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1. Abstrakt 

 

I vår studie har vi fördjupat oss i hur pedagoger uppfattar modersmålets betydelse för 

identitetsutvecklingen hos barn med annat modersmål än svenska. Vi intervjuade sex 

pedagoger för att höra deras uppfattning kring ämnet samt hur de arbetar med att utveckla och 

stimulera barn med annat modersmål än svenska. I vår studie framkom det att samtliga 

pedagoger såg modersmålet som viktigt men att det fanns stora brister i deras arbete med att 

utveckla och stimulera barns modersmål då endast en av de pedagoger som vi intervjuade 

arbetade aktivt med barns modersmål. Detta på grund av bristande kunskap och engagemang 

hos pedagogerna men också på grund av ekonomiska skäl och av resursbrist.  

 

Nyckelord: Förskola, identitet, modersmål, tvåspråkighet och uppfattning.  

 

  



 

2. Förord 

 

Vi vill börja med att tacka vår handledare Steffan Lind för hans exemplariska handledning 

som varit till stor hjälp för oss. Vi vill även passa på att tacka pedagogerna som ställt upp i 

studien, utan dem hade detta inte varit möjligt. Sist men inte minst vill även tacka varandra 

för ett gott samarbete.
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3. Inledning 
 

Vi upplever att Sverige idag går mot att bli ett mer mångkulturellt samhälle vilket leder till att 

vi inom vårt kommande yrke kommer möta och bemöta barn med annat modersmål än 

svenska. Vart fjärde barn som växer upp i Sverige har sitt ursprung från andra länder 

(Skolverket, 2005). Under utbildningen har vi studerat modersmålets betydelse för barn men 

det som intresserar och väcker intresse hos oss är hur pedagoger i förskolan har möjligheten 

att få möta olika kulturer och språk, där alla kan lära något av varandra. Vi vill utvinna och 

sprida kunskap till andra inom samma verksamhet. Våra erfarenheter från den 

verksamhetsförlagda utbildningen är att det ofta varit en mångkulturell barngrupp. Vi har 

upplevt att pedagoger inte arbetat aktivt med modersmålsundervisning och detta reagerar vi 

på då vår bearbetade litteratur visar på hur viktigt barns modersmål är för barnets identitets 

utveckling.  

4. Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med vår studie är att beskriva pedagogers uppfattningar av modersmålets betydelse för 

identitetsutvecklingen hos barn som har annat modersmål än svenska samt pedagogernas 

betydelse och arbete i detta sammanhang.  

1. Vilka uppfattningar har pedagoger om modersmålets betydelse för barn som har annat 

modersmål än svenska? 

2. Vilka uppfattningar har pedagoger om modersmålets betydelse för barns 

identitetsutveckling? 

3. Hur arbetar pedagoger och hur formas deras verksamhet för att utmana och stimulera barn 

med annat modersmål än svenska? 

5. Avgränsningar 

 

I denna studie har vi valt att avgränsa oss mot identitetsutvecklingen hos barn med annat 

modersmål än svenska. Enligt läroplan för förskolan, Lpfö 98 (Rev. 2010), anses modersmålet 

ha speciellt stor betydelse i två avseenden, för utvecklingen av kommunikation och för 

identitetsutvecklingen. Vi valde att avgränsa till att endast foksera på den senast då vi kände 

att det var intressant. 
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6. Bakgrund 
 

I detta kapitel kommer vi att lyfta barns identitet, modersmål och identitetsutveckling samt 

pedagogers betydelse för barns språkutveckling. Vi redogör även för pedagogisk 

dokumentation då detta verktyg används för att bland annat följa barns identitetsutveckling. 

Denna anser vi behövs för att kunna utveckla och utvärdera verksamheten till en bättre 

lärmiljö för alla barn. Vi kommer även att definiera begreppen modersmål och tvåspråkighet 

då dessa begrepp kommer att vara centrala i vår studie. Vi redogör även för det 

sociokulturella perspektivet, då detta perspektiv lyfter att det är i samspelet med andra som 

identiteten formas. I vår bakgrund tar vi även upp vad styrdokumenten för förskolan, lagar 

och förordningar säger om modersmålets betydelse för barn i förskolan, då vi anser att dessa 

ska följas i verksamheten. 

6.1 Begreppet modersmål 
 

Skutnabb- Kangas (1981) menar att det finns skilda tolkningar av hur modersmål definieras. 

Enligt författaren är de vanligaste kriterierna av modersmål, det språk som individen tänker 

på, drömmer om eller räknar på men de kan även ses som de språk som personen lär sig först, 

använder mest eller det Skutnabb-Kangas anser mest pålitligt, det språk som personen 

identifierar sig själv med. Skutnabb- Kangas (1981) trycker dock på att modersmålet inte är 

oföränderligt utan att det är en ständig förändring beroende på individens val. Svensson 

(1998) menar också att definitioner av modersmål varierar och att människans modersmål kan 

ändras under olika livsskeden. Om personen byter miljö kan detta påverka hur denne 

identifierar sig beroende på vilket språk som talas i den miljön. En naturlig definition som hon 

tar upp är att modersmål ses som det språk modern talar då det är det språket som är kopplat 

till bland annat känslor och erfarenheter. 

Skolverket (2003) definierar modersmål som, ”barns och elevers första språk och ämnet 

modersmål” (s.12). 

Håkansson (2003) hävdar att barn kan ha ett eller flera modersmål och att det som bestämmer 

detta beror på tidpunkten då språket/språken lärts in. Finns två språk i familjen får barnet två 

modersmål, alltså två förstaspråk. I Sverige pågår en diskussion kring flerspråkighet om detta 

är en tillgång eller inte. 

6.2 Begreppet tvåspråkighet 
 

Tvåspråkighet kan innebära två saker; antingen att människan använder sig av två olika språk 

dagligen eller att personen kan två språk men inte använder sig av båda språken varje dag 

(Svensson, 1998). Den största diskussionen inom detta ämne är hur väl individen ska behärska 

ett språk för att kallas tvåspråkig. Enligt författaren anser många att de båda språken ska 

behärskas lika bra som av en person som är infödd medan andra anser att det är tillräckligt 

med att ha vissa kunskaper inom sina båda språk för att kunna kallas tvåspråkig. Troligtvis är 

det väldigt ovanligt att en individ behärskar två eller flera språk som en infödd gör, eftersom 

det inte är nödvändigt att kunna. Vanligast är att personer som talar två språk använder 

språken i olika sammanhang. Det finns flera olika definitioner av tvåspråkighet vilket har 

bidragit till en begreppsförvirring (Skutnabb-Kangas, 1981). Lingvister och psykologer 

baserar ofta tvåspråkighet på den språkiga kompetensen, alltså hur väl individen behärskar 

båda språken. De definierar ordet utifrån språkets funktion. Sociologer och socialpsykologer 
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intresserar sig mer kring hur individen och dess omgivning förhåller sig till språken, alltså 

utifrån attityder.  

Ursprungskriteriet för modersmål är det språk som individen lär sig först och tvåspråkighet är 

då barnet lärt sig två språk från födseln (Skutnabb-Kangas, 1981). Detta är det enklaste 

kriteriet, antingen har barnet ett eller två språk från födseln eller så har barnet inte det. Har 

barnet två språk från födseln blir båda dennes modersmål. Det andra kriteriet rör 

kompetensen. Här anses det att modersmålet är det språk personen behärskar bäst. Tvåspråkig 

kallas det om personen behärskar två språk på samma nivå. Här skriver författaren att det är 

svårare att definiera eftersom gränsen mellan att kunna ett språk bra och mindre bra är oklart. 

Tvåspråkiga kan också använda sina språk i olika situationer och blir därför svåra att mäta. 

Utifrån funktionskriteriet menas det att modersmålet är det språk individen använder mest och 

tvåspråkighet är då en person kan använda båda språken i de flesta sammanhang. Det sista 

kriteriet är attityd och det avser att modersmålet är det språk personen identifierar sig med och 

för att ses som tvåspråkig identifierar personen sig med båda språken eller identifieras av 

andra som tvåspråkig. 

Valet av definition beror på vad personen använder det till (Skutnabb-Kangas, 1981). Det är 

svårt att hitta en balans i definitionerna då vissa krav blir för vida så alla innesluts i 

tvåspråkighet medan andra är för snäva att endast få uppfyller kraven. 

Håkansson (2003) beskriver två olika grupper kring hur modersmålsinlärning kan ske, 

Den simultana tvåspråkigheten är den där barnen växer upp med två språk från 

början, och de har då två modersmål. Om barn är successivt tvåspråkiga har de lärt 

sig det ena språket före det andra. I den första gruppen lär sig barnet sina båda 

modersmål på samma sätt som enspråkiga barn. I den senare gruppen har barnen 

först lärt sig ett modersmål, på ”modersmålsvis”, och lär sig nästa språk som ett 

andra språk (Håkansson, 2003. s. 20). 

Skutnabb- Kangas (1981) skriver om Rivers definition av tvåspråkighet som ett förenande 

mellan kompetens och funktion 

att anse barnet vara tvåspråkigt så fort han kan förstå och göra sig själv förstådd 

innanför sin begränsade språkliga och sociala omgivning (dvs. i 

överrensstämmelse med sin ålder och den situation där han utrycker sig) 

to consider the child bilingual as soon as he is able to understand and make 

himself understood within his limited linguistic and social  environment (that is, 

as is consistent with his age and the situation in which he is expressing himself). 

(Rivers i Skutnabb-Kangas, 1981, s. 35-36). 

Vi anser att denna definition av tvåspråkighet ligger oss närmast i denna studie. 

 

6.3 Tidigare forskning 

Det finns en hel del tidigare forskning inom ramarna för vårt ämne, men eftersom att detta 

ämne är så stort och brett har forskningen olika avgränsningar. En uppsats som har ett 

liknande syfte som vårat, men andra avgränsningar, är Jamal (2011). ”Syftet här är att 

undersöka hur pedagogerna jobbar med tvåspråkiga barn och deras språkutveckling i två 

mångkulturella förskolor. Syftet är även att undersöka hur samarbetet fungerar mellan 

hemmet och förskolan, hur modersmål kan påverka barnets språkutveckling, hur de jobbar för 

att hjälpa barnen att klara sig och lära de det nya språket. Samt vilka metoder de använder” 



4 

 

(s.5). I denna uppsats har författaren riktat in sig på tre olika avgränsningar: hur pedagoger lär 

barn det nya språket och vilka metoder de då använder, hur barnens föräldrar involveras i 

språkutvecklingen och vilken attityd pedagogerna har till modersmålsundervisning på 

förskolan. Metoden är här kvalitativa intervjuer av sju pedagoger och sex föräldrar på två 

olika förskolor i ett mångkulturellt område. Resultatet författaren kom fram till var att 

samarbetet mellan modersmålpedagogen, pedagogerna och hemmet var väldigt viktigt för 

barnens inlärning. Modersmålsundervisningen har stor betydelse för barnen och pedagogerna 

måste vara kreativa och ha lust till att lära. Författaren fick även bra information om några 

metoder som är bra för barnens språkutveckling, till exempel sagoläsning, lek och rim och 

ramsor.         

Ett exempel på en doktorsavhandling som har skrivits inom ämnet är Andersson (1997). 

Denna doktorsavhandling är baserad på mikroanalyser och intervjuer av både två- och 

enspråkiga förskolebarn. Den handlar om barnens uppfattningar av berättelser och hur väl 

dessa barn kan återberätta sagan. Avhandlingen berör också barnens samverkan med 

pedagogerna och även hemmet. Resultatet av avhandlingen är att barnens ordförråd är 

påverkad av hur mycket berättande de hör i sin vardag och deras kulturella vanor och 

traditioner. Denna avhandling har inte samma avgränsningar som vår studie men berör ämnet 

om tvåspråkiga barn och pedagogernas, föräldrarnas och kulturens påverkan på barnens 

ordförråd. 

6.4 Sociokulturellt perspektiv   

 
Det är i samspelet med andra människor som vi lär oss, för att kunna delta i samspel med 

andra spelar språket en stor roll (Strandberg 2006). I språkliga samspel erövrar barnet 

språkliga verktyg som barnet i sin tur konstruerar till tänkande, samtalen skapar råmaterial till 

vårt tänkande. Författaren menar att det är genom detta växlande, genom språkliga möten och 

tänkandet, som lärande uppstår. Om vi skulle separera på den individuella utvecklingen och 

språket så skulle lärande inte uppstå. Men om vi då tänker att socialt samspel och 

individualitet hänger ihop och hjälper varandra, så kan vi uppmuntra barnen till flera 

spännande interaktioner, där barnen kommer att erövra fler språkliga verktyg. Olika 

språkformer kompletterar och stödjer varandra samt blir ett verktyg i en kunskapsprocess 

(Lindö 2002). 

Vygotskij anser att det är det sociala samspelet som utgör grunden för allt lärande och 

utveckling inom det sociokulturella perspektivet (Dysthe 2003). Vygotskij ser lärandet som 

ett socialt fenomen (Lindö 2002).  Att språkande och lärande är en del av det sociala 

sammanhanget som en person befinner sig i och att människor förstås som en del av sin kultur 

och sin historia.  

”från ett sociokulturellt perspektiv betonar man å ena sidan den motivation 

som finns inbyggd i samhällets och kulturens förväntningar på sina barn och 

ungdomar. I samma grad som dessa upplever att de olika platser där de 

verkar hänger samman blir det de lär sig meningsfullt och motiverande. Å 

andra sidan är det avgörande för motivationen i vilken mån skolan lyckas 

skapa en god läromiljö och situationer som stimulerar till aktivt deltagande” 

(Dysthe, 2003. s. 38).  

Författaren menar vidare på att det sociokulturella perspektivet visar på att viljan att lära sig 

bygger på meningsfullhet samt att kunskap och lärande ska ses som viktigt. 
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6.5 Identitet 
 

Det finns inget enkelt och konkret sätt att beskriva identitet (Stier, 2003). Men identiteten hos 

en människa kan ses som ett porträtt av vem denne är och där identiteten formas av en själv 

och av andras uppfattningar om vem jag är. Identiteter blir egentligen bara till och 

meningsfulla i relationer till något eller någon annan. En individs identitet är en personlig 

tolkning som bygger på ens erfarenheter men som också påverkas av sin egen pågående 

upplevelse genom interaktioner med andra människor (Hundeide, 2006). Reaktioner på hur du 

uppfattas av andra måste integreras, omtolkas och eventuellt avvisas så att de passar in i din 

version av dig själv som du har skapat med dina erfarenheter som bas.  

Att ha en identitet är att uppleva sig som en och samma i olika situationer, sättet att tala och 

bete sig kan variera men känslan är densamma (Wellros, 1998). Andra i en människas 

omgivning kan påverka synen på sin egen identitet, en människa kan se sig själv som social 

men i samhällets eller skolans avseenden kan de uppfattas som ”pratig” eller ”störande”. 

Självkänsla och självförtroende är en viktigt grund för när personen möter nya människor och 

nya situationer. Vi påverkas av andra och vår identitet formas också i samspel med andra 

människor där de människor som betyder mest blir ett stöd i ens identitetsutveckling. 

Identitet är inte något en människa har utan något som uppstår i samspel med andra 

människor (György-Ullholm, 2010). Det leder till att språket inte speglar det inre utan är ett 

verktyg som utvecklar och omformar en individ. Identitet kan ses som en dynamisk process 

som påvisar identitetsskapande handlingar och därför kan en människa uttrycka sig på ett 

motsägelsefullt sätt utan att känna att identiteten splittras. Identitetshandlingar kan då vara 

både språkligt och socialt situerade. Identiteten formas utifrån de sociala grupper du vistas i, 

till exempel familjen, och de förväntningar andra personer har på dig och din identitet 

(Magnusson, 2010). En person kan ha olika identiteter beroende på vilken grupp och situation 

de befinner sig i. Ett språk kan vara mer än bara ett språk, det påverkar också identiteten som i 

sin tur ger en samhörighets känsla och en gemenskap med personer som talar samma språk.  

Enligt George Herbert Mead är en människas identitet en produkt av dennes sociala liv som i 

sin tur har skapats av resultatet av förmågan att reflektera kring dennes miljö och alla ting 

som denna specifika miljö innefattar (Silva, 2007). När människan reflekterar kring sin miljö 

krävs det att analysen av denna inte enbart sker ifrån den egna identiteten, utan också ifrån 

den hela sociala kulturen i omgivningen där individen befinner sig. Detta kräver att 

människan kan sätta sig in i andra individers synsätt på saker och dennes attityder och på så 

sätt kunna se världen utifrån den andra människans ögon. Allt detta kan sammanfattas som att 

vi är den vi är i förhållande till de andra människorna som finns runt omkring oss i vår miljö. 

Men andras bild av dig fungerar inte som en spegel utan en endast en bild av andras 

uppfattning om dig. Detta behöver i slutändan inte påverka hur du ser dig själv. Du måste 

skilja din uppfattning av dig själv ifrån andras. Då vi reflekterar rekonstruerar vi också de 

sociala grupper som vi tillhör (Mead, 1972). I vårt sociala samspel med andra intar vi vissa 

attityder i de olika grupper som vi tillhör. Så länge vår attityd förändras, förändras också våra 

sociala grupper och relationen till andra och detta påverkar i sin tur identiteten.  

6.6 Modersmål och identitetsutveckling 
 

Enligt Ladberg (2003) ger vi med språkets hjälp uttryck för vår identitet, de är oupplösligt 

förenade och identitet formas tidigt.  När vi talat om något så visas vem du är. För enspråkiga 

människor blir identiteten kopplat till ett språk. För flerspråkiga blir det annorlunda, de olika 

språken som de talar har olika platser i deras liv och är olika delar i deras identitet. Den 
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starkaste drivkraften bakom vår identitet är människans behov av att bli sedd som den hon är. 

För att synas måste du våga visa vem du är och för att det ska ske måste du vara trygg med att 

det du visar blir mottaget på ett positivt sätt. Om inte, kommer du kanske att dölja vem du är 

av rädslan av att stötas ut, bli utskrattad eller mötas av tystnad. Även Skolverket (2003) 

påpekar att tryggheten är en viktig aspekt av att utvecklas; ”En trygg identitet är en 

grundförutsättning för en positiv utveckling. Att bli sedd som den man är med en dubbel 

kulturbakgrund har avgörande betydelse för den egna självbilden” (s. 21). Haglund (2004) 

menar att barns identiteter konstrueras och uttrycks i deras språkbruk. Barns attityder till sitt 

språk och sin självbild påverkas av de referensramar, språk och identiteter i förskolan. 

Barnens identitet bygger alltså på alla olika samspel i barnens vardag, till exempel inom 

familjen, skolan och samhället. Mångfalden i förskolan kan ge barnen en trygghet som kan 

leda till att de utvecklar nya sätt att uttrycka och förändra sin identitet. Ladberg (2003) hävdar 

att barn som inte gärna vill tala sitt modersmål inte alltid behöver stöd i sin språkutveckling 

utan snarare stöd för sin identitet. Om ett barn inte känner sig trygg i att dennes identitet är 

accepterad kan barnet reagera på ett negativt sätt om pedagogerna försöker få dem att tala sitt 

modersmål. "Språk, identitet och känslor - allt hänger samman" (s.110). Skolverket (2005) 

lyfter fram att om barnen känner sig trygga i sin språk- och begreppsutveckling bidrar det till 

hur barnet utvecklar en förståelse för sig själv och omvärlden och hur de kan använda sina 

kunskaper i sin vardag.   

 

Identiteter bör ses som sociala konstruktioner som blir till i olika språkliga samspel och 

tillfällen (Haglund, 2004). I dessa samspel uttrycks uppfattningar och tolkningar av sig själv 

som individ. Vårt språkbruk är bundet till den sociala verklighet som vi lever i, därmed bidrar 

språket till att bevara maktrelationer, sociala strukturer och ideologier. Språk, kulturer och 

rötter som varje individ växer upp med sätter sina spår och påverkar därmed hur individens 

identitet formas, men identiteten är inte naturligt given. Den byggs istället upp av att barn rör 

sig mellan olika kulturer, språk, identiteter och etniciteter vid olika tillfällen och i samspel 

med andra. Barns identitet är alltså något som de har konstruerat själva genom både 

omgivningens uppfattningar och egna tolkningar och meningsskapande. Von Brömssen 

(2006) hävdar även hon, att identitet alltid skapas inom ett sammanhang, i samspel mellan 

individer, grupper och samhällen vid olika tidpunkter och tillfällen. Identiteten skapas genom 

ord och begrepp som i sin tur skapar tankar som sedan blir till handlingar. Människor handlar 

genom mönster och diskussioner som finns tillgängliga för dem genom kulturen, samhället 

och från olika grupper. Identiteten skapas och förändras alltså inom dessa ramar. Identiteten 

skapas utifrån individens egna erfarenheter och påverkas samtidigt av gruppernas, som 

individen tillhör, gemensamma erfarenheter, minnen och berättelser. Varje möte med barnen 

som en pedagog har kan förstärka, förminska eller bekräfta barnets identitet. Detta kan även 

ske i möten mellan olika barn. Skolverket (2005) understryker att verksamheten ska utgå från 

barnens intressen, behov och samspel med andra människor, då kommer barnen erövra 

kunskaper i olika former. Att verksamheten är meningsfull för barnen ger en viktig grund för 

deras fortsatta utveckling och lärande.  

 

Det är i ett barns familj och tidigt i barndomen som barnets identitet formas kraftigast 

(Ladberg, 2003). Det språk som talas där får en viktig betydelse för barnets identitet, som 

senare inlärda språk aldrig får på samma sätt. Om barnet senare i livet saknar ett språk, om 

personen till exempel inte fått använda det, försvinner det så småningom eftersom språk är en 

färskvara, vilket kan det leda till en känsla av att en del av sin identitet gått förlorad. 

När barn kan flera språk så lär de sig inte bara det aktuella språket, utan också olika tankesätt, 

kulturer, traditioner och normer som visas i de olika språken (Svensson, 1998). Allt detta 

kommer att påverka hur barnet ser på världen och språket förmedlar inte bara tankar utan det 
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skapar också tankar som därigenom leder till hur barnet utvecklar sin identitet. Det är viktigt 

för barnets identitet att det lär sig de kultursystem som deras språk representerar. Barnet 

behöver en bra känsla för det språket som det talar för att kunna uttrycka sina tankar och 

känslor och för att kunna leka språkliga lekar. Individers identitet bärs upp av språket. 

Motivation spelar en stor roll för hur ett språk lärs in och eftersom språket är en stor del av 

identiteten vill kanske barnet inte lära sig ett språk som uppfattas vara negativt av personer 

runt omkring eller samhället i stort. Alla barn ska känna sig accepterade och välkomna i 

förskolan och pedagogernas attityder till barnets modersmål spelar en viktig roll eftersom 

barnets identitet ligger till stor del i modersmålet. Tankeutvecklingen, kunskaps- och 

identitetsutvecklingen är viktiga för barn med annat modersmål än svenskas egen framgång i 

samhället (Axelsson, 2004).  

Vår språkanvändning styr vår uppmärksamhet på olika saker och språket har möjligheter till 

nyskapande eftersom det är kreativt och fantasifullt, nya begrepp kommer till, förändras och 

kanske försvinner och vårt språkbruk växlar (Von Brömssen, 2006). Språket är därför ett 

viktigt instrument i hur individer blir erkända och tolkade genom andra. Hur vi använder 

språket, termer och begrepp startar olika tankemönster, fantasier och idéer hos olika 

människor. I sin tur innebär detta att hur varje individ uttrycker sig och hur andra bemöter 

dem skapar individens livsvärld, eller identitet. Skolan och förskolan är idag den största 

kulturinstitutionen i Sverige och den bidrar till att forma livssyn, livstolkning och 

förhållningssätt som får konsekvenser på barn och elevers identitetsutveckling. Därför är det 

enormt viktigt hur pedagoger språkligt benämner och bemöter alla barn. Lärande och språk 

hänger helt klart samman på samma sätt som språk- och identitetsutveckling (Skolverket, 

2005). Normer och värden är en viktig del i barns utveckling och lärande, att arbeta medvetet 

med detta innebär exempelvis att barnen utvecklar sitt språk och sin identitet.  

6.7 Styrdokument, lagar och förordningar 
 

Läroplan för förskolan är ett styrdokument som ligger till grund för verksamhetens arbete där 

både mål och riktlinjer ska följas. 

Läroplanen för förskolan, 98 (Rev. 2010) ska sträva efter att varje barn, ”som har ett annat 

modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera 

såväl på svenska som på sitt modersmål” (s. 11). Det står vidare att förskolläraren ska ansvara 

för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen stimuleras och utmanas i sin språkliga 

utveckling. 

Lpfö, 98 (Rev. 2010) lyfter också fram att språk och identitetsutveckling hänger samman och 

att förskolan ska sträva efter att varje barn får utveckla sin identitet och ska känna sig trygg i 

den. 

barn med utländsk bakgrund som utvecklar sitt modersmål får bättre möjligheter att 

lära sig svenska och även utveckla kunskaper inom andra områden. Av skollagen 

framgår att förskolan ska medverka till att barn med annat modersmål än svenska 

får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål”. (Lpfö 98 

rev 2010. S. 7) 

Den växande rörligheten mellan länderna skapar en mångfald bland oss och förskolan ska ge 

barn möjlighet till att få utveckla sitt modersmål samt sin identitet (Lpfö 98 Rev 2010). Språk 

och identitetsutveckling hänger samman och förskolan ska därför lägga stor vikt vid att 

stimulera och utveckla varje barns språkutveckling, såväl som på svenska som på deras 
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modersmål. Barn med annat modersmål än svenska behöver sitt modersmål som grund för att 

lättare kunna utvecklas inom andra områden. 

På Luleå kommuns hemsida (www.lulea.se) under rubriken modersmålsstöd i förskolan, 

beskriver den lokala arbetsplanen för modersmålsträning att man ska lyfta det positiva med 

olika språk i förskolan, där sånger, lekar och traditioner stimulerar barnens språkutveckling. 

Modersmålsträningen ska stäva efter att utveckla en flerspråkig tillhörighet, för att förbereda 

dem för ett mångkulturellt samhälle. Träningen ska alltid utgå ifrån det enskilda barnet.  

6.8 Pedagogers betydelse för barns språkutveckling 
 

”Hur förskolan möter barnens olika språk har en avgörande betydelse för hur de kommer att 

utvecklas som individer” (Benckert, Håland och Wallin, 2008 s.5). Det har skett en ökning av 

flerspråkiga barn i vissa områden, framför allt i storstäderna (Axelsson, 2004). Detta leder till 

att pedagoger i förskolan möter en mycket mer varierad barngrupp än vad som tidigare varit 

vanligt. Dessa barn utgör en grupp som har tillägnat sig sina föräldrars språk som sitt 

modersmål. Om då alla barn i förskolan ska ha tillgång till likvärdiga och givande möjligheter 

till utveckling för dem, måste de ingå i en verksamhet där de ges möjligheten att utvecklas 

utifrån sin utgångspunkt. Varje barn i förskolan bör ges möjlighet till utveckling på en 

åldersadekvat nivå. Om barnet har ett annat modersmål än svenska och där modersmålet är 

starkare, är det viktigt för barnet att få möjlighet till att utvecklas på detta språk, alltså 

modersmålet. Du lär dig bäst på det språk du behärskar mest. Ladberg (2003) menar för att 

erbjuda barnen i förskolan ett bra språkstöd krävs ett medvetet arbete av pedagogerna, till 

exempel genom att skapa så bra språksituationer som möjligt och stödja familjerna i deras 

språkliga utveckling. ”Att visa intresse för barnets modersmål, att uppmuntra att modersmålet 

talas i hemmet, att vara nyfiken och positivt inställd till flerspråkighet är olika sätt att 

legitimera och mentalt stödja modersmålet” (Benckert, Håland & Wallin, 2008 s.44). 

Svensson (1998) hävdar att om barn inte får träna och uppleva sitt modersmål kommer deras 

språkförmåga på modersmålet att avta. Barnen i hemlandet kommer att ha en högre 

språkförmåga än barnet som har flyttat till Sverige, för att detta barn inte lever med det 

aktuella modersmålet i lika stor utsträckning. Barnet får kanske bara höra och tala 

modersmålet hemma. Ett sätt att undvika att detta händer är att barnet får tillgång till 

modersmålsstöd i förskolan tills det att barnet utvecklat en större förståelse för sitt andraspråk, 

till exempel svenskan.  

Det anordnas sällan tvåspråkig utbildning i alla språk på förskolan men att pedagogerna kan 

uppta och visa respekt för barnets språk i det dagliga arbetet (Axelsson 2004). Varje barn kan 

bidra med några enkla fraser och ord på sitt modersmål vilket kan bidra till en större 

språkmedvetenhet och olika uttryck. Att pedagogen inkluderar barnets modersmål på 

förskolan kan avdramatisera språk- och kulturchock och stärka barnets självkänsla och 

identitet. Genom att barnen får möjligheten att möta språket i meningsfulla och begripliga 

sammanhang i vardagliga situationer, tar de till sig språket (Benckert m.fl., 2008). De får ett 

utvidgat ordförråd genom namngivna begrepp i deras omgivning i t.ex. hallen, i leken och vid 

maten. Förskolans vardag är väldigt ordrikt, där all språklig stimulans är nyttig både på 

svenska och på deras modersmål. Grunden för att utveckla sitt språk är att in- och utflödet är 

rikligt, att barnen får höra språket samt att barnen ges möjligheter och tillfällen att använda 

sina språkliga kunskaper. Innehållet ska vara snäppet över barnets nivå men inte för svårt utan 

det är viktigt att det blir begripligt, mångsidigt och lustfyllt. ”Pedagogerna bör ha samma höga 

förväntningar på de flerspråkiga barnen som på de enspråkiga barnen” (Benckert m.fl., 2008 

s.97).  
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Ladberg (2003) anser att om alla vuxna kring ett barn med annat modersmål än svenska, visar 

att de tror på barnets förmåga att lyckas så kommer det att skapa en tilltro hos barnet till sin 

egen förmåga. För om du tror på dig själv så anstränger du dig mer och vågar försöka. De 

vuxnas förväntningar är alltså mycket viktiga för barnets lärande i förskolan. Ladberg (2003) 

fortsätter med att beskriva tre särskilt viktiga uppgifter för förskollärare, som kan leda till att 

språk utvecklas hos flerspråkiga barn. Pedagogen ska skapa en atmosfär för språk, där känslan 

i barngruppen är viktig för den språkliga utvecklingen. Tillåts till exempel barnen att uttrycka 

sig på sitt sätt? Och hörs alla språk lika mycket? Alla språk ska uppmuntras lika mycket av 

alla på förskolan. Barn som i lugn och ro får leka tillsammans utvecklar sitt språk mer än om 

omgivningen uppfattas som störande. Bråk och stök är inte direkt språkfrämjande. Det finns 

olika gruppövningar att göra med barnen som ger gruppkänsla och som gynnar 

kommunikationen och språket, som till exempel rytm- och rörelselekar, olika lekar där barnen 

får ta i varandra, som till exempel massagesagor och lekar, och övningar där barnen 

uppmanas att hjälpa varandra. Barnets språk och tänkande kan utmanas genom att personalen 

samtalar med barnen enskilt och barngruppen i sin helhet (Skolverket, 2005). Ladberg (2003) 

fortsätter att atmosfären inte får vara stressande, det är anti-språkligt för alla. Barn behöver 

lugn och ro samt tid till att få uttrycka sig. Pedagogen kan också uppmana barnen till att 

hjälpa varandra med språket genom att förklara, leka, samtala och räkna på olika språk. Gör 

språken till ett positivt samtalsämne på förskolan. Pedagogen organiserar också för språk, där 

de bästa möjligheterna ges för barnen att använda språket. Detta berör hur tiden fördelas på 

verksamheten, hur rummen är uppbyggda och hur materialet ser ut på avdelningen. Lugn och 

koncentrerad lek utan störningar är bra för den språkliga utvecklingen hos barnen, för i leken 

får barnen använda det språkliga material som de vuxna gett dem och barnen kan därigenom 

utveckla sina språk både som kommunikations- och tankeverktyg. Pedagogerna i 

verksamheten ska också ge barnen ett rikt inflöde av språk, genom till exempel sagor och 

berättelser, samtal och olika böcker. Skolverket (2005) lyfter fram att barnen ska få stimulans 

och vägledning av de vuxna i verksamheten så att de genom egna aktiviteter utveckla nya 

kunskaper och insikter. Att ha detta förhållningssätt förutsätter att man ser till att olika språk- 

och kunskapsformer och olika inlärningssätt balanseras och tillsammans bildar en helhet. 

 

Det är viktigt med inställningen till olika språk. En nedlåtande ton då du talar kan påverka 

barnet negativt men även ens kroppsspråk kan visa på fördomar till flerspråkighet (Benckert 

m.fl., 2008). Det är också viktigt att pedagogerna i arbetslaget har diskuterat igenom sitt 

förhållningssätt till flerspråkighet och mångkulturalism samt att det behövs finnas kunskap 

inom området för att bemöta människor med olika bakgrund på ett bra och positivt sätt. Det 

betyder inte att de vuxna behöver kunna allt men att det interkulturella förhållningssättet ska 

prägla förskolan och författaren ser detta som en viktig värdegrundsfråga. När barn börjar i 

förskolan har pedagogernas förhållningssätt en stor betydelse för flerspråkighetens utveckling. 

Barnets förutsättningar att bli flerspråkig påverkas av omgivningen och tillgången till stöd i 

språken. 

 

Pedagogen kan organisera tiden på ett bra sätt för den språkliga utvecklingen (Ladberg, 2003). 

Genom att förebygga för många avbrott i barnens lek kan pedagogerna istället inkludera 

fruktstunden i leken. Pedagogen kan också se över när det är bäst att ha samling under dagen, 

när är barnen mest mottagliga för att sitta och lyssna? Utomhusleken kan vara bra att ha på ett 

ställe under en längre tid, inte förflytta sig för mycket på de vuxnas villkor, för de vuxnas 

påskyndningar stimulerar inte språkutvecklingen. Om barnen får återkomma till samma plats 

utomhus många gånger, kan deras lek fortsätta där den slutade sist så barnen kan komma 

längre i sina tankar, fantasier och samtal. Pedagoger kan organisera grupperna till små 

gruppkonstellationer, så barnen kan utveckla både sin lek och sitt språk. Yngre barn behöver 
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mindre grupper för att ge lugnet till att låta språket gro. Pedagogerna kan dela upp barnen vid 

många tillfällen, utomhus, inomhus och på utflykten. De kan även organisera rummet så att 

leken kan komma igång på bästa sätt. Olika aktivitetshörnor kan möbleras så barnen slipper 

avbrott i sina tankar och i språkbruket. Hörnorna kan vara avgränsande så barnen inte hör 

varandra och varje hörna ska inspirera till lek. För de barn som är mitt uppe i att lära sig ett 

nytt språk är det viktigt att lekmaterialet är ordnat så sakerna har ett sammanhang mellan 

varandra så att de väcker tankar i ordinlärningen.     

När barn lär sig två språk samtidigt, till exempel modersmålet och svenskan, är det helt klart 

en social process där meningsfulla aktiviteter i vardagen bidrar till den språkliga inlärningen 

hos barnet (Svensson, 1998). Barnets ordförråd, i de olika språken, kan därför bli olika 

beroende på vilken samtalspartner barnet har. För barnet är det bra att blanda sina olika språk, 

då lär de sig att språken hänger samman. Barnet lär sig att välja och jämföra på vilket sätt han 

eller hon vill uttrycka sig. De vuxna i verksamheten ska erbjuda barnet språk, vid så många 

tillfällen som möjligt och i olika sammanhang som barnen sedan kan använda mellan 

varandra och därigenom utveckla sitt aktiva språk (Ladberg, 2003). Barn behöver alltså få ett 

rikt inflöde av språk från de vuxna på förskolan. För barnens språkutveckling är det mycket 

viktigt att pedagogen berättar saker för dem. Om barnen på förskolan bara håller sig till en 

grupp som endast använder ett språk och utesluter andra barn, är detta ett pedagogiskt 

misslyckande anser författaren. Barnen kan då bli otrygga i att öppna sig mot andra, trygga 

barn i flerspråkiga situationer växlar mellan olika språk efter olika behov. Målet är aldrig att 

förbjuda språket, utan att arbeta med barnens trygghet till att använda språket för att uttrycka 

sig. Svensson (1998) hävdar för att barn ska bli tvåspråkiga behöver de många tillfällen till att 

prata och höra sitt modersmål och då inte bara av sin familj, utan ju fler kontakter barnet har 

med andra vuxna och barn som talar barnets modersmål desto bättre utveckling för barnets 

språkinlärning. Barnet ska inte känna att modersmålet blir en undervisning utan barnet ska få 

språkstimulans genom lekar och olika känslomässiga upplevelser. Även denna författare 

menar att diskussioner och samtal, böcker och sagor, lekar med rim och ramsor, uppmaningar 

om att jämföra språken, fråga barnet vad något heter på deras modersmål och sånger på de 

olika språken stödjer och stimulerar barn i deras språkliga utveckling.    

I dagens samhälle bör vi se på tvåspråkighet som något positivt, en tillgång (Svensson, 1998). 

Många gånger ses tvåspråkigheten som ett problem i förskolan då barnet inte kan förstå eller 

uttrycka sig så att andra förstår. Vi bör se på detta som något tillfälligt i barnets liv, att barnet 

inte kunde uttrycka sig eller förstå allt under sina tidiga år i livet blir inte avgörande för hur 

barnet senare hanterar språk. Om barnet däremot lever i en socialt fattig miljö utan stöd för 

språket eller lite stimulans och dessutom ses som ett problem, blir det svårt för barnet att 

utvecklas språkligt och individen blir kanske aldrig accepterad i samhället. 

6.9 Pedagogisk dokumentation 
 

Pedagogisk dokumentation har använts som verktyg de senaste 30 åren i Reggio Emilias 

barnomsorg i den italienska staden (Lenz Taguchi, 1997). Där används detta verktyg som 

underlag för föräldrasamarbete, fortbildning, arbetsutveckling och utvärdering. Den viktigaste 

uppgiften pedagogisk dokumentation har är att synliggöra barns lärande och utveckling samt 

visa på att barn är rika och kompetenta samt kunskapssökande varelser. Denna filosofi har 

grundats på att den kunskap som vuxna kan hämta hos och om barnen, är lika viktig som den 

kunskap som vuxna kan erbjuda barnen. Detta är inte en slags pedagogisk metod utan att det 

är ett arbetsverktyg som kan ligga till grund för ett fortsatt utvecklings- och förändringsarbete. 

Pedagogisk dokumentation kan användas inom olika områden beroende på vilket syfte som 

ska undersökas/utvecklas. Ett konstruktionistiskt sätt att se på kunskap och lärande, att både 
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synen på barn och förhållningssätt kan vara i ständig förändring. Pedagogisk dokumentation 

kan användas som ett verktyg till att förändra bland annat förhållningssätt och praktik, både 

barnens och den vuxnes lärprocess kan följas. 

Wehner-Godée (2010) menar att det är skillnad på att se och observera. Då observation 

används finns det oftast en avsikt eller ett perspektiv att utgå ifrån. Vad vi dokumenterar ger 

oss inte den absoluta sanningen då vi inte kan eller hinner skriva ner exakt vad barnen säger 

utan den som dokumenterar skapar en relation mellan sig själv och barnen. Med detta menar 

författaren att den som dokumenterar visar ett val av stoff och att den som dokumenterar är 

partisk och på samma sätt är det den som väljer bort stoff. ”Dokumentationerna blir verktyg 

för pedagogerna att förstå hur barn lär och tänker” (s. 22). Författaren skriver vidare om Vea 

Vecchi som är mycket kunnig inom detta område med medier och har mycket erfarenhet. Hon 

menar ”att i varje produkt hålls en process fången. Dokumentation handlar om att synliggöra 

den processen, inte själva resultatet” (s. 22).  

Pedagogisk dokumentation är ett förhållningssätt och en kommunikation (Lenz Taguchi, 

1997). En aspekt inom detta område är att barnen med hjälp av materialet (ex. bilder och 

målningar) kan kommunicera och reflektera kring sina kunskaper och erfarenheter till 

pedagogen men pedagogen kan också kommunicera till barnen via dokumentationen, detta 

leder till en lärprocess. Pedagogerna kan inte bara genomföra ett arbete och sedan sätta upp 

det på väggen, analys och reflektion kring de barnen sagt och gjort är viktigt för att hitta 

kärnan i det barnen är intresserade av/såg och där igenom hitta ett fortsatt arbete. Reflektion 

och diskussion är en viktig del av arbetet för att pedagogen ska kunna hitta det fortlöpande 

arbetet och för att kunna ge näring till barnens intresse och sökande efter en mening/kunskap. 

”Dokumentation skall vara ett underlag för våra reflektioner kring det som skett för att vi skall 

kunna ta nästa steg” (1997. s. 69). Med en pedagogisk dokumentation får barnen reflektera 

kring sitt lärande och som pedagog får man en inblick i barnets tankar och lärande. Som 

pedagog får de då se hur barnen tänker och förhåller sig. 

Dokumentationer och observationer syftar till att öka kunskapen om hur barn ser och bygger 

kunskap (Wehner-Godèe, 2010). Pedagogisk blir först dokumentationen sätts in i ett 

pedagogiskt sammanhang och målet med detta är att kunna stödja barns kunskapssökande och 

kunna utmana dem i det. 

6.10 Vad säger läroplanen om utvärdering och uppföljning? 
 

”Förskolans kvalitet ska kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följas upp, utvärderas 

och utvecklas. För att utvärdera förskolans kvalitet och skapa goda villkor för lärande behöver 

barns utveckling och lärande följas, dokumenteras och analyseras” (Lpfö 98, Rev. 2010 s. 14). 

Vidare står det, för kunna utmana och stödja barn i deras lärande, behövs kunskap om varje 

barns erfarenheter och kunnande. 

Riktlinjer som Lpfö 98 (Rev 2010) lyfter är bland annat att förskollärare ska ansvara för ”  

att varje barns utveckling och lärande kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följs upp 

och analyseras för att det ska vara möjligt att utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens 

möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål och intentioner” (s. 14). 

Används olika former av dokumentation ger det en inblick om barns olika förutsättningar av 

utveckling och lärande i verksamheten samt att det gör det möjligt att följa barns 

kunskapssökande och utveckling inom de olika målen (Lpfö 98, Rev. 2010). 
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Vad läroplanen främst framhåller är alltså att pedagoger ska, på ett medvetet sätt, arbeta med 

att utveckla och utvärdera verksamhetens arbete med hjälp av barns utveckling och lärande. 

Genom att till exempel dokumentera. Att analysera verksamheten skapar förutsättning för 

utveckling, så att barnens behov tillgodoses.    
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7. Metod 
 

I detta kapitel beskriver vi närmare vilken metod vi har valt för att kunna få svar på våra 

frågeställningar som grundar vår studie. Vi definierar också begreppet uppfattning då detta är 

en del av våra frågeställningar och syfte. Vi kommer även att beskriva fenomenologin som 

vetenskapsteoretisk utgångspunkt då det är denna som grundar valet av metod och 

genomförande. Vi redogör också vårt val av kvalitativ intervju, vårt genomförande av 

intervjuerna, validitet och reliabiliteten för studien, vår etiska grund och hur analysen och 

bearbetningen för intervjun gått till. I vår studie har vi valt att intervjua sex stycken pedagoger 

på två olika förskolor i norra Sverige, båda förskolorna är mångkulturella, tack vare att 

pedagogerna hade erfarenhet att arbeta med detta område. Vi valde dessa två med 

förhoppning att pedagogerna skulle kunna ge oss en djupare inblick i deras uppfattning. 

7.1 Begreppet uppfattning 
 

Uljens (1989) skriver; ”Med uppfattningar av något avses människans grundläggande 

förståelse av något. Med uppfattningar om något avses att människan gör något till medveten 

reflektion och förenar en värdering till denna tanke” (s.10). Uljens menar vidare att ”Det man 

är intresserad av blir sålunda något som visar sig för människan och framför allt hur något 

framträder för en individ, dvs. hur någon uppfattar något” (s.11). Vår tolkning av det Uljens 

skriver om uppfattning är att människor alltid har en uppfattning av något och grunden till 

detta kan vara både genom erfarenhet eller genom kunskap men också en blandning av de två. 

De kan alltså vara som Lind (2000) menar att det ”dels kan vara uppfattningar som är mer 

konkreta och medvetna och som bygger på reflektion och eftertanke och dels också mer 

spontana, oreflekterade och genuina uppfattningar” (s. 22). Därför används idag uppfattning 

om men det omfattar både de reflekterade och oreflekterade uppfattningarna. 

7.2 Fenomenologi 
 

Kvale och Brinkmann (2009) menar att fenomenologin i kvalitativa studier generellt sett är en 

benämning som visar på ett intresse av att förstå ett specifikt fenomen utifrån de intervjuades 

egna uppfattningar. Fenomenologin fokuserar på innebörden av intervjupersonernas livsvärld 

då denna kan bidra till att klargöra förståelsen i en kvalitativ forskningsintervju. 

”Om man vill veta hur människor uppfattar sin värld och sitt liv, varför inte prata med dem?” 

(Kvale och Brinkmann, 2009. s. 15). För att kunna göra detta har vi valt fenomenologin som 

teoretisk utgångspunkt. Kvale och Brinkmann (2009) menar att fenomenologin bidrar mycket 

till att klargöra förståelseformen för kvalitativa forskningsintervjuer, genom att 

fenomenologin fokuserar på innebörden i de aktuella intervjupersonernas livsvärld. Med 

livsvärld menas intervjupersonens levda vardagsvärld, där kvalitativ forskningsintervju har 

möjligheten att ge tillgång till och beskriva detta. I det fenomenologiska arbetssättet ligger 

kvalitativa studier av intervjupersonernas uppfattning av sin värld till grund för de mer 

abstrakta teorierna om den sociala världen, men intervjuerna är då inte bara underhållande 

rariteter som finns som grund för vetenskapliga kvantitativa fakta som har anskaffats genom 

experiment och frågor. Den kvalitativa intervjun är också en forskningsmetod som ger 

tillgång till människors uppfattning av den levda världen, som ligger i fokus i fenomenologin. 

Barbosa da Silva och Wahlberg (1994) menar att om forskare vill göra en fenomenologisk 

beskrivning ska denne agera som en engagerad och bra lyssnare som försöker glömma sig 

själv och ta intervjupersonen på allvar. Intervjuaren bör också ha en förmåga att distansera sig 

för att kunna se bakom det personliga och fånga in det essentiella. Det krävs också att 
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intervjuaren har inlevelseförmåga, så att denne kan återuppleva intervjupersonens erfarenheter 

och upplevelser för att kunna beskriva den så levande som möjligt och ur en annan persons 

synvinkel utan att förvränga den. Fenomenologin förutsätter även att en realistisk 

kunskapssyn finns så att det blir möjligt att skilja mellan vad som finns i intervjupersonens 

medvetande och vad som finns i världen. 

7.3 Kvalitativ intervju 
 

Vi valde att genomföra kvalitativa intervjuer då vi ansåg att det var det mest lämpliga sättet 

att samla information på. Genom intervjuerna kan vi få en inblick i pedagogernas 

uppfattningar av modersmålets betydelse gentemot identitetsutveckling för barn med annat 

modersmål än svenska. Frågorna i en kvalitativ intervju är öppna och låter den intervjuade 

svara med egna ord (Patel och Davidsson, 2003). Detta tyckte vi var viktigt med vår intervju, 

att pedagogerna kan ge oss sin egen syn på modersmålet och identiteten.  

Vi valde kvalitativa intervjuer för att kunna ha så öppna frågor som möjligt för att ge 

intervjupersonerna chansen att kunna svara med egna ord. Alltså kommer vi ha, som Patel och 

Davidsson (2003) lyfter i sin bok, intervjuer med låg standardisering, det vill säga frågor utan 

möjlighet att endast svara ja eller nej. Frågorna är öppna och både intervjupersonen och den 

som intervjuar är medskapare i samtalet. De anser att det optimala i intervju är att det bör vara 

samma person som intervjuar men för att vi själva också ska få utvecklas inom detta område 

har vi valt att dela intervjuerna lika mellan oss. Den kvalitativa intervjun är ett sätt att försöka 

ta till sig någon annans livsvärld med hjälp av dennes beskrivningar för att kunna tolka ett 

specifikt fenomen (Kvale, 1997). Detta är något som vi ska försöka genomföra för att ta reda 

på personens uppfattning om modersmålets betydelse. Kvales beskrivning av den kvalitativa 

intervjun passar vår studie. En halvstrukturerad livsvärldsintervju, där frågorna uppstår i 

samtalet, försöker förstå ett fenomen i vardagen ur den intervjuades egna perspektiv. ”En 

sådan intervju söker erhålla beskrivningar av intervjupersonens levda värld utifrån en tolkning 

av innebörden hos de beskrivna fenomenen”(s. 43). Även denna beskrivning passar in på vår 

studie då vi vill få en inblick i intervjupersonens tolkning och uppfattning. Vi vill att våra 

intervjuer ska flyta på som ett samtal men vi har även frågeställningar till vårt syfte som ska 

besvaras därför måste vi ändå utgå ifrån vissa frågor som Kvale och Brinkmann (2009) 

beskriver som en intervjuguide där det finns förslag på frågor som ligger till grund för det 

som söks. Med kvalitativa intervjuer vill vi få inblick i intervjupersonernas uppfattningar om 

modersmålets betydelse för barns identitetsutveckling och vi vill att intervjuerna ska fortlöpa 

som ett samtal där den intervjuade kan berätta vad denne har för uppfattning. 

7.4 Genomförande 
 

Även om vi ska genomföra kvalitativa intervjuer behöver vi samla ett material som sedan kan 

svara på våra forskningsfrågor. I detta material kan det förekomma tolkningar, där vi ställer 

en fråga och intervjupersonen svarar på det sätt denne tolkar frågan (Larsson, 1986). Detta 

leder till att vi först efter vi ställt frågan kan se hur frågan tolkades och sedan formulera om 

frågan om detta behövs. Därför valde vi att göra en testintervju med en verksam pedagog för 

att se ifall våra frågor stämde med de sätt vi ville att det skulle tolkas på. Efter testintervjun 

gick vi igenom frågorna och svaren för att se om de överensstämde med vårt syfte. Vi valde 

att utgå ifrån våra tre frågeställningar när vi formulerade våra intervjufrågor, så att det skulle 

bli lättare att hålla oss till ett område i taget, både för oss men också för den vi intervjuade. 

Innan första intervjun, bör intervjuarna tematisera sina intervjufrågor. Med tematisering 

menas att man formulerar forskningsfrågorna i olika teman utifrån sitt syfte. Vilka teman som 
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väljs beror på vilka aspekter av sitt ämne som ska belysas, dessa frågor kommer intervjun 

sedan att kretsa kring (Kvale och Brinkmann, 2009 ). 

Efter att vi fått klart våra intervjufrågor kontaktade vi de pedagoger vi var intresserade av att 

intervjua, detta både via mailkontakt och personlig kontakt. Vi skickade/gav dem 

missivbrevet (se bilaga 1) samt intervjufrågorna (se bilaga 2) då vi ville få en meningsfull 

intervju och för att pedagogerna skulle känna sig förberedda inför detta. När vi fått deras 

godkännande bokade vi in tid för intervjuer, detta skedde på deras respektive arbetsplatser. 

Intervjuerna genomfördes en och en då vi ville ha varje pedagogs enskilda uppfattning. Vi 

valde att starta intervjun med mer allmänna och öppna frågor för att intervjupersonen skulle få 

delge sin uppfattning om ämnet. Frågorna blev sedan mer inriktade mot det vi ville undersöka 

och här valde vi också att ställa följdfrågor för att försäkra oss om att vi fått samma 

uppfattning som de försökt berätta för oss. Vi var också noga med att ha med oss material 

som penna, block, intervjuunderlaget och en diktafon så att vi kunde spela in intervjuerna 

efter som att "De flesta har upplevt att det inte är så enkelt att uppträda som en intresserad 

lyssnare samtidigt som man strävar efter att göra bra och inte minst läsbara anteckningar” 

(Ryen 2004, s. 56). Författaren menar vidare att det är bra att spela in samtalet då allt från 

intervjun kommer med. Detta underlättar också, menar Ryen, då det kan bli fel på 

utrustningen men att man då kan ta upp området igen och fråga om det förlorade materialet. 

Det vanligaste sättet är att registrera en intervju med bandspelare då kan intervjuaren 

koncentrera sig på ämnet och det intervjupersonen säger (Kvale, 1997). Baserat på detta så 

kommer vi spela in alla våra intervjuer för att sedan skriva ut dem och tolka dem gentemot 

vårt syfte.   

Kvale och Brinkmann (2009) redogör för olika steg som en intervju kan utgå ifrån. 

Intervjupersonen får först berätta sin uppfattning och sen kan den som intervjuar ställa 

följdfrågor eller uttalanden så att intervjupersonen kan bekräfta eller korrigera intervjuarens 

tolkning. Sedan ska intervjun tolkas av den som intervjuar och oftast skrivs intervjun med 

hjälp av dataprogram och sedan utvecklas analysen av innebörden och den som intervjuar får 

nya insikter inom det som undersöks. 

7.5 Validitet och reliabilitet 
 

För att i vår studie uppnå hög validitet kommer vi att utgå ifrån Kvale och Brinkmanns (2009) 

beskrivning av validitet; alltså studiens giltighet, sanning, riktighet och styrkorna i olika 

yttranden. För att undvika att frågorna kan vara otydligt skrivna eller ställda gör vi som sagt 

en testintervju. På det sättet kommer vi veta om frågorna tolkas på det sätt som vi ville och 

därigenom uppnå hög inre validitet. Med detta menas hur undersökningen läggs upp, det 

konkreta och designen av det hela (Svenning, 2003). Det finns även en yttre validitet i studier, 

studiens helhet och dess förankringar i vidare ram. För att uppnå hög yttre validitet kommer vi 

att försöka generalisera svaren på våra frågor så att vi senare kan svara på våra 

forskningsfrågor. Att kunna uppnå valididet är ytterligare en anledning till varför vi valt 

kvalitativ intervju som metod. Det är lättare att uppnå hög validitet i kvalitativa intervjuer. 

Det gäller främst för den inre validiteten. I den yttre validiteten måste intervjuunderlaget vara 

korrekt, i en kvalitativ studie, så att forskaren kan dra generella slutsatser (Svenning, 2003). 

Med reliabilitet menas att resultatet ska vara tillförlitligt. Det finns några metoder för att höja 

en studies reliabilitet. Till exempel att använda sig av klara definitioner på de begrepp studien 

kommer att behandla. Flera indikatorer bör också användas för att mäta olika kontroversiella 

saker, alltså känsliga ämnen, som man bör belysa från olika håll med hjälp av flera 

indikatorer. Då blir datainsamlingen mer tillförlitlig (Svenning, 2003). Av denna anledning 
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har vi valt att definiera de begrepp vår studie behandlar. De indikatorer vi kommer att 

använda oss av är att ställa svaren på intervjufrågorna mot våra forskningsfrågor för att se om 

de är väsentliga. Vi kommer även att kontrollera orden i deras sammanhang för att se om vi 

har påverkat intervjupersonens värderingar och tolkningar. För att uppnå högsta reliabilitet 

kan forskaren genomföra nya intervjuer med samma person efter analysen för att 

säkerhetsställa att de har tolkat intervjupersonen rätt (Kvale och Brinkmann, 2009). Men på 

grund av vår begränsade tidsåtgång är detta tyvärr inte möjligt.      

Som vi beskrivit under genomförande valde vi att tematisera våra frågor, Lind (2000) menar 

att ”för att ge så stor rättvisa som möjligt åt det breda spektrum av uppfattningar som kan 

förväntas” (s. 22) är det med fördel att tematisera för det underlättar själva analysen. I 

analysen har vi sorterat ut valda delar som är relevanta till vårt syfte och frågeställningar.  

7.6 Etik 
 

Vi utgick ifrån etikregler för humanistisk-samhällsvetenskapliga rådets etikregler för 

forskning (HSFR, 1999. www.stingerfonden.org) och inom detta finns fyra huvudkrav. 

Informationskravet som innebär att de intervjuade har rätt att bli informerade om i vilket syfte 

deras intervju kommer medverka i och att deras uppgifter bara kommer att användas till 

studiens syfte. Samtyckeskravet syftar till att intervjupersonerna har rätt att bestämma ifall de 

vill medverka i studien eller inte och att de har rätt att avbryta sin medverkan då detta är 

frivilligt. 

Intervjumaterialet har behandlats konfidentiellt och i vår studie kommer intervjupersonernas 

namn samt deras förskola ej skrivas ut. Vi har valt att spela in intervjun för att säkerställa att 

det blir deras uppfattningar som kommer till tals och inte våra tolkningar. Vi kommer även 

under intervjun ställa följdfrågor för att se att vi har uppfattat deras svar rätt. 

Konfidentialitetskravet lyfter detta med att alla uppgifter ska förvaras så att ingen kan ta del 

av dem förutom de personer som de intervjuade blivit informerande om. Det sista kravet är 

nyttjande och det pekar på att intervjun endast får användas för forskningsändamålet. 

Kvale och Brinkmann (2009) hävdar också att det är viktigt att värna om konfidentialiteten 

för de intervjuade och att det är viktigt att inte heller glömma radera de inspelade uppgifter. 

Vi valde att inte skriva de intervjuades namn för att ytterligare säkerställa att ingen 

information kan sökas tillbaka till dem själva. 

7.7 Analys/bearbetning 
 

Det är viktigt, redan innan intervjuerna påbörjas, att åtminstone ha övervägt hur materialet ska 

analyseras (Kvale och Brinkmann 2009). Det är viktigt att se på kvaliteten istället för 

kvantiteten. Vi ska inte ställa oss frågan hur ska vi analysera, utan vi ska ställa oss frågan 

varför och vad först. Vi har ställt informationen gentemot vårt syfte och frågeställningar för 

att kunna se det som är väsentligt och för att kunna ta med det som är relevant i studien. Vi 

har valt ut delar från intervjun som varit betydelsefulla men också sett detta i sin helhet för att 

inte missa något som kan vara avgörande för studien. Kvale och Brinkmann (2009) anser att 

utskriften av materialet ska ses som ett lärorikt samtal och att insamlingen av informationen 

inte bara ska ses som en skriven text. ”Med ett narrativt förhållningssätt till intervjuanalys, där 

man går tillbaka till den historia som ursprungligen berättades av intervjupersonen och 

föregriper den slutliga historia som ska redovisas för en publik, går man inte så lätt vilse i en 

djungel av utskrifter” (s. 210). 
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Kvale och Brinkmann (2009) hävdar att hela tiden försöka se orden i deras sammanhang om 

de granskas för sig och det tycker vi är viktigt, att inte glömma helheten då den också spelar 

in i sammanhanget. ”En narrativ syn på intervjuforskning ger enhetlighet åt den ursprungliga 

intervjusituationen, analysen och slutrapporten” (s. 210).     

Vi valde att, efter intervjuerna, meningskoncentrera informanternas svar. Med 

meningskoncentrering menas att intervjupersonernas uttalanden formuleras om i kortare 

formuleringar och sedan kan dessa sättas in under olika teman om de intervjuade har detta för 

avsikt (Kvale och Brinkmann 2009). Dessa teman blir då studiens meningskategorisering 

Efter vår meningskoncentrering framgick en meningskategorisering där sex teman 

utkristalliserades; bakgrund, pedagogens roll, konkret arbete för att stimulera och utveckla 

barn i deras modersmål, modersmålets betydelse samt modersmålets betydelse för barns 

identitetsutveckling, mål och dokumentation utifrån vad de intervjuade uttalade sig om. 

Denna meningskategorisering har delats upp i dessa sex teman person för person. Därefter har 

det individbaserade materialet analyserats och sammanfattats med det relevanta materialet för 

studien.  
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8. Resultat  
 

I detta kapitel kommer vi att redovisa resultatet av informanternas tankar och åsikter i form av 

sex olika teman. Vi redovisar först pedagogernas bakgrund med erfarenheter. Sedan följer 

pedagogens roll och pedagogernas konkreta arbete. Sedan redovisas informanternas 

uppfattning om modersmålets betydelse samt modersmålets betydelse för 

identitetsutvecklingen. Sedan följer målen som de arbetar mot och i den sista kategorin 

redovisas utveckling och dokumentation. Vi presenterar även utfallet av vår analys i två 

huvuddelar. I del 1 presenteras resultatet efter meningskoncentrerande analys temavis person 

för person. Därefter, i del 2, det samlade analysmaterialet för hela gruppen av 

intervjupersoner där likheter och skillnader belyses. 

8.1 Bakgrund 
 

Hälften av pedagogerna upplever att det har goda och mycket goda erfarenheter av barn med 

annat modersmål. En av pedagogerna har läst kurser med inriktning på hur man arbetar med 

modersmål i förskolan medan en annan av pedagogerna har fått mycket goda erfarenheter 

under sin yrkesamma tid. Andra halvan av pedagogerna har mindre erfarenheter av barn med 

annat modersmål än svenska men arbetar idag i en mångkulturell förskola varav en pedagog 

läser en kurs nu inom området. Nästan alla pedagoger är utbildade förskollärare medan en är 

barnskötare. Alla pedagoger är kvinnor och har varierande erfarenhet och de yrkesverksamma 

åren är mellan 3-39 år. Pedagogerna är i åldrarna mellan 29-64 år. 

8.2 A. Pedagogens roll – Resultat del 1 
 

Pedagog A anser att hennes betydelse är större för barnen med annat modersmål än svenska, 

än för de svenska barnen. Hon anser även att det är viktigt hur pedagoger ser på barnens 

kultur, det du tycker och känner om ett visst land eller kultur avgör hur du bemöter barnen 

och deras föräldrar. Alla barn ska få känna att de duger, oavsett vilken bakgrund de har.  

Pedagog B anser även hon att inställningen är viktig, att pedagoger inser vikten av att ha ett 

modersmål och att då ha en positiv inställning till detta. Hon menar att pedagogens roll är 

viktig och att dessa barn får möta det svenska språket och den svenska kulturen. Pedagogen 

fortsätter att det är viktigt att visa intresse för barnens modersmål, genom att till exempel ta in 

några ord och fraser på deras språk i vardagen. Detta ger en positiv bild till de andra barnen 

att vi är olika men lika mycket värda och viktiga.  

Pedagog C menar att vi som pedagoger ska uppmuntra och stärka barnens identitet. Att som 

pedagog ställa frågor och visa sitt intresse är ett bra sätt för oss pedagoger att stärka 

identiteten. Pedagogen fortsätter att allt handlar om vad du som pedagog har för barn syn och 

inställning till barn med annat modersmål än svenska, det är en värdegrunds fråga. Hon anser 

att om jag som pedagog har en inställning att jag ser dessa barn som alla andra varför ska jag 

då jobba på ett speciellt sätt med barnen som har ett annat modersmål än svenska?  

Pedagog D ser sig själv som en förebild, för alla barn på förskolan. Men just för de barn med 

annat modersmål än svenska är det extra viktigt, för hon menar att pedagogerna är kanske de 

enda vuxna i barnets krets som talar bra svenska. Därför måste vi pedagoger vara noga med 

att vara tydliga.  

Pedagog E menar att det egentligen är lika viktigt för alla barn på förskolan, men för barn 

med annat modersmål än svenska måste pedagoger vara väldigt lyhörda, lugna och 
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intresserade. Pedagoger måste ta dessa barn på största allvar och lära sig den svåra konsten att 

lyssna, det pedagogen menar är att barnen måste känna att de blir respekterade och hörda.  

Pedagog F anser att pedagogen är viktig. Men att pedagoger först måste bygga upp ett 

förtroende till barnen därefter kommer kommunikationen, kanske inte bara genom det talade 

språket utan också genom till exempel kroppsspråket.  Hon berättar också att det är viktigt att 

ge barnen tid då vissa barn lär sig snabbt och andra tar det mer tid för. 

8.2 B.Pedagogens roll - Resultat  Del 2 
 

Hälften av pedagogerna nämner vikten av pedagogens inställning till barnens språk och 

kultur. De menar att om pedagogen har en negativ syn på en specifik kultur eller på ett språk 

kan det påverka hur du bemöter barnen och deras föräldrar. De menar att även om du som 

pedagog har en negativ inställning ska den lämnas hemma, för barnens skull. Din negativa 

inställning verkar inte direkt språkfrämjande utan hindrar istället barnen att utvecklas. En av 

pedagogerna anser att pedagogers allmänna barnsyn spelar stor roll för hur du bemöter barnen 

och att allt detta har med värdegrunden att göra.  

Alla informanter nämner att pedagogen spelar en viktig roll för barnen med annat modersmål 

än svenska. Hälften av pedagogerna understryker att pedagogens roll är viktig för alla barn på 

förskolan, men i större utsträckning för barnen med annat modersmål än svenska. En av 

pedagogerna nämner att förtroendet mellan barn och vuxen är en viktig del, som sedan leder 

till en uppbyggnad av kommunikation. En annan pedagog beskriver sig själv som en förebild 

till barnen, genom att kanske vara den enda som talar bra svenska i barnets närhet. Knappt 

hälften av pedagogerna uttrycker att det är viktigt att pedagogerna visar ett intresse för 

barnens modersmål, som i sin tur kommer leda till att pedagogen stärker barnets identitet.  

8.3 A. Konkret arbete för att stimulera och utveckla barn i deras modersmål – 

Resultat del 1 
 

Pedagog A säger att de inte jobbar aktivt med alla barns modersmål för att hon anser att det 

finns lite tid och resurser att få till det. De försöker genom föräldrarna ta reda på olika 

traditioner eller vanor från deras hemland och integrera dessa på förskolan, vilket ibland är 

svårt då kommunikationen fungerar dåligt. Hon berättar att de kan vara en sång som exempel. 

Men hon lyfter att det är väldigt viktigt att pedagoger benämner saker i vardagen, till exempel 

vid påklädningen. Hon anser också att det är bra att låta barnen uttrycka sig på flera sätt 

genom att till exempel jobba med händerna, det öppnar upp för andra möjligheter till att 

barnen kan göra sig förstådda. De jobbar också mycket med sånger, rim och ramsor.  

Pedagog B berättar att på hennes avdelning har de ett barn med annat modersmål än svenska 

som behärskar det svenska språket väldigt bra. På grund av detta arbetar de inte mycket med 

modersmålet, men när barnet berättar om sitt ursprung eller nämner något på sitt språk, 

uppmuntrar och intresserar vi oss. Däremot anser hon att det dagliga arbetet ska göras så 

konkret som möjligt, till exempel genom att gå ut och titta, se, höra och känna på olika saker. 

Att få använda alla sina sinnen istället för att bara titta på en bild ger fler möjligheter till att 

lära sig språket.  

På pedagog C:s avdelning har de hängt upp ordet välkommen på olika språk. De har även lärt 

sig kortare fraser på barnens modersmål. Detta leder till att barnet med det modersmålet 

skiner upp och blir sedd. Pedagogen fortsätter att även barnens föräldrar tycker att detta är bra 

och roligt att de lär sig enkla ord på deras modersmål, barnen kommer stolt hem och berättar 

att fröken kan några ord på deras språk. Det är då det märks hur stor del språket är för deras 
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egen person och identitet. Pedagogen insåg under intervjun att detta är något som de kan 

vidareutveckla genom att sätta upp fler bilder med orden på de olika modersmål som de har 

på avdelningen. Detta skulle leda till, menar hon, att barnen skulle kunna uttrycka sig på ett 

mer nyanserat sätt och kunna uttrycka sig på flera språk. Pedagogen anser också att det är 

viktigt att de intressera sig och visa uppskattning för alla språken på förskolan. Pedagogen 

berättare vidare att det är viktigt att komma ihåg det skrivna språket, inte bara det talade. Hon 

menar att böcker på barnens modersmål är bra att låna, pedagogerna kan ju kanske inte läsa 

dem men det går att berätta utifrån bilderna och barnen kan då följa med i texten och kanske 

känna igen vissa bokstäver. Pedagogen har på sin avdelning bilder på vardagliga saker och det 

svenska ordet för dem uppsatta på väggen.  

Pedagog D berättar att hon egentligen aldrig har reflekterat över modersmålets betydelse och 

vilken betydelse det har för identitetsutvecklingen. Vi frågar hur det planerar sin verksamhet 

för att stimulera och utveckla barns modersmål och hon berättar att hon upplever att det är 

viktigt men att det finns lite material, resurser och riktlinjer som gör det möjligt att arbeta på 

ett sätt som främjar barns utveckling med annat modersmål än svenska.  Hon berättade vidare 

att hon hade varit på en föreläsning kring detta ämne och där sa de att egentligen har 

gruppkonstellationen inte så stor betydelse utan det är vardagen som är viktig. Därför jobbar 

de på hennes avdelning med att benämna svenska ord så mycket som möjligt i vardagliga 

situationer, så som vi påklädningen, matsituationen och de benämner även färger och siffror 

då de spelar spel. Pedagogen berättar också att de jobbar med olika teman på avdelningen, där 

barnen är indelade i olika grupper och där barnen med annat modersmål än svenska bildar en 

egen grupp. Under arbetets gång har de sett en klar utveckling hos barnen med annat 

modersmål än svenska då de har jobbat med till exempel olika sagor där barnen har fått 

återberättat dem utifrån bilder. De märks framför allt på hur barnen bygger upp meningar, 

berättar hon.  

Pedagog E berättar att de inte heller aktivt jobbar med barnens modersmål på grund av dålig 

tillgång på resurser, men att de på hennes avdelning jobbar med TAKK, tecken som alternativ 

och kompletterande kommunikation, som används av bland annat av barn som av olika 

anledningar har nedsatt hörsel, hörande barn som bara behöver ett extra stöd och av barn med 

en utvecklingsstörning. Pedagogen anser att TAKK hjälper både de svenska barnen och 

barnen med annat modersmål än svenska att uttrycka sig på fler sätt. Arbetssättet kräver mer 

av barnens finmotorik än av deras tal. På pedagogens avdelning har alla barn ett persontecken, 

ett tecken som beskriver vem barnet är. De använder sig också av tecken till många sånger 

och ramsor för att konkretisera och tydliggöra vissa ord. De har också bilder på tecken i till 

exempel hallen på olika klädes plagg och tecknet för plagget uppsatt bredvid, dessa är även 

uppsatta i vilken ordning barnen ska klä på sig kläderna.  

Barnens modersmål är inget som de jobbar med rent konkret, berättar pedagog F. Detta på 

grund av brist på tid, kunskap och möjligheter. De jobbar däremot med TAKK på sin 

avdelning, på samma sätt som pedagog E. Och hon anser att detta arbetssätt är ett sätt att 

stödja barnen i deras språkliga utveckling. Pedagogen jobbar också mycket med bilder för att 

konkretisera och då de sjunger sånger eller läser en bok har de en sång- eller bokpåse med 

figurer som tydliggör vissa ord i berättelsen/sången. Pedagogen berättar också att musik är en 

stor hjälp i arbetet med barn med annat modersmål än svenska.  

8.3 B. Konkret arbete för att stimulera och utveckla barn i deras modersmål – 

Resultat del 2 
 

Endast en av intervjupersonerna arbetar rent konkret med barnens modersmål. En annan 
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pedagog arbetar inte aktivt med detta men när tillfälle ges intresserar de sig för modersmålet 

och kulturen. En tredje pedagog berättar att de försöker ta reda på olika traditioner och vanor 

för att sedan kunna integrera dem i förskolan, som till exempel en sång men att det är svårt 

med kommunikationen mellan dem och föräldrarna när pedagogerna inte kan deras språk eller 

föräldrarna deras. Drygt hälften av pedagogerna arbetar inte aktivt med barnens modersmål, 

utan arbetar med att stödja barnen i deras språkliga utveckling i svenskan. En orsak till att de 

inte arbetar med modersmålet verkar vara brist på tid och resurser som drygt hälften av 

pedagogerna påpekar.  

En av pedagogerna har valt att ta in ord och kortare fraser på barnens modersmål i 

verksamheten. Knappt hälften av pedagogerna har uppmärksammat att detta är något som kan 

vara bra att göra. Dessa ser vikten av att barnen ska få höra sitt modersmål under vardagen. 

Om pedagogerna väljer båda dessa metoder, vikten av att höra svenskan men också sitt 

modersmål, borde det gynna barnen på bästa sätt.  

En av pedagogerna lyfter att gruppkonstellationen är viktig för barn med annat modersmål än 

svenska. Pedagogen har dessutom valt att dela in barnen med annat modersmål än svenska i 

en egen grupp, detta är dock flr att utveckla svenskan.  

8.4 A. Modersmålets betydelse samt modersmålets betydelse för barns 

identitetsutveckling – Resultat del 1 
 

Pedagog A berättar att modersmålet är av stor vikt och en del av vad barnen har med sig i sin 

”ryggsäck”. Vad barnet bär med sig är en stor del av vem de är och vilken kultur som barnet 

har. Modersmålet är också otroligt viktigt då det är en del av det känslomässiga språket som 

barnet bär med sig och att barnet behöver kunna sitt modersmål först för att sedan lättare 

kunna ta till sig det svenska språket. Hon anser också att modersmål och identitet hör samman 

för att språket är en del av individen och det land individen kommer ifrån. De uppmuntrar 

föräldrarna att tala sitt modersmål med barnen. 

Pedagog A trycker på att ha olika förhållningssätt till olika barn, vilket gäller alla och inte 

bara barn med annat modersmål än svenska. Hon tillägger också att barn med ett ursprung kan 

ta till sig ett visst arbetssätt medan barn med ett annat ursprung behöver ett annat. 

Pedagog B berättar att modersmålet är otroligt viktigt både för språket men också för 

identitetsutvecklingen då det hör samman. Hon lyfter att det i modersmålet finns så mycket av 

det känslomässiga språket som funnits sedan födseln mellan mor/far och barnet och att familj 

och anhöriga också talar det språket. Hon berättar vidare att för att kunna få det djupa språket 

i svenskan behöver barnet först utveckla sitt modersmål till ett rikt språk då det är en del av 

barnets identitet och även en del som man tagit med sig från sitt hemland och det språk man 

oftast kommunicerar på med sin familj och sina anhöriga runt omkring en.  

Vidare säger pedagog B att modersmålet är viktigt ur den aspekten med generalisering av 

samlingsnamnen, hon tar upp kläder som består av byxor och tröjor som exempel, vilket gör 

det lättare att förstå om barnet redan har det på sitt modersmål. 

Pedagog B lyfter också fördelar och hinder som kan finnas i identitetsutvecklingen för barn 

med annat modersmål än svenska och anser att en fördel är att barnet blir tvåspråkigt och kan 

uttrycka sig utförligt och får ett rikare språk, då barnet kan både svenskan och modersmålet, 

vilket är positivt för barnets identitet. Hennes upplevelse är att barn senare ser tvåspråkigheten 

som två redskap som många fascineras av. Hon har också upplevt att det stärker barnets 

självförtroende då barnet kan två språk. Hindren som hon kan se ligger egentligen bara hos de 
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vuxna där det gäller att de uppmuntrar barnet att bli tvåspråkig, barnet ska inte behöva välja 

då dennes identitet kan ifrågasättas och för att modersmålet är en viktig del.  

”Vi vuxna måste se fördelarna och det positiva med att utveckla sitt modersmål gentemot 

identitet då det är en stor del av barnet” (Pedagog B, personlig kommunikation 2011-11-29). 

En annan nackdel som pedagog B berättar är att det ibland kan vara svårt för barnen att göra 

sig förstådda då de saknar det svenska språket, hon menar på att det blir jobbigt både för 

barnet men också för de vuxna då pedagogerna vill förstå vad barnet vill berätta. Barn kan 

också ”tappa bort” sin identitet då barnet kommer till ett annat land med ett nytt språk då 

mycket skiljer sig från det barnet är van vid och ibland säger även föräldrarna att barnet bara 

ska prata svenska och det är då viktigt att vi som pedagoger berättar för föräldrarna hur viktigt 

modersmålet är för barnets utveckling. Hennes uppfattning är att vi som pedagoger måste 

uppmuntra föräldrarna att prata sitt modersmål hemma men också berätta att vi på förskolan 

också försöker ta tillvara på modersmålet då det är viktigt för barnet. 

Pedagog C berättar att hon funderar mycket kring barn med annat modersmål än svenska då 

de vuxnas grundsyn spelar stor roll för planeringen av verksamheten. Hon tycker att barn ska 

ha rätt till sitt modersmål och menar att de inte ska behöva välja mellan en svensk och en 

annan identitet. Vi frågar vidare vad hon menar med att inte behöva välja identitet och hon 

berättar att hennes uppfattning är att barnet kommer med en identitet till Sverige och att de 

här måste lära sig nya saker och ett nytt språk vilket på nått vis blir två identiteter men att det 

är lika viktigt med båda. Hon tillägger också att det ska bli en identitet där båda språken blir 

en del av barnet. Pedagog C ser modersmålet som viktigt då det är en del av barnet själv men 

också en del av familjen och kulturen. Hon upplever dock att det, hos vissa barn, är svårt att 

lära in två eller flera språk samtidigt. Hon tar ett exempel på ett barn som pratar svenska i 

förskolan och två andra modersmål hemma. 

Pedagog D har inte reflekterat över detta men tillägger att det är viktigt för barnet att ha sitt 

modersmål. 

Pedagog E berättar att hon upplever modersmålet som otroligt viktigt då det är deras identitet, 

hon tycker absolut att modersmål och identitetsutveckling hör ihop och att barn ska ha rätt att 

få utveckla sitt modersmål och sin kulturella tillhörighet, då detta hänger samman. De berättar 

också för föräldrarna att det är viktigt att barnen får behålla sitt modersmål och att det talas 

med dem för ibland åker familjerna till hemlandet och träffar sina släktingar och vänner och 

då är språket otroligt viktigt för att känna tillhörighet och kunna kommunicera. Hon uppfattar 

modersmålet som något väldigt viktigt för att det hör till barnets identitet samt att det är 

viktigt för barnet att veta var ifrån de kommer, sitt ursprung.  

Pedagog F lyfter att det är viktigt att barn får behålla sitt modersmål samtidigt som de 

utvecklar det svenska språket då modersmålet oftast är det språk barnet talar med sina 

föräldrar. Hon berättar att när hon var liten pratade hon bara sitt modersmål hemma och 

vägrade prata svenska med sina föräldrar och detta upplevde hon var viktigt för henne då det 

var en del av den hon var. Ibland kan hon också känna ett hinder är att det är ont om 

pedagoger och resurser för att kunna erbjuda de hjälpmedel och den miljö som alla barn 

egentligen behöver och inte minst tid. Hon upplever också att många föräldrar vill att barnen 

bara ska prata svenska på förskolan för att lära sig det svenska språket och att det ibland känns 

svårt i arbetet med att både utveckla modersmålet men också svenska som är viktig för barnen 

när det är på förskolan så de kan bli förstådd av både barn och vuxna. 
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8.4 B. Modersmålets betydelse samt modersmålets betydelse för 

identitetsutvecklingen – Resultat del 2 
 

Pedagogerna lyfter olika aspekter inom modersmålet och dess betydelse för 

identitetsutvecklingen. Samtliga pedagoger har uppfattningen att modersmålet är viktigt och 

inte minst för identiteten. Knappt hälften av pedagogerna anser också att modersmålet är en 

stor del av det känslomässiga språket och en annan pedagog uttrycker att det är viktigt för att 

känna tillhörighet och kunna kommunicera med familj och vänkretsen runt omkring sig. 

En av pedagogerna säger att modersmålet är viktigt för barnet men att hon inte reflekterat 

över detta tidigare. Knappt hälften lyfter också vikten av att kunna sitt modersmål för att det 

blir lättare att lära sig svenskan sen. En av pedagogerna anser att barn inte ska behöva välja 

identitet utan de ska ha tillgång till både sin ”tidigare” identitet och den ”nya” som skapas i 

Sverige.  

Fördelar som knappt hälften av pedagogerna berättar är att barnen blir tvåspråkiga och får ett 

rikare ordförråd vilket är positivt för barnets identitet. En av pedagogerna lyfter en upplevelse 

att vissa barn med två språk fascineras av många. 

Hinder som pedagogerna ser är mycket ifrån de vuxnas perspektiv men även språkligt. En 

pedagog upplever att om pedagogerna inte uppmuntrar barnen att bli tvåspråkiga och inte ser 

det som en tillgång kan barnens identitet påverkas negativt. En annan nackdel som finns är att 

barnen inte kan göra sig förstådda och hon menar att det blir jobbigt både för barnet men 

också för de vuxna som vill förstå och hjälpa barnet med det han/hon vill uttrycka. Vidare har 

pedagogen också uppfattningen att det blir en stor omställning för barnen då de kommer till 

ett nytt land med ett nytt språk. Mycket skiljer sig från det barnen och familjen är vana vid 

och lyfter då att det är viktigt att informera föräldrarna om att modersmålet är viktigt för 

barnen och att det är bra att modersmålet talas hemma men också att pedagogerna belyser de 

olika språken i förskolan. Hälften av pedagogerna berättar att de är viktigt att också informera 

föräldrarna om modersmålets betydelse och att det är med fördel för barnet att de talar sitt 

modersmål.  

En av pedagogerna har uppfattningen att vissa barn kan ha svårt att lära sig två eller fler språk 

samtidigt och detta baserar hon på att det är svårt i förskolan att utveckla modersmålet på ett 

bra sätt samtidigt som svenskan och att detta kan vara negativt för identitetsutvecklingen då 

det blir för mycket på samma gång. En annan pedagog önskar mindre barngrupper och mer 

resurser för att kunna arbeta på ett mer stimulerande och utvecklande sätt med barns 

modersmål.  

8.5 A. Mål – Resultat del 1 
 

Pedagog A berättar att de arbetar mest med målen som berör språken, både de talade och att 

barnen ska kunna uttrycka sig på ett begripligt sätt. Men hon anser också att det är viktigt att 

arbeta med målen som berör kulturen och då komma ihåg den svenska och de andra 

kulturerna som finns på avdelningen. De försöker genom föräldrarna ta reda på olika 

traditioner eller vanor från deras hemland och integrera dessa på förskolan.  

På pedagog Bs avdelning riktar de mest in sig på målet där barnen ska känna delaktighet i sin 

egen kultur och utveckla en känsla och respekt för andra kulturer. De jobbar även med målet 

om utveckling och lärande inom språket.  
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Pedagog C berättar att de på hennes avdelning håller på att diskutera kring målen utifrån 

läroplanen, hur de ska arbeta för att utveckla och stimulera samtliga barn i gruppen utifrån 

deras erfarenheter. Även denna pedagog har diskuterat frågan kring traditioner. Till exempel 

hur de ska göra med alla svenska traditioner av respekt till deras religion eller synsätt. Hon 

menar att respekten är ju så viktig, men att det inte heller går att plocka bort de svenska 

traditionerna. Pedagog C nämner också att i läroplanen för förskolan står det att 

modersmålsstöd ska genomsyra hela verksamheten, men att många pedagoger kanske tolkar 

det som om att vi ska erbjuda alla olika språk i vardagen. Men pedagog C ser det mer som att 

det har med identitetsutvecklingen att göra. 

Pedagog D har inte heller några direkta mål just nu, utan de håller också på att utvärdera 

verksamheten för att sedan rikta in sig på olika mål utifrån läroplanen. De jobbar just nu 

istället mer gruppstärkande och med olika delmål. Hon menar att hon och hennes kollegor är 

medvetna om målen som finns om att stärka identiteten och modersmålet men att det inte är 

aktuellt för dem just nu utan det kanske kommer senare. För dem är gruppindelningarna 

viktigast nu. 

Pedagog E anser att det är målet ur läroplanen där det står om att barnen ska få utveckla sin 

identitet och känna sig trygg i den, som är viktigt för dem på hennes avdelning. Även målen 

om att barnen ska få utveckla sin nyfikenhet och förmågan att leka och utveckla sin 

självständighet och känna delaktighet i sin egen kultur, är viktiga just när det gäller barnen 

med annat modersmål än svenska. Hon är medveten om att det finns många fler mål att jobba 

utifrån men just nu står dessa mål i fokus. 

Pedagog F anser även hon att dessa mål, som ovan, är viktiga för deras avdelning. Att stärka 

språket är i fokus. Hon menar dock att det finns mer att jobba med utifrån att stödja barns 

modersmål men att det beror på vilka möjligheter och resurser de har och att det inte är 

möjligt att jobba med alla mål.    

8.5 B. Mål – Resultat del 2 
 

Det gemensamma som vi ser här är att drygt hälften av pedagogerna har valt mål ur 

läroplanen som berör språk och identitet. Men knappt hälften av pedagogerna har inga direkta 

mål som de arbetar utifrån. En av pedagogerna berättar att de är i diskussionsstadiet kring 

vilka mål de ska välja att arbeta från, men hon är medveten om vilka mål det finns som rör 

just detta ämne. Den andra pedagogen berättar att de inte har några direkta mål utan de håller 

på att utvärdera verksamheten och arbetar nu med delmål och gruppstärkande arbete.  

En annan pedagog anser att det finns mer mål att arbeta utifrån men hon menar att det är en 

fråga om de resurser som de har att tillgå.      

Knappt hälften av pedagogerna har gemensamt att de båda har diskuterat kring traditioners 

betydelse och en av dem menar att det är en fråga om respekt till alla kulturer.  

Endast en av pedagogerna nämner att det står i läroplanen för förskolan att modersmålsstödet 

ska genomsyra hela verksamheten och kopplar det till barnens identitetsutveckling.  

8.6 A. Dokumentation och utveckling – Resultat del 1 
 

Pedagog A berättar att de tittar på vart barnen befinner sig i sin utveckling, vilket de gör med 

alla barn, och om de vågar bejaka sin kultur de har med sig hemifrån och sitt modersmål. 

Denna utveckling dokumenteras mest med foton och korta kommentarer från barnen som 
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skrivs ned. Detta diskuteras sedan i arbetslaget och de beslutar sedan hur det fortsatta arbetet 

ska ske. 

Pedagog B menar att de mest tittar på vart barnen befinner sig språkligt, bland annat 

förståelse, samspel, kommunikation, språkmedvetenhet, uttal och meningsuppbyggnad. 

Pedagogen anser att det kan vara svårt att se och följa barnens identitetsutveckling men 

eftersom att hon ser språket och kulturen som en viktig del är det först och främst där fokus 

ligger. När de ska se vart barnen finner sig sker det oftast på ett allmänt sätt men när det gäller 

enskilda barn då det behövs en särskild titt på var de befinner sig gör de en bedömning om 

vad barnet behöver mer stimulans i. Pedagogen berättar vidare att dokumentationen också kan 

ligga till grund för när de ser över vad som behöver förändras på avdelningen, till exempel 

vilken nivå deras böcker ska ligga på så att de passar alla barn på något sätt. 

Pedagog C anser att de måste kunna se var barnen befinner sig för att kunna utveckla, men det 

är en fin gräns till att bedöma barnen vilket pedagoger i förskolan inte ska göra. Hon fortsätter 

att det är viktigt att inte jämföra barnen med varandra, för det blir ju också en bedömning i 

form av att titta på vad som är mest förekommande. De dokumenterar inte direkt något 

specifikt, ibland för de enstaka anteckningar men de kan ha vissa saker i åtanke då de ska 

utveckla verksamheten. Även här funderar hon kring när en skriftlig dokumentation blir till en 

bedömning och att det kan vara hårfint. 

Pedagog D är även hon noga med att påpeka att det inte får bli en bedömning av barnen. De 

har inte heller en direkt dokumentation utan de observerar och diskuterar kring utvecklingen i 

arbetslaget och ser vad som måste förbättras kring till exempel miljön eller materialet.  

Pedagog E menar att det är verksamheten som ska bedömas och inte barnen. De tänker kring 

och planerar verksamheten och utgår sedan från det i arbetet med barnen. Skulle då barnen 

inte förstå eller utvecklas så är det verksamheten det letar brister i. Då bedömer de vad de har 

gjort eller inte gjort och förändrar sedan så att det passar varje barn. Den dokumentation som 

sker på hennes avdelning är att de skriver ned vad som sagts och gjorts kring verksamheten 

och de dokumenterar också barnens utveckling och lärande genom foton och korta 

kommentarer från barnen. 

Pedagog F ser på, hennes avdelning, var barnen befinner sig och hur de kan utveckla och 

eventuellt ge mer stöd utifrån barngruppen. Under deras avdelningsplaneringar går de igenom 

var varje barn befinner sig, utifrån anteckningar, och om det skulle behövas extra stöd arbetar 

de vidare på det.         

8.6 B. Dokumentation och utveckling – Resultat del 1 
 

Hälften av pedagogerna är noga med att lägga vikten på att det är verksamheten som ska 

bedömas och inte barnen. De anser att bedömningar av barn inte hör hemma på förskolan, så 

de försöker mest se verksamheten som utgångspunkt för utveckling. Drygt hälften av 

pedagogerna säger att de tittar på vart barnen befinner sig för att avgöra en utveckling.  

Knappt hälften av pedagogerna berättar att de använder sig av foton, i någon utsträckning, 

som dokumentation och hälften av pedagogerna antecknar kortare kommentarer från barnen, 

som sedan används som stöd till utveckling av verksamheten. Den halvan av pedagoger som 

använder sig av anteckningar, där de har skrivit ned vad som händer i verksamheten, 

diskuterar sedan detta vid till exempel avdelningsplaneringar. På en av pedagogernas 

avdelning observerar de och diskuterar i arbetslaget om vad som behöver förbättras för att det 

ska leda till en utveckling hos barnen.  



26 

 

Ingen av informanterna använder sig av pedagogisk dokumentation enligt vad som 

framkommit vid intervjuerna.   
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9 Diskussion 
 

Vi har valt att dela upp diskussionen i två delar. I första delen handlar det om 

metoddiskussion där vi diskuterar och kritiskt granskar våra tillvägagångssätt för att komma 

fram till vårt syfte. I den andra delen diskuterar och kritiskt granskar vi resultatet av våra 

intervjuer gentemot bakgrunden och våra egna tankar och funderingar. Vi har avslutat 

diskussionen med pedagogiska implikationer samt förslag till fortsatt forskning. 

9.1 Metoddiskussion 

9.2 Kvalitativa studier 
 

Kvale (1997) skriver om att ta sig in i en annans livsvärld vilket vi anser att vi har gjort med 

tanke på frågorna i intervjun som pedagogerna fått utgå från. Vi valde att formulera frågor för 

att få svar på våra frågeställningar under vårt syfte, alltså en halvstrukturerad 

livsvärldsintervju. 

Kvalitativa intervjuer har både för- och nackdelar enligt oss. Fördelarna är att vi får en inblick 

i pedagogers uppfattningar av ett visst fenomen, deras livsvärld vilket var otroligt intressant, 

detta lyfter även Kvale (1997). Nackdelen, som vi upptäckte då vi genomförde intervjuerna 

och analyserade dem, var att pedagogerna lätt kom in på andra områden. Till exempel när vi 

pratade om hur pedagogerna arbetar med modersmål berättade de även hur de arbetade med 

att introducera barnen i svenskan. Vi kan känna att vår kvalitativa studie var bristande i den 

aspekten att vi ändå var tvungen att skriva ner specifika frågor då vi hade ett syfte med 

intervjuerna och för att pedagogerna skulle kunna förbereda sig. 

Vi valde att utgå ifrån våra tre frågeställningar när vi formulerade våra intervjufrågor. Detta 

för att försäkra oss om att vi skulle få svar på våra forskningsfrågor. Det här har varit ett bra 

sätt för oss att få användbara svar till studien.  

9.3 Genomförande 
 

Vi anser att det var bra att vi gjorde en testintervju för att se hur pedagogerna skulle kunna 

tolka våra frågor som Larsson (1986) tar upp. Efter det formulerade vi om några frågor, för att 

de förhoppningsvis skulle spegla våra frågeställningar till vårt syfte. Här kan vi känna att vi 

kunnat göra ytterligare en testintervju efter vi gjort ändringarna för att än en gång eventuellt 

kunna korrigera. 

Våra tematiseringar utifrån frågeställningarna till syftet kändes relevanta och vi tror att det 

gjorde det enklare för både oss och intervjupersonerna att hålla sig inom området. Ibland 

pendlade samtalet mellan de olika teman vi hade men eftersom vi spelade in intervjuerna 

kunde vi ändå placera deras uppfattningar och tankar inom rätt tema. Ryen (2004) lyfter också 

vikten av att spela in samtalen och detta anser vi var ett bra verktyg då vi fick med allt 

pedagogerna pratade om och sedan kunde lyssna igenom igen för att se att all information 

kom med. 

Eftersom vi valde att skriva ett missivbrev och bifoga intervjufrågorna i förväg fick vi bra 

samtal som flöt på då pedagogerna hunnit reflektera över vad vi var intresserade av att veta. 

Pedagogerna tyckte också det var skönt att få intervjufrågorna i förväg så de kunde vara 

förberedda med eventuellt material som var aktuellt, till exempel Lpfö 98 Rev. 2010. 
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Vi valde att spela in intervjuerna med hjälp av en diktafon. Detta tycker vi är ett bra sätt att 

dokumentera intervjuerna på, vi kunde vara intresserade lyssnare som endast förde 

stödanteckningar för att lättare hitta i det inspelade materialet samt följa upp något vi 

uppmärksammat. 

9.4 Validitet och reliabilitet 
 

Vi anser att vi har nått en god validitet, både en inre och en yttre som Svenning (2003) 

beskriver. Den inre innefattar att vi testat våra intervjufrågor före vilket vi gjorde för att nå 

bästa resultat och validitet. Vi valde också att tänka utifrån olika temaområden inom studiens 

ramar och i förväg planerat hur vi skulle gå tillväga och vem som skulle göra vad. För att 

uppnå yttre validitet sökte vi skillnader och likheter i intervjuerna för att hitta kärnan till vår 

studie. Detta har i sin tur legat till grund för våra frågeställningar till syftet.  

För att uppnå en stark reliabilitet har vi definierat begrepp som är återkommande i arbetet 

samt ställt intervjusvaren mot vårt syfte och våra frågeställningar. När vi gått igenom 

intervjuerna har vi hela tiden sett deras svar i dess sammanhang för att få en så rättvis bild 

som möjligt och därför valde vi att också ta med meningskoncentreringen i arbetet för att få 

en tydligare bild hos läsarna av vad som sades.  

För att få en ökad reliabilitet hade vi kunnat, som Kvale och Brinkmann (2009) också lyfter, 

kunnat genomföra ytterligare intervjuer med samma pedagoger för att se om vi tolkat deras 

uppfattningar rätt men på grund av tidsbrist var detta tyvärr inte möjligt. Detta hade också 

gjort det möjligt att komma med fler följdfrågor som kommit upp under 

analysen/bearbetningens gång vilket ytterligare hade gett oss högre reliabilitet.  

9.5 Etik 
 

Vi utgick från humanistisk-samhällsvetenskapliga rådets etikregler för forskning (HSFR, 

1999) i vår studie. I vårt missivbrev lyfte vi centrala delar ur HSFR (1999) som rörde 

intervjupersonerna för att de skulle veta deras rättigheter. Här tog vi upp delar som deras rätt 

till information om studien, studiens syfte och intervjuernas del i arbetet samt att materialet 

skulle behandlas konfidentiellt. Vi har varit noga med att radera intervjuerna i efterhand och 

sedan hanterat utskriften av intervjuerna utan personliga uppgifter samt inte varit tillgängligt 

för andra än de personer de intervjuade blivit informerade om.  

9.6 Analys och bearbetning 
 

Vi började vår bearbetning med att lyssna igenom intervjuerna och skrev ner varje intervju 

var för sig. Sedan skrev vi ihop varje intervju till en sammanhängande text, 

meningskoncentrering. Därefter plockade vi ut likheter och skillnader i intervjuerna och skrev 

ner det till ytterligare en text. I slutet av bearbetningen hade vi våra frågeställningar i fokus 

för att plocka ut det som var relevant till studien. Vi anser att detta tillvägagångssätt var 

relevant för vår studie då vi utgick från olika teman utifrån våra frågeställningar för att 

underlätta bearbetningen av materialet. Meningskoncentreringen gjorde det lättare för oss att 

se likheter och skillnader till vårt resultat, för att sedan belysa dem i vår diskussion då detta är 

kärnan i vår studie. 
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9.7 Fenomenologi 

 
Vårt val av teoretisk bakgrund, fenomenologi, anser vi har legat till god grund för våra val av 

metodinstrument. Eftersom vi skulle ta reda på pedagogers uppfattningar var denna teori 

passande då den tar upp om hur människor ser och uppfattar sin omvärld.  
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9.8 Resultatdiskussion  
 

9.9 Modersmålets betydelse samt modersmålets betydelse för identitetsutveckling 
 

Alla pedagogerna lyfter olika aspekter av modersmålets betydelse där samtliga pedagoger 

anser att modersmålet är viktigt för barnets utveckling och inte minst för identiteten. Knappt 

hälften lyfte också betydelsen för det känslomässiga språket men också för tillhörighet och för 

att lättare kunna utveckla sitt svenska språk. Ladberg (2003) hävdar just detta med att språket 

är en del av vår identitet och att identiteten är kopplat till vårt språk. Haglund (2004), Von 

Brömssen (2006) och Svensson (1998) tar alla upp att identitet också skapas i samspel med 

andra där barn även får se olika tankesätt, mönster, diskussioner som finns inom olika 

kulturer, alltså förändras identiteten inom dessa ramar. De aspekter som författarna tar upp är 

inget som pedagogerna verkar har reflekterat över utan de uppfattar språket som en stor del av 

barns identitet samt att vissa av pedagogerna nämner att deras kultur också är viktig, var de 

kommer ifrån. Detta anser vi är en viktig insikt som dessa pedagoger har gjort. För som Lindö 

(2002) beskriver utifrån det sociokulturella perspektivet, att människor förstås som en del av 

sin kultur och sin historia. ”Språk, identitet och känslor – allt hänger samman” (Ladberg, 

2003. S. 110.) Skolverket (2005) hävdar också att språk- och identitetsutvecklingen hör 

samman, vilket pedagogerna belyser. 

Knappt hälften av pedagogerna säger att modersmålet är viktigt för utvecklingen av det 

svenska språket vilket Lpfö, 98 (Rev. 2010) också lyfter. 

Knappt hälften av pedagogerna berättar också att det är positivt för barnet att bli tvåspråkig, 

då får barnet ett rikare ordförråd vilket är positivt för identitetsutvecklingen. Svensson (1998) 

beskriver det så att barn som kan flera språk lär sig också olika tankesätt, kulturer, traditioner 

och normer som visas i de olika språken och att detta påverkar hur barnet ser på världen som 

därigenom leder till hur barnet utvecklar sin identitet. Alltså finns det en viktig aspekt inom 

tvåspråkigheten som behöver uppmärksammas gentemot identitetsutvecklingen. Strandberg 

(2006) menar att i språkliga samspel erövrar barnet språkliga verktyg som barnet i sin tur 

konstruerar till tänkande, samtalen skapar råmaterial till vårt tänkande. Författaren menar att 

det är genom detta växlande, genom språkliga möten och tänkandet, som lärande uppstår. Om 

vi skulle separera på den individuella utvecklingen och språket så skulle lärande inte uppstå. 

Men om vi då tänker att socialt samspel och individualitet hänger ihop och hjälper varandra, 

så kan vi uppmuntra barnen till flera spännande interaktioner, där barnen kommer att erövra 

fler språkliga verktyg. Detta anser vi är en viktig del av det sociokulturella perspektivet och 

det beskriver kärnan i vårt arbete, vikten av samspelet med andra för att kunna utveckla sitt 

språk och därigenom sin identitet. En av pedagogerna upplever också en svårighet hos vissa 

barn att lära sig två eller flera språk samtidigt och det kan begrundas på att i förskolan finns 

brister i att stimulera och utveckla barns modersmål på ett rikt sätt samtidigt som svenskan.  

En av pedagogerna anser att barn ska ha rätt till sin identitet och sitt modersmål och ska inte 

behöva välja vilket av dem som ska vara centralt i barnets liv. För flerspråkiga barn får 

språken olika platser i barnens liv och blir olika delar i identiteten (Ladberg, 2003). 

Skolverket (2003) menar också på att det är viktigt för barnet att bli sedd med dubbel 

kulturbakgrund då det kan vara avgörande för barnets identitetsbild. Här tycks vi se en viktig 

tanke hos pedagogen som ser vikten av att barnet inte ska behöva välja utan ha tillgång till 

båda språken (eller flera språk) samtidigt.  
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Det är intressant och positivt att se att nästan alla pedagogerna har reflekterat kring 

modersmålets betydelse och att alla pedagoger anser att modersmålet är viktigt för barnet. 

De funderingar som dyker upp är varför pedagogerna inte har mer pedagogiskt arbete kring 

barns olika kulturer och modersmål då de anser att det är en viktig del i barnets utveckling och 

identitet?  

9.10 Pedagogens roll 

Samtliga informanter ansåg att pedagogen spelar en viktig roll för barnen som har ett annat 

modersmål än svenska. Hälften av dessa påpekar vikten av inställningen som pedagogen har 

till det aktuella modersmålet eller till dess kultur. Detta anser vi spelar en stor roll i hur du 

bemöter barnen på förskolan och det påverkar också barnens trygghet. En positiv och 

intresserad inställning till barnens språk och kultur stödjer dem i deras språkutveckling, din 

negativa inställning behöver inte bara visa sig genom ditt tal utan ditt kroppsspråk kan 

påverka (Benckert m.fl., 2008). Hälften av pedagogerna påpekade detta, att din negativa 

inställning ska lämnas hemma och på jobbet ska du vara professionell, oavsett vad du själv 

tycker. Även Ladberg (2003) anser att det är viktigt att barnen känner en trygghet i att de blir 

positivt bemötta på förskolan. ”Att visa intresse för barnets modersmål, att uppmuntra att 

modersmålet talas i hemmet, att vara nyfiken och positivt inställd till flerspråkighet är olika 

sätt att legitimera och mentalt stödja modersmålet” (Benckert m.fl., 2008, s.44). 

Att alla pedagoger tycker att deras roll är stor för barnen med annat modersmål än svenska, 

anser vi är ett viktigt steg i hur du som pedagog senare väljer att arbeta med dessa barn. För 

som Ladberg (2003) skriver att om alla vuxna kring ett barn med annat modersmål än 

svenska, visar att de tror på barnets förmåga att lyckas så kommer det att skapa en tilltro hos 

barnet på sin egen förmåga. För om du tror på dig själv så anstränger du dig mer och vågar 

försöka. De vuxnas förväntningar är alltså mycket viktiga för alla barns lärande i förskolan. 

Dysthe (2003) menar att det sociokulturella perspektivet visar på att viljan att lära sig bygger 

på meningsfullhet samt att kunskap och lärande ska ses som viktigt. 

Samtliga informanter har alltså berättat att de anser att deras roll är viktigt för barnen med 

annat modersmål än svenska, men endast en av dem arbetar aktivt med att stödja barnen i 

deras modersmål. Vi anser att de har tagit ett steg mot vägen till att arbeta med modersmålet, 

att de reflekterat över sin egen roll. Ladberg (2003) menar för att erbjuda barnen i förskolan 

ett bra språkstöd krävs ett medvetet arbete av pedagogerna, till exempel genom att skapa så 

bra språksituationer som möjligt och stödja familjerna i deras språkliga utveckling. Men vi 

anser att dessa har långt kvar.  

9.11 Konkret arbete för att stimulera och utveckla barn i deras modersmål. 
 

Endast en av informanterna uppger att hon konkret arbetar med barnens modersmål. 

Resterande pedagoger arbetar inte aktivt med detta, av olika anledningar. Detta anser vi är 

oroväckande för som det står i Läroplanen för förskolan, 98 (Rev. 2010), 

barn med utländsk bakgrund som utvecklar sitt modersmål får bättre 

möjligheter att lära sig svenska och även utveckla kunskaper inom andra 

områden. Av skollagen framgår att förskolan ska medverka till att barn med 

annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det svenska 

språket och sitt modersmål. (S. 7) 
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Drygt hälften av pedagogerna anger att en anledning till varför de inte jobbar med barnens 

modersmål är brist på tid och resurser. Detta kan vi förstå och det visar på hur många brister 

det verkar finnas inom modersmålsstödet i förskolan samt utanför barnomsorgens väggar. Vi 

tror att det alltid går att göra något och i Lpfö 98 står det att barn ska få utveckla sitt 

modersmål och detta är en stor del av förskollärarnas uppdrag. Axelsson (2004) anser att det 

ofta inte är möjligt att anordna tvåspråkig utbildning i alla språk på förskolan men att 

pedagogerna då kan uppta och visa respekt för barnets språk i det dagliga arbetet. Varje barn 

kan bidra med några enkla fraser och ord på sitt modersmål som då kan bidrar till en större 

språkmedvetenhet och olika uttryck. Lindö (2002) beskriver utifrån det sociokulturella 

perspektivet, att olika språkformer kompletterar och stödjer varandra samt blir ett verktyg i en 

kunskapsprocess. Att som pedagog inkludera barnets modersmål på förskolan kan 

avdramatisera språk- och kulturchock och stärka barnets självkänsla och identitet (Axelsson, 

2004). Detta har en av pedagogerna vi intervjuat arbetat med i sin verksamhet, och det är ju 

alltid något. 

Om barnet har ett annat modersmål än svenska och där modersmålet är starkare, är det viktigt 

för barnet att få möjlighet till att utvecklas på detta språk, alltså modersmålet. Du lär dig bäst 

på det språk du behärskar mest (Axelsson, 2004). Detta anser vi är en viktig sak att komma 

ihåg då du arbetar inom förskolan. Varför arbetar då endast en av pedagogerna aktivt med 

modersmålsstöd?  

En av pedagogerna arbetar inte aktivt med detta, på grund av att de endast har ett barn på 

avdelningen med annat modersmål än svenska som behärskar det svenska språket väl. Men 

när tillfälle ges intresserar de sig för modersmålet och kulturen. Denna pedagog har reflekterat 

över modersmålets betydelse men anser att hon ej aktivt behöver arbeta med detta Men vi 

anser att det inte är en giltig anledning, varje barn har rätt till modersmålsstöd på olika sätt 

trots att de endast finns få barn med annat modersmål på avdelningen samt fast de ej är i 

behov av det. Om det är en uppfattning utifrån pedagogerna själva, föräldrarna eller barnet 

kan vi tyvärr inte svara på. Varje barn ska ges möjlighet till utveckling på en åldersadekvat 

nivå, om då barnet har ett annat modersmål än svenska är det viktigt för barnet att få 

möjlighet till att utvecklas på detta språk, alltså modersmålet (Axelsson, 2004). Och det är ju 

även som Svensson (1998) hävdar att om barn inte får träna och uppleva sitt modersmål 

kommer deras språkförmåga på modersmålet att avta. Detta anser vi är en möjlighet som går 

förlorad om barnet inte får träna på sitt modersmål.  

Eftersom att nästan alla pedagoger inte arbetade med modersmålet hos barn med annat språk, 

valde de att istället berätta om hur de jobbar med att stödja dessa barn i deras svenska 

språkutveckling. Och detta tar vi ju givetvis tillvara på även om vår studie inte avser detta 

utan det kan vi ta till vår lärdom.     

9.12 Mål 

Förskolan ska sträva efter att varje barn, ”som har ett annat modersmål än svenska utvecklar 

sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt 

modersmål” (Lpfö, 98 Rev. 2010, s. 11). Det står vidare att förskolläraren ska ansvara för att 

arbetet i barngruppen genomförs så att barnen stimuleras och utmanas i sin språkliga 

utveckling. Trots detta anger drygt hälften av pedagogerna att de bland annat jobbar mot dessa 

mål, men i vår fråga om hur de arbetar med barnens modersmål anger de alla att de ej jobbar 

aktivt med modersmålet. Detta innebär att deras svar på dessa två frågor krockar med 

varandra. De säger att de jobbar utifrån läroplans mål som rör språk och identitet men de kan 

inte påvisa att de gör detta.    
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Lpfö, 98 (Rev. 2010) lyfter också att språk och identitetsutveckling hänger samman och att 

förskolan ska sträva efter att varje barn får utveckla sin identitet och ska känna sig trygg i den. 

Barn med annat modersmål än svenska behöver sitt modersmål som grund för att lättare 

kunna utvecklas. Men knappt hälften av pedagogerna har inga direkta mål som berör språk 

och identitet, som de arbetar mot. En av pedagogerna berättar att de är i diskussionsstadiet 

kring vilka mål de ska jobba mot. Den andra berättar att de håller på att utvärdera 

verksamheten och arbetar med delmål och gruppstärkande arbete. Vi kan hålla med om att en 

diskussion om målen ska kontinuerligt föras men att pedagogerna aldrig kan stå utan mål, det 

som står i läroplanen ska göras även om pedagogerna jobbar med vissa mål under en 

tidsperiod för att sen växla till andra.   

En annan av informanterna anser att det finns mer mål att arbeta utifrån men pedagogen 

menar att det är en fråga om de resurser som de har att tillgå. Vi anser att det alltid finns saker 

att göra och som även stöds av läroplanens mål, resursbrist är ingen anledning att inte arbeta 

med mål ur läroplanen. 

Endast en av pedagogerna nämner att det står i läroplanen för förskolan att modersmålsstödet 

ska genomsyra hela verksamheten och kopplar det till barnens identitetsutveckling. Detta är 

den pedagogen som arbetar aktivt med modersmålet hos barn. Vi anser att denna pedagog är 

den enda av våra informanter som aktivt reflekterat över både deras betydelse och läroplanens 

betydelse för barn som har annat modersmål än svenska. Denna pedagog är den som har 

kommit längst i arbetet i detta ämne, men det går alltid att vidareutveckla och fördjupa.  

9.13 Dokumentation och utveckling 
 

”Förskolans kvalitet ska kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följas 

upp, utvärderas och utvecklas. För att utvärdera förskolans kvalitet och 

skapa goda villkor för lärande behöver barns utveckling och lärande följas, 

dokumenteras och analyseras” (Lpfö 98, Rev. 2010 s. 149.  

Hälften av pedagogerna är noga med att lägga vikten på att det är verksamheten som ska 

bedömas och inte barnen. De anser att bedömningar av barn inte hör hemma på förskolan, så 

de försöker mest se verksamheten som utgångspunkt för utveckling. Men hur kan de se en 

utveckling utan någon form av bedömning? Vi håller helt klart med att barn i förskolan inte 

ska bedömas men att pedagogerna behöver dokumentera vart barnen befinner sig i sin 

utveckling för att kunna stimulera och utveckla dem vidare. 

Knappt hälften av pedagogerna berättar att de använder sig av foton, i någon utsträckning, 

som dokumentation och hälften av pedagogerna antecknar kortare kommentarer från barnen, 

som sedan används som stöd till utveckling av verksamheten. Här undrar vi hur foton kan visa 

på utveckling om de inte används som pedagogisk dokumentation? En anledning till att 

använda sig av pedagogisk dokumentation är att barnen med hjälp av materialet (till exempel 

bilder och målningar) kan kommunicera och reflektera kring sina kunskaper och erfarenheter 

till pedagogen (Lenz Taguchi, 1997). Och det ger möjlighet för pedagogen att kommunicera 

med barnen via dokumentationen, som leder till en lärprocess. Du kan inte bara genomföra ett 

arbete och sedan sätta upp det på väggen. Analys och reflektion kring det som barnen sagt och 

gjort är viktigt för att hitta kärnan i det barnen är intresserade av/såg och där igenom hitta ett 

fortsatt arbete. Reflektion och diskussion är en viktig del av arbetet för att pedagogen ska 

kunna hitta det fortlöpande arbetet och för att kunna ge näring till barnens intresse och 

sökande efter en mening/kunskap. Om pedagogen skulle använda fotografierna på detta sätt så 

skulle vi bättre förstå varför de använder foto som dokumentation.  
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Hälften av pedagogerna använder sig av anteckningar på av vad som händer i verksamheten. 

Dessa diskuteras vid avdelningsplaneringar. Hur fungerar detta kan vi undra? Det som 

dokumenteras ger oss inte den absoluta sanningen då vi inte kan eller hinner skriva ner exakt 

vad barnen säger (Wehner-Godée, 2010). Med detta menar författaren att den som 

dokumenterar kan bestämma utvalda delar som ska visas, pedagogen blir partisk. Det skulle 

vara intressant att veta vad pedagogerna väljer att anteckna och hur sann blir denna bild av 

vad som händer i verksamheten. 

På en av pedagogernas avdelning observerar de och diskuterar i arbetslaget om vad som 

behöver förbättras för att det ska leda till en utveckling hos barnen. Wehner-Godée (2010) 

menar att det är skillnad på att se och observera. Då observation används finns det oftast en 

avsiktlig tanke. Även här undrar vi hur sann bilden blir av verksamheten, då du som pedagog 

kanske kan bli partisk och väljer ut vad du vill se och inte på din avdelning. Om de vill 

använda sig av observation skulle de kanske ta hjälp av en utomstående person, till exempel 

en pedagog från en annan avdelning, och låta denne observera.  

Ingen av informanterna använder sig av pedagogisk dokumentation enligt vad som 

framkommit vid intervjuerna. Men drygt hälften av pedagogerna säger att de tittar på vart 

barnen befinner sig för att avgöra en utveckling. Hur kan de se var barnen befinner sig för att 

kunna utvecklas utan pedagogisk dokumentation eller utan en dokumentation 

överhuvudtaget? Den pedagogiska dokumentationen skapar möjligheter till att synliggöra 

barnens lärande och utveckling och det är ett förhållningssätt och en kommunikation (Lenz 

Taguchi, 1997). Vidare står det, för att kunna utmana och stödja barn i deras lärande, behövs 

kunskap om varje barns erfarenheter och kunnande. Och i sin tur utveckla verksamheten. Det 

är positivt att hälften av pedagogerna är medvetna om vikten av att det i första hand ska 

utvärdera verksamheten vid eventuella frågetecken. 

Om olika former av dokumentation används ges en inblick om barns olika förutsättningar av 

utveckling och lärande i verksamheten samt att det gör det möjligt att följa barns 

kunskapssökande och utveckling inom de olika målen (Lpfö 98, Rev. 2010). Alltså ska 

pedagoger, på ett medvetet sätt, arbeta med att utveckla och utvärdera verksamhetens arbete 

med hjälp av barns utveckling och lärande. Genom till exempel dokumentation. Att analysera 

verksamheten skapar förutsättning för utveckling, så att barnens behov tillgodoses.    
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10. Pedagogiska implikationer 
 

De erfarenheter vi fått av detta arbete är att det finns stora brister i arbetet med att utveckla 

barns modersmål. Detta verkar inte minst bero på bristande kunskap och engagemang hos 

pedagogerna men också på grund av ekonomiska skäl, material och brist på personal. 

Pedagogerna ser modersmålet som otroligt viktigt dock och det anser vi är viktigt för en 

positiv utveckling inom arbetet med barns modersmål. Genom att vi fått bearbeta mycket 

litteratur har vi fått en inblick i hur viktigt modersmålet är för bland annat barnets identitets 

utveckling och det kommer vi ta med oss i vår kommande yrkesroll. 

Det viktigaste vi lärt oss är att pedagogernas förhållningssätt och attityd är en viktig grund för 

arbetet med barns modersmål. Det handlar inte om att vi måste kunna barnens modersmål 

flytande utan att vi ska intressera oss för barns olikheter samt likheter och göra detta till en 

positiv tillgång i barngruppen. Eftersom modersmålet är så viktigt för barnen kommer vi även 

att informera föräldrarna om modersmålets vikt men även göra det som ett vardagligt inslag i 

förskolans verksamhet. Det gäller också att stå på sig i att få utbildning och resurser kring 

detta ämne för att kunna göra förskolan till en stimulerade och utvecklande plats för ALLA! 

11. Förslag till fortsatt forskning 

 

Vi valde identitet utifrån förskolans läroplan och där går det istället att välja till exempel 

avgränsning mot kommunikation. Det hade varit intressant att läsa om hur barn uppfattar 

modersmålets betydelse för deras utveckling och vad detta har för roll i deras fortsatta liv. En 

annan vinkel inom området som skulle vara mycket intressant är att intervjua föräldrar till 

barn med annat modersmål än svenska, om vikten av modersmålets betydelse samt deras 

uppfattning om detta. Detta grundar vi på då vi under studiens gång och av egna erfarenheter 

fått höra att föräldrarna ibland trycker på att barnet endast ska tala svenska på förskolan. Detta 

område är väldigt brett och det finns olika avgränsningar forskaren kan göra, så därför finns 

det många aspekter att studera.    
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13. Bilagor 

Bilaga 1 
 

Missivbrev 

 

Hej! 

Vi heter Lina och Johanna och studerar på förskollärarutbildningen vid Luleå tekniska 

universitet. Vi är nu inne på vår sista termin och skriver ett examensarbete om modersmålets 

betydelse för barns identitetsutveckling. Syftet med vår studie är att ta del av pedagogers 

uppfattningar om barns identitetsutveckling som har annat modersmål än svenska samt vilken 

betydelse pedagogen har för detta. 

Vi kommer utgå ifrån etikregler för humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning och inom 

denna finns fyra huvudkrav. Informationskravet som innebär att du har rätt att bli informerade 

om i vilket syfte din intervju kommer medverka i och att dina uppgifter bara kommer 

användas till studiens syfte. Samtyckeskravet är att du har rätt att bestämma ifall du vill 

medverka i studien eller inte och att du har rätt att avbryta din medverkan då detta är frivilligt. 

Vi kommer hantera dina uppgifter noggrant och i vår studie kommer ditt namn och förskola 

inte förekomma i arbetet. Vi kommer att spela in intervjun för att säkerställa att det blir dina 

uppfattningar som kommer till tals och inte våra tolkningar. Vi kommer även under intervjun 

ställa följdfrågor för att se att vi uppfattat ditt svar rätt. Konfidentialitetskravet lyfter detta att 

alla uppgifter ska förvaras så att ingen kan ta del av dem förutom de personer som du är 

informerad om. Det sista kravet är nyttjande och de pekar på att intervjun endast får användas 

för forskningsändamålet. 

Nu undrar vi ifall Du är intresserad av att ställa upp i en intervju? 

 

o Ja   

o Nej 

Har Du några frågor eller funderingar så kontakta gärna oss! 

 

Med vänliga hälsningar 

Johanna 07******** 

Lina 07******** 
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Bilaga 2 

 

 Ålder? 

 Hur länge har du arbetat inom förskolan? 

 Vilken/vilka utbildning/utbildningar har du? 

 Vilka erfarenheter har du av barn från andra länder med annat modersmål än svenska? 

 Har Du någon utbildning utöver grundutbildningen som varit riktad mot barn som har 

annat modersmål än svenska? 

 Hur ser du på din betydelse för barns identitetsutveckling med annat modersmål än 

svenska? 

 Hur arbetar du rent konkret för att stimulera och utveckla barn med annat modersmål 

än svenska i deras modersmål? 

 Anser du att modersmål och identitet hör ihop? Motivera? 

 Hur uppfattar du betydelsen rent allmänt av barns modersmål?  

Och för deras identitetsutveckling? 

 Hur ser de mål ut som ni strävar efter att uppnå? 

(utifrån läroplan för förskolan) 

 Hur gör ni för att se vart barn med annat modersmål än svenska befinner sig i sin 

identitetsutveckling?  

 Dokumenteras detta och vad dokumenteras i så fall? 

 Hur ligger er dokumentation till grund för det fortsatta arbetet? 

 Övrigt 

Något som du skulle vilja tillägga? 

 


