått problem i kommunikationen mellan förskolan och hemmet, då familjen pratade 

ett annat språk och endast hade några få svenska ord. Förskolan anser att de helt klart skulle 

behövt mer hjälp än så.  

 
En tolk har vi villat ha tidigare, vi hade verkligen behovet av tolk eftersom hela familjen 

pratade ett annat språk. Även om de pratade en del svenska så måste man ha hjälp av 

tolk även i samtalet med föräldrarna för det visade sig att dom förstod ju inte alls så 

mycket som vi trodde att de förstod, så vi fick in en tolk där senare än vi skulle ha haft 

egentligen. Men, vi skulle ha behövt mer hjälp i det fallet. Helt klart. (Pedagog 3) 

 

Av intervjuerna med Pedagog 4, 5 och 6 kunde vi utläsa att pedagogerna uppfattar att 

modersmålspedagogernas sätt att arbeta skiljer sig åt. De uppfattar att en del 

modersmålspedagoger vill ta del av det som är aktuellt på avdelningen just nu så att de kan 

planera modersmålsundervisningen utifrån detta. Men det framkommer också att de 

upplever att det finns modersmålslärare som gärna går undan med barnen och gör det de 

har planerat. Det framkommer i intervjuerna att pedagogerna uppfattar att de övriga barnen 

och de själva visar intresse för barnens olika språk. Utifrån pedagogernas beskrivningar 

tolkar vi det som att det finns en önskan att modersmålspedagogerna ska vara en integrerad 

del av verksamheten och att ett sådant arbetssätt skulle gynna barnens utveckling av 

modersmålet. Modersmålspedagogerna beskrivs av pedagog 4, 5 och 6 som det främsta 

verktyget när det handlar om att stödja barnen i deras utveckling av modersmålet.  

 
Både jag och barnen tycker att det är roligt att få vara med, även om vi inte förstår 

språket som de talar på modersmålsundervisningen. Men att barnen får vara med och 

kanske lära sig ett eller annat ord istället för att man bara går iväg och sätter sig själv med 

barnet och pysslar på för då blir modersmålet lite exkluderande och jag tycker att det ska 

vara mer inkluderande. (Pedagog 6) 

 

Ur intervjuerna med pedagog 4,5 och 6 kunde vi utläsa att de hade flerspråkiga pedagoger 

som arbetade på deras förskola. Utifrån pedagogernas berättelser tolkade vi det som att de 
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uppfattade detta som en tillgång och att de använde sig av de resurser de kunde tillgå på 

förskolan för att underlätta arbetet med barnens modersmål.  

 
Vi pratade om det på vår planeringsdag i måndags, att vi måste bli bättre på att utnyttja 

de resurser som vi har, språkmässigt. Men det är inte alla som tror att det är okej att de 

talar sitt modersmål i verksamheten heller. Men hon som talar arabiska och kurdiska 

brukar vi ibland använda som översättare, även hon som talar dari. Ibland har vi fått 

hämta dem när vi ska kommunicera med föräldrarna och de har samma språk. Det är 

jättebra, när man står med föräldrar eller om barnet är ledset och man inte förstår vad 

som är fel är det perfekt om man har turen att man har någon som man kan fråga om de 

kan försöka att översätta eller fråga vad som är fel. Då får man kanske ett litet svar. Det 

är skönt för barnet att höra att någon förstår mig, sedan i föräldrakontakten kan det vara 

perfekt att ha någon att fråga om de kan tänka sig att översätta. (Pedagog 4)  

 

De språk som finns representerade bland pedagogerna på pedagog 4, 5 och 6 avdelningar är 

romani, arabiska, kurdiska, tyska, engelska, dari och bulgariska. Pedagogerna som intervjuas 

beskriver att de flerspråkiga pedagogerna är en tillgång och att de använder sig av 

flerspråkigheten som en resurs i den vardagliga verksamheten.  

 

Utifrån pedagogernas uppfattningar tolkar vi det som att pedagogerna anser att det är 

viktigt att barnen får tillgång till ett nyanserat språk både på sitt modersmål och på svenska- 

Pedagogerna beskriver att barnen får tillgång till ett nyanserat svenskt språk i förskolan och 

att de med hjälp av modersmålspedagogerna och de flerspråkiga pedagogerna kan minska 

risken att barnen bara får höra begrepp som förskolan arbetar med på svenska och inte på 

sitt modersmål.  

 
Svenska språket får de av oss på förskolan och det svenska språket som föräldrarna talar 

är ofta inte korrekt, därför är det bättre att de talar modersmålet. Jag försöker också prata 

med föräldrarna om att det är viktigt att barnen har grunden i sitt modersmål för att de 

ska lära sig svenska. Om jag inte har orden på mitt eget språk kan det bli svårt att lära sig 

på ett annat. Jag försöker uppmuntra föräldrarna till att prata mycket på modersmålet 

med sina barn, även om de får mycket under modersmålstimmen så behöver de mer. 

(Pedagog 4) 

 

Till skillnad från pedagog 4, 5 och 6 uttrycker pedagog 1, 2 och 3 att de inte har flerspråkiga 

pedagoger att tillgå i deras arbetslag.  
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Diskussion 
 

I detta avsnitt presenterar vi de slutsatser som vi kommit fram till utifrån vårt resultat med 

utgångspunkt i vårt syfte i en resultatdiskussion. Vi kopplar även våra resultat till tidigare 

forskning. Slutligen ges förslag på vidare forskning utifrån vårt område.  

 

 

Resultatdiskussion  
Vårt syfte med studien har varit att undersöka pedagogers uppfattningar av arbetet med 

utvecklandet av barnens modersmål. Vi har valt att diskutera de delar av resultaten som vi 

funnit mest relevanta och intressanta utifrån studiens syfte och frågeställningar. 

 

 

Pedagogernas uttryckta uppfattningar av arbetet med barnens 

modersmål 
 

Utifrån det resultat vi fått fram från intervjuerna med pedagogerna tolkar vi det som att 

pedagogernas uppfattningar av arbetet med modersmål skiljer sig åt mellan de två 

kommunerna. Pedagogerna som arbetade i kommun 2 gav uttryck för att de hade stora 

erfarenheter av att arbeta med barnens modersmål medan pedagogerna från kommun 1 

hade få erfarenheter av modersmålarbete i förskolan. Att uppfattningarna skiljer sig mellan 

de två kommunerna kan enligt våra uppfattningar bero på att pedagogernas barngrupper 

såg olika ut, i kommun 1 var det enligt pedagogerna en minoritet av barnen som hade annat 

modersmål än svenska medan pedagogerna som arbetade i kommun 2 gav uttryck för att det 

var hälften eller en majoritet av barnen som hade annat modersmål på deras avdelningar. 

Lunneblad (2013) redogör för den kulturella och språkliga mångfalden idag utgör normen i 

det svenska skolsystemet men att han i sin studie kunnat utläsa att flerspråkighet fortfarande 

kan ses som ett undantagstillstånd eller en brist.  Eftersom pedagogerna i kommun 1 gav 

uttryck för att flerspråkiga barn var en minoritet i deras barngrupper och att de inte 

uppfattade det som att varken barnen eller föräldrarna på deras avdelningar visade något 

intresse för att använda modersmålet på förskolan så reflekterar vi över om det finns likheter 

mellan våra resultat och de resultat som Lunneblad (2006) påvisar i sin studie, att 

modersmålet och flerspråkigheten i detta fall blir ett undantagstillstånd.  

 

Wagner et al., (2010) beskriver att barnets modersmål utgör en grund som andraspråket ska 

byggas på och att det därför kan finnas en risk för barnets språkutveckling om barnets 

modersmål får en liten plats i förskolan. I intervjuerna som genomfördes i kommun 1 tolkade 

vi det som att barnens olika modersmål inte synliggjordes eller gavs något större utrymme i 

förskolorna. Vi funderar över om det på grund av detta kan finnas en risk att dessa barn ges 

en sämre möjlighet till en god språkutveckling på alla sina språk än i förskolor där barns 

modersmål stimuleras och tas tillvara.  
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Pedagogerna i kommun 1 berättade att de barn som hade annat modersmål än svenska på 

deras avdelningar inte visade något intresse för sitt modersmål på förskolan, pedagogerna 

uppfattade även att föräldrarna till barnen med annat modersmål inte hade någon önskan 

om att deras barn skulle få sitt modersmål stimulerat på förskolan. Detta kan ställas mot det 

Wedin (2008) anser, hon menar att undervisningen ska fungera som en bro mellan de språk 

som talas i barnens hem och det språk som barnen förväntas behärska när de senare ska 

börja i skolan. Att pedagogerna som arbetar i kommun 1 ger uttryck för att barnens 

modersmål inte togs i beaktande när verksamheten skulle planeras och utformas stämmer 

överens med vad Ljunggren (2013) kunde utläsa i sin undersökning där det framgick att 

barns modersmål inte sågs som en tillgång och resurs utan snarare ett problem. Utifrån hur 

vi tolkat och förstått pedagogernas uppfattningar i kommun 1 reflekterar vi över om det 

begränsade utrymmet som modersmålet gavs kan vara en bidragande faktor till att barnen 

barnens föräldrar inte visade något större intresse för sitt modersmål på förskolan. Detta 

skilde sig med pedagogerna i kommun 2:s uppfattningar. Pedagogerna uttryckte att barnens 

modersmål gavs plats i förskolan kunde vi utläsa och tolka ur berättandet från pedagogerna 

i kommun 2. Pedagogerna i kommun 2 lyfte betydelsen av att barnen fick sitt modersmål 

integrerat i verksamheten så att barnen fick tillgång till aktuella ord och begrepp på sitt 

modersmål. 

 

Tillgång till stöd i arbetet med barns modersmål 
 

Vår uppfattning är att pedagogerna i kommun 1 beskriver en avsaknad av kompetens vilket 

kan relateras till Wedin (2011) som i linje med pedagogernas beskrivningar lyfter att språket 

har en större betydelse för lärandet för de barn som är flerspråkiga och att detta i sin tur är 

något som ställer högre krav på undervisningen. Utifrån detta reflekterar vi över vad det 

ökade kravet på undervisningen innebär för de pedagoger som arbetar med flerspråkiga 

barn. Om högre krav ställs på undervisningen reflekterar vi över om detta medför att högre 

krav ställs på de pedagoger som arbetar, vad innebär detta för de flerspråkiga barn vars 

pedagoger vilka uttrycker en avsaknad av stöd och kompetens i arbetet med barnens 

modersmål? 

 

Då pedagogerna anser att de saknar den kompetens de är i behov av för att utföra sitt arbete, 

överväger vi om detta kan ställas mot det både läroplanen för förskolan och skollagen ger 

uttryck för. I Skollagen framhävs att personalen som arbetar på förskolan ska ges möjlighet 

till kompetensutveckling och att det är huvudmannen som ansvarar för att personalen får 

detta (Skolverket, 2010b). Förskolans läroplan Skolverket (2010a) ger riktlinjer för att det i 

huvudsak är förskolechefen som har ansvaret för att förskolan arbetar för att uppnå de mål 

som finns i läroplanen. Därför ifrågasätter vi om en förskola kan negligera mål förskolans 

läroplan, där ett av målen är att ge barn med annat modersmål än svenska möjlighet att 

utveckla både det svenska språket och sitt modersmål. En tentativ förklaring till de 

skillnader vi sett mellan arbetssätt i de två olika kommunerna kan vara att andelen barn med 

annat modersmål i barngrupperna är större på pedagogernas avdelningar i kommun 1.  

Även om endast en liten del av barngruppen har ett annat modersmål så ställer vi oss 
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frågande till om det ändå inte finns ett behov hos dessa barn och vi reflekterar därför över 

om inte förskolorna har samma krav på sig att leva upp till de mål som finns föreskrivna i 

läroplanen oavsett hur stor andel barn med annat modersmål de har?  

Ur pedagogernas berättelser kunde vi utläsa att barnen mer eller mindre fick dela med sig av 

sitt modersmål på förskolan. Vi tolkar detta som att pedagogerna i vår studie uttryckte ett 

intresse för barnens modersmål. Det intresse pedagogerna uttrycker för barnens modersmål 

tycks enligt våra tolkningar ligga i linje med det förhållningssätt som Moin et al,. (2011) lyfter 

som viktigt, att både pedagoger och barnens föräldrar är positivt inställda till barnens 

tvåspråkighet och att det ska finnas ett samarbete mellan förskolan och föräldrarna i 

stödjandet av barnens flerspråkighet. Vi tolkar detta som att barnens flerspråkighet ska ses 

som en tillgång och att barnen uppmuntras att använda sin flerspråkighet. I vår tolkning av 

resultatet har vi kunnat utläsa att pedagogerna i den mellanstora staden uttryckte en önskan 

att de flerspråkiga barnen skulle känna att deras flerspråkighet är en tillgång i förskolan. 

 

Pedagogerna i kommun 2 uppfattade att de flerspråkiga pedagoger och vikarier som 

arbetade på deras avdelningar var ett stort stöd i arbetet med barnens modersmål. Om 

personalen hade samma modersmål som barnen på avdelningen kunde de stödja barnen i 

deras modersmål samt stötta i den vardagliga kontakten med föräldrar. Detta är något som 

överensstämmer med vad Skans (2011) påvisar i sin studie, att de flerspråkiga pedagogerna 

använder sitt modersmål i verksamheten för att på så vis kunna stödja barnen i deras 

utvecklande av deras modersmål. Samtliga pedagoger önskade att de kunde tala fler språk 

och uppfattade sin enspråkighet som en brist. Skillnaden var att pedagogerna i kommun 1 

uttryckte att de inte hade några flerspråkiga pedagoger att tillgå. Detta kan ställas mot det 

Skans (2011) påvisar, att avsaknaden av flerspråkiga pedagoger kan försvåra arbetet när det 

gäller att stimulera barnen i deras modersmål.  

 

 

Arbetet med modersmålspedagoger 
 

I resultatet framgår skillnader mellan pedagogernas uppfattningar av att stimulera barnen i 

deras modersmål med hjälp av modersmålspedagoger i förskolan. Pedagogerna i kommun 2 

gav uttryck för att deras viktigaste verktyg i arbetet med barnens modersmål var de 

modersmålspedagoger som kontinuerligt besökte förskolan. Pedagogerna berättade även att 

de samarbetade med modersmålspedagogerna under planering och utformning av 

förskolornas verksamheter för att få barnens modersmål integrerat i verksamheten och för 

att få stöd i hur de ska gå tillväga för att stimulera barnens modersmål i den vardagliga 

verksamheten när modersmålspedagogerna inte är på plats. Utifrån vår tolkning av 

pedagogernas uttryck av arbetet med modersmålspedagoger kan detta liknas med Skans 

(2011) som menar att modersmålspedagoger kan fungera som ett verktyg för att barnens 

modersmål inte blir uteslutande.  Däremot tolkar vi det som att pedagogerna som arbetar i 

kommun 1 uttrycker en avsaknad av modersmålspedagoger. Ur pedagogernas berättande 

förstår vi det som att de helt saknar erfarenheter av att arbeta med modersmålspedagoger. 

 

Utifrån det pedagogerna från kommun 1 berättade kunde vi utläsa att de saknade stöd av 

modersmålspedagoger eftersom att detta enligt dem inte fanns att tillgå. Pedagogerna som 
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arbetade i kommun 1 uttryckte även att de inte besatt de kompetenser som de tyckte att de 

behövde för att arbeta med barnens modersmål. Utifrån vår tolkning av pedagogernas 

berättelser reflekterar vi om detta kan ställas mot hur Lindö (2009) lyfter vikten av att 

pedagogerna erhåller den kompetens som krävs för att de ska ha förmågan att stödja barnen 

i deras språkutveckling. De intervjuade pedagogerna på landsbygden uttrycker en önskan 

om att ges möjlighet till någon form av utbildning för arbetet med utvecklandet av barnens 

modersmål. Avsaknaden av kompetens för arbetet med barns modersmål framkom också i 

Lunneblads (2006) studie. Han beskrev att pedagogerna i studien saknade kunskap och 

material för arbetet med barnens olika modersmål. 

 

Avslutande reflektioner 

Avslutningsvis skulle vi vilja återgå till de två frågeställningar som vi utgått ifrån när vi 

genomfört studien: Hur uppfattar pedagogerna arbetet med barnens modersmål? Finns skillnader i 

pedagogers uppfattningar om hur arbetet med barnens modersmål ska gå till? Dessa 

frågeställningar har vi fått besvarade eftersom vi i vårt resultat har kunnat ta del av 

pedagogernas uttryckta uppfattningar om arbetet med barnens modersmål. Utifrån 

intervjuerna med pedagogerna kunde vi urskilja tydliga skillnader i pedagogernas 

beskrivningar om hur de arbetade med barnens modersmål. Med utgångspunkt i hur vi 

förstått vårt intervjumaterial så tolkade vi det som att pedagogerna som arbetade i kommun 

2 använde pedagogiskt genomtänkta arbetssätt, som gick väl i linje med vad tidigare 

forskning rekommenderar, för att stödja barnen i deras modersmål. Detta kunde vi inte 

utläsa av de berättelser som framkom i intervjuerna med pedagogerna som arbetade i 

kommun 1, däremot kunde vi upptäcka likheter i samtliga pedagogers uppfattningar om hur 

de tyckte att arbetet med barnens modersmål skulle gå till, om de hade möjligheten att tillgå 

det stöd som de är i behov av för att utföra detta arbete. Vi har reflekterat kring detta att 

pedagogerna inte har fått det stöd vilket de är i behov av i sitt arbete med barnens 

modersmål. Vi anser att det borde finnas tydligare krav på kommunerna när det gäller att 

tillgodose modersmålsundervisning, vi reflekterar även över om detta kan vara en 

likvärdighetsfråga.  Vi menar att alla barn ska ha rätt till och samma möjligheter att 

utvecklas, lära sig och lyckas i förskola och skola. Behöver kanske det finnas en bättre tillsyn 

som kan se till att alla kommuner lever upp till de mål som står skrivna i läroplanen för 

förskolan? 

 

Förslag till vidare forskning 
När vi analyserade vårt empiriska material kunde vi som vi skrivit ovan urskilja att de 

intervjuade pedagogerna uttryckte liknande uppfattningar om hur de tyckte att arbetet med 

barnens modersmål skulle gå till fastän det fanns stora skillnader i berättelserna om hur de 

uppfattade att de arbetade. Eftersom det är huvudmannens ansvar att personalen i förskolan 

ges förutsättningar att arbeta mot de mål som finns i läroplanen hade vi önskat att de funnits 

tid att intervjua de olika förskolornas huvudmän hur de uppfattade att arbetet med barnens 

modersmål i förskolan och sedan jämfört om vi kunde se några likheter och skillnader i 

huvudmännens uttryckta uppfattningar om hur arbetet med barnens modersmål ska gå till. 

Detta är något som vi skulle föreslå för framtida forskning.  
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Tack! 

Vi vill framföra ett stort tack till vår handledare Maria Rasmusson för ett bra samarbete och för det 

stora engagemang och intresse som hon visat oss. Vi är också tacksamma för de tips och råd som vi fått 

av Maria under studiens gång. Vi vill också tacka de pedagoger som ställt upp och deltagit i våra 

intervjuer. Utan er hjälp och ert stöd hade vi inte kunnat genomföra denna studie. 
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BILAGA 1: Missiv till intervjupersoner 

 
Sundsvall 2014-10-21 

 

Hej! 

Vi heter Josefin Högbom och Anna Carlsson, vi läser vår sista termin på Mittuniversitetets 

förskollärarutbildning i Härnösand. Det är nu dags för oss att skriva vårt examensarbete och 

ämnet vi valt att rikta in oss på är arbetet med barns modersmål. 

Syftet med vår undersökning är att undersöka hur pedagoger uppfattar arbetet med barnens 

modersmål i förskolan. Vi söker nu pedagoger som vill hjälpa oss att genomföra denna 

undersökning genom att delta i en intervju. Till vår undersökning behöver vi sex olika 

förskolor, och från varje förskola vill vi intervjua en pedagog. 

Undersökningarna sker i enlighet med Vetenskapsrådets forskningsetiska principer vilket 

innebär att deltagandet är frivilligt och de deltagande kan avbryta intervjun och sitt 

deltagande när som helst. Allt deltagande är anonymt, pedagogers eller förskolors namn 

kommer inte att användas. Insamlat material kommer enbart att användas för detta ändamål. 

Vi skulle vilja intervjua en pedagog på er förskola när helst de passar för er under v.44-45. 

Finns det på din förskola en pedagog som har möjlighet att ställa upp och hjälpa oss med vår 

undersökning? 

 

Kontakta oss gärna på telefon eller via mejl om ni har några frågor eller funderingar. 

 

Med vänliga hälsningar Josefin Högbom och Anna Carlsson 

 

 

Josefin Högbom joho1114@student.miun.se 

072 ### ## ##  

 

Anna Carlsson anca1114@miun.se 

070 ### ## ## 

 
 
 
  

 



 

BILAGA 2: Intervjufrågor  
 
Den intervjuades ålder: 

Utbildning: 

År i yrket: 

Förskolans placering: 

Antal barn på din avdelning: 

Barnens ålder på din avdelning:  

 

• Kan du berätta om hur ni jobbar med språkutveckling med barn som har ett annat 

modersmål än svenska: 

 

• Hur stor del av barnen på din förskola har annat modersmål än svenska? 

 

• Vilka språk talas i arbetslaget? Används flerspråkiga pedagoger som en resurs i 

verksamheten? 

 

• Berätta om dina erfarenheter av modersmålspedagoger: 

 

• Berätta om hur ni arbetar för att stimulera barnens utveckling av deras modersmål: 

 

• Hur uppfattar du arbetet med barns modersmålsutveckling?  

 

• Upplever du att du får det stöd du behöver för att kunna stödja deras utveckling i 

modersmålet? 

 

• Finns någon uttalad tanke om att försöka motivera barnen att tala sitt modersmål? Om 

ja, hur?  

 

• Berätta om hur du arbetar för att motivera barnen att tala sitt modersmål: 

 

• Hur mycket stimulans uppfattar du att barnen får av sitt modersmål i förskolan? 

 

• Uppfattar du att barnens modersmål tas med i planeringen när ni utformar och planerar 

verksamheten? Berätta om dina erfarenheter om detta. 

 


