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Sammanfattning 

Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur fem pedagoger arbetar med barns språkutveckling 

i relation till hur arbetet med barnens modersmål pågår. Studien har använt en kvalitativ metod med 

semistrukturerade intervjuer av fem pedagoger från fem olika verksamheter. Studien angrips utifrån ett 

sociokulturellt perspektiv. Tidigare forskningen belyser hur olika miljöer erbjuder olika möjligheter 

till handling och att läraren behöver ha kunskaper om barns andraspråk och kulturer. Detta sker genom 

möten med barn och föräldrar. Denna studie visar att barnens modersmålutveckling sker 

återkommande i dagliga aktiviteter som att läsa böcker, sjunga sånger och leka lekar. Det framkom att 

de flesta pedagoger inte vet hur de ska stödja barnens modersmålutveckling trots att de flesta av 

barnen har ett annat modersmål än svenska. Pedagogerna tycker att det är svårt när man inte kan 

barnens modersmål, men de engagerar sig genom att visa intresse för och uppmärksamma barnens 

modersmål på olika sätt.  

Nyckelord 

Modersmål, Flerspråkighet, Förskola, Multilingualism, Second language, Språkutveckling 

  



 

 

Innehållsförteckning 

Inledning ................................................................................................1 

Tidigare forskning ...................................................................................2 

Syfte och frågeställningar .......................................................................9 

Teoretiskt perspektiv ..............................................................................9 

Metod ...................................................................................................11 

Val av metod ................................................................................................ 11 

Urval och avgränsningar ................................................................................. 13 

Genomförande .............................................................................................. 13 

Databearbetning och analysmetod .................................................................... 13 

Forskningsetiska överväganden ....................................................................... 14 

Studiens kvalitet ........................................................................................... 14 

Resultat ................................................................................................16 

Hur beskriver pedagoger modersmålets betydelse? ............................................. 16 

Modersmålet och flerspråkighet..................................................................... 16 

Modersmålsstöd ......................................................................................... 18 

Hur beskriver pedagogerna sitt arbete med barnens modersmålutveckling? ............. 19 

Förhållningssätt.......................................................................................... 19 

Hjälpmedel för modersmålsutveckling ............................................................ 20 

Analys...................................................................................................21 

Diskussion ............................................................................................24 

Betydelse för praktiken och professionen .............................................26 

Vidare forskning ...................................................................................26 

Slutsatser .............................................................................................27 

Referenser ............................................................................................28 

Bilaga 1 Intervjufrågor .........................................................................29 

Bilaga 2 Informationsbrev ....................................................................30 



 

 

1 

Inledning 

Khalil Gibran var en känd författare som utvecklade sitt modersmål för att kunna skriva på engelska. 

Han föddes i Libanon 1883 och när Khalil var 12 år utvandrade han till USA tillsammans men sin 

familj. Gibran ansågs vara en begåvad elev men hans engelska var inte så bra. Gibran insåg att han 

behövde behärska sitt modersmål för att kunna utveckla sina kunskaper i engelska. För att förbättra sitt 

modersmål reste han därför tillbaka till Libanon när han var 14 år för att förbättra sitt modersmål. Han 

studerade tre år och klarade gymnasiet. Efter det reste han åter igen till USA och efter några år skrev 

han sin första bok på engelska, boken Profeten. Gibran är fortfarande den tredje bästsäljande poeten 

genom tiderna. Exemplet illustrerar hur viktigt modersmålet är för att kunna utveckla sitt andraspråk. 

Förskolans läroplan utgår från att barn som utvecklar sitt modersmål har lättare att lära sig andraspråk 

och även ta till sig nya kunskaper inom andra ämnen (Skolverket 2016, s. 7). Modersmålet är bra för 

individens identitets- och språkutveckling samt individens lärande eftersom dessa anses vara kopplade 

till varandra. Att behärska flera språk, skapar förutsättningar för individen att ha tillgång till och förstå 

mer än en värld, där varje språk är en tolkning av en värld (Skolverket 2013, s. 17). Inom det 

sociokulturella perspektivet anses språket vara människans mest betydelsefulla redskap för lärande. 

Barn tar till sig kunskap genom att delta i en rad aktiviteter där kunskaper används och delas (Gjems 

2011, s. 19). 

Nästan var femte förskolebarn i Sverige använder fler än ett språk i sin vardag (Skolverket 2013, s. 4). 

Med den nuvarande flyktingströmmen är andelen flerspråkiga förskolebarn möjligen ännu större. Det 

är viktigt att dessa barn får möjligheter att utveckla både sitt modersmål och svenskan språket. Det står 

i läroplanen att: ”barn som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet och 

sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål” (Skolverket 2016, s. 10). Det 

betyder att på varje förskoleavdelning som har flerspråkiga barn så måste pedagogerna arbeta 

kontinuerligt med språkutveckling i både modersmål och svenska, oavsett om förskolan har tillgång 

till modersmålspedagoger, pedagoger som kan samma språk som barnen eller andra hjälpmedel. Enligt 

en rapport från Skolinspektionen får barn med ett annat modersmål än svenska sämre förutsättningar 

att uppnå grundskolans nationella mål än barn med svenska som modersmål. Detta triggar ett intresse 

för att se förskolan som det första steget i utbildningssystemet och vikten för flerspråkiga barn att 

utveckla sina språkkunskaper redan i förskolan (Kultti 2012, s. 15). 

Det går inte att skilja mellan språk och identitet eftersom de hör samman. Flerspråkiga barns identitet 

är bunden till deras flerspråkhet precis som enspråkiga barns identitet är bunden till sitt modersmål. 

Det handlar om en och inte två läroprocesser oavsett om barnet är enspråkigt eller flerspråkigt. Barn 
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knyter tidigt an två eller flera språk till sina erfarenheter. Att ha modersmålslärare som utvecklar 

barnens modersmål i förskolan hjälper barn att lära sig det gemensamma språket i förskolan, som för 

oss är svenskan. Detta är dock nästan omöjligt eftersom det är ofta är för många modersmål i en och 

samma barngrupp. Då blir istället samspelet mellan lärare, barn och föräldrar viktigare (Sandvik & 

Spurkland 2012, s. 54).  

Begreppet modersmål betyder det språket som barnet lär sig först och använder hemma, medan 

begreppet flerspråkighet betyder att barnet behärskar flera språk (Kultti 2012, ss. 41–42). Enligt 

förskolans läroplan är flerspråkighet en tillgång både för barn och samhället. Pedagogers 

förhållningssätt är avgörande för att flerspråkiga barn ska få möjlighet att utveckla både svenska och 

modersmålet (Skolverket 2013, s. 4). Det är därför intressant att undersöka hur pedagoger arbetar på 

förskolor för att utveckla barns kunskaper inom både sitt modersmål och det svenska språket. 

Tidigare forskning 

I följande kapitel presenteras fem vetenskapliga artiklar och en avhandling inom området 

flerspråkighet i förskolan. Först presenteras Ann-Katrin Svenssons artikel som lyfter fram och 

diskuterar hur förskollärare kan stödja barns möjligheter att utveckla sitt ordförråd där flerspråkiga 

barns språkliga situation står i fokus (Svensson 2012, ss. 29–37). Andra artikeln är skriven av Åsa 

Ljunggren som studerat hur barns modersmål skulle kunna bli en naturlig del av den dagliga 

verksamheten, trots att förskollärarna inte pratade samma språk som barnen (Ljunggren 2016, ss. 605–

612). Per Ledin och Robin Samuelsson skriver i den tredje artikeln om att regelstyrd lek uppstår när 

barn imiterar varandra och skapar möjlighet att testa olika och nya kulturella mönster (Ledin & 

Samuelsson 2017, ss. 18–31). I fjärde artikeln av Christine Massing, Anna Kirova och Kelly Hennig 

diskuteras vikten av att öka barnens kunskaper och stolthet över sina hemspråk och kulturer (Massing, 

Kirova & Henning 2013, ss. 4–13). I den sista artikeln skriver Anne Kultti om att sångaktiviteter 

skapar olika förutsättningar för språkinlärning (Kultti 2013, ss. 1955–1969). Avslutningsvis diskuteras 

Anne Kulttis avhandling som handlar om villkor för lärande i förskolan som stöder flerspråkiga barns 

språk och kommunikativa utveckling och deras deltagande i aktiviteter (Kultti 2012). 

 

Vetenskaplig artikel: Med alla barn i fokus om förskolans roll i flerspråkiga barns 

språkutveckling av Ann-Katrin Svensson (2012) 

Ann-Katrin Svensson (2012) lyfter fram och diskuterar hur pedagogerna ska stödja barn med annat 

modersmål än svenska för att utveckla sitt ordförråd. Författaren knyter andras forskning på området 
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till sin egen som handlar om hur man ska arbeta med flerspråkighet i förskolan. Enligt vissa studier är 

det ofta så att tvåspråkiga barn ligger efter i sin språkinlärning jämfört med enspråkiga barn. Detta 

beror på att tvåspråkiga barn behöver mer tid för att lära sig varje språk jämfört med enspråkiga barn 

som har bara ett språk att lära.  

Det är svårt att utveckla ordförrådet på ett språk som barn inte exponeras för eller får använda lika ofta 

som enspråkiga barn. Att bygga ett bra ordförråd är en viktig del av språkinlärningen då det avgör hur 

precist barn kan formulera sig och hur de förstår vad andra säger. Det tar tid att bygga ett stort 

ordförråd och därför behöver barn i tidig ålder möta ett variationsrikt språk. Kommunikationsmönstret 

på förskolan avgör om barnen utvecklas eller begränsas i sin språkutveckling. Förskolemiljön påverkar 

på så vis hur barnen utforskar och utvecklar språket (Svensson 2012, s. 30).  

Svensson skriver att det finns många fördelar med tvåspråkiga barn. Socialt är flerspråkighet en 

tillgång men det finns även kognitiva och allmänt språkligt positiva effekter. Flerspråkiga barn visar 

också höga prestationer på test som bedömer övergripande funktioner och vaksamhet. De har även 

bättre fonologisk medvetenhet, d.v.s. att kunna skilja språkljud i ord och de har mer utvecklade 

uppfattningar om skriftspråket (Svensson 2012, s. 29).  

Det är väl känt att status på språk varierar och barn får möta samhällets värderingar kopplat till olika 

modersmål. Språkets status spelar stor roll i barnens framgång i skolan. Pedagogerna kan till exempel 

visa ett större intresse och uppmärksamhet till ett barn som har engelska som modersmål medan barn 

som har turkiska som modersmål kanske får mindre uppmärksamhet (Svensson 2012, ss. 31–32). 

Förskolan har en väsentlig roll i att stärka och utveckla språkutveckling hos alla barn, särskilt för de 

barn som möter svenska språket första gången på förskolan. När flerspråkiga barn känner att deras 

modersmål anses som en tillgång kan man säga att verksamheten på förskolan är inkluderande. Det är 

önskvärt att pedagogerna skapar en miljö där barn känner sig trygga och med intresse utvecklar sin 

språkförmåga. Det innebär att både förstaspråket och andraspråket ska främjas. Det är viktigt att krav 

som ställs på flerspråkiga barn inte skiljer sig från barn som har svenska som modersmål och att 

pedagoger visar ett intresse för barnets andraspråk (Svensson 2012, s. 34). 

 

Vetenskaplig artikel: Multilingual Affordances in a Swedish Preschool: An Action 

Research Project av Åsa Ljunggren (2016) 

Även Åsa Ljunggren (2016) skriver om förskollärare som utvecklar en flerspråkig miljö i förskolan. 

Lärarna i Ljunggrens studie arbetade utifrån att barnens modersmål skulle bli en naturlig del av den 

dagliga verksamheten trots att förskollärarna inte pratade samma språk som barnen. Barnen på 

förskolan hade många olika modersmål och var mellan 1 och 3 år gamla. Studien svarar på 

forskningsfrågan ”Vad händer när föräldrarna är involverade i att bygga en flerspråkig miljö genom 
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användning av digitala verktyg i dagliga aktiviteter i förskolan?”. Detta studeras genom att följa, 

dokumentera och analysera barnens möten med digitala verktyg där föräldrarnas verbala monologer 

spelades in. Tre huvudteman identifierades:  Flytta från en ”fråga-svar” pedagogik till nya sätt av 

interaktion, barns medvetenhet om olika språk i förskola, föräldrars och lärares känsla av samhörighet. 

Förskolor och skolor har en lång tradition av en "fråga-svar" pedagogik. Ofta frågar lärarna barnen så 

att läraren kan kontrollera vad barnen har lärt sig, istället för att konversera på ett naturligt sätt. När 

barnen arbetade med surfplattan frågades det sällan frågor som lärarna redan kände till svaren på, eller 

frågades bara för att kontrollera vad de hade lärt sig. Istället upptäckte både barn och förskollärare nya 

kunskapsområden tillsammans. När barnen till exempel lyssnade på presentationer från föräldrarna på 

olika språk ökade medvetenhet om olika språk i förskolan. Resultaten av detta projekt kan betraktas 

som ett litet bidrag till en ökad förståelse av barnens hem och förskolans kontext. Resultaten pekar i 

första hand på föräldrars och förskollärares känsla av samhörighet. Studien visar också hur olika 

miljöer erbjuder olika möjligheter till handling. 

 

Vetenskaplig artikel: Play and Imitation: Multimodal Interaction and Second-

Language. Development in Preschool. Mind, Culture, and Activity av Per Ledin och 

Robin Samuelsson (2017). 

Per Ledin och Robin Samuelsson (2017) har i sin studie berört multimodalitet hos barnens lek och 

dess förmåga för utveckling av andraspråket. De har följt barn som är nykomlingar på en svensk 

förskola och analyserat deras interaktioner. De hävdar att regelstyrd lek uppstår när barn imiterar 

varandra och att det skapar möjligheter att testa nya kulturella mönster. Trots att barnen i studien hade 

en begränsad språkförmåga så involverade barnen genom en kroppslig interaktion där olika objekt 

används. Detta kan eventuellt stödja utvecklingen av andraspråket, inte minst när ett barn eller en 

pedagog kan bättre svenska. Imitation är en utgångspunkt för hur barn engagerar sig i lek och 

interaktion. Imitation bör förstås som en handling av empatisk spegling, som relaterar individen till sin 

omgivning. Detta är centralt i Vygotskys arbete, där imitation är relaterad till spel. Spel ses som 

baserade på regler, inte minst tysta avtal som barn bestämmer frivilligt. Detta ger en relativ frihet att 

spela aktiviteter och gör det möjligt för barn att utforska världen genom att upprepa mönster med stort 

engagemang och fortsatt koncentration. Det tyder på att utvecklingen av andraspråket sker i 

interaktion med andra barn och att spel har viktiga egenskaper, inte minst för barn som inte kan bra 

svenska. Samspelet mellan kroppslig lek och dragning av leksaker och andra föremål gör det möjligt 

för dem som är mer erfarna att hjälpa nykomlingar att utöka sitt deltagande. 

Vetenskaplig artikel: The Role of First Language Facilitators in Redefining Parent 

Involvement: Newcomer Families’ Funds of Knowledge in an Intercultural Preschool 

Program av Christine Massing, Anna Kirova och Kelly Hennig (2013) 
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Christine Massing, Anna Kirova och Kelly Hennig (2013) berör i en studie som utfördes på en 

interkulturell förskola i Kanada där engelska var det gemensamma språket tillsammans med tre 

andraspråk för att öka barnens kunskaper och stolthet i sina hemspråk och kulturer. Syftet med studien 

var att undersöka hur förstaspråkhandledare (First Language Facilitators) och kulturella medlare 

(cultural brokers) fungerade som en länk mellan hem och förskolan med stöd av samhället inom var 

och en av de tre representerade kulturerna för att överbygga gränsen mellan förskolan och hem. De såg 

att barnen tar ett stort steg in i en förskola som ofta är anpassad utifrån den euro-nordamerikanska 

kulturen. Barnen som kommer från andra kulturer och inte talar engelska hade svårt att anpassa sig. 

Barnen fick hjälp från förstaspråkhandledare och kulturella medlare för att synliggöra familjernas 

kulturer och kunskapsbidrag i förskolan. Detta ledde till en hållbar kulturell pedagogik (Massing, 

Kirova & Hennig 2013, s. 4). 

 

Vetenskaplig artikel: Singing as language learning activity in multilingual toddler 

groups in preschool. Early child development and care av Anne Kultti (2013) 

Anne Kultti (2013) har studerat villkor för lärande i förskolan som stöder flerspråkiga småbarns 

språkutveckling. Syftet med studien var att studera sångaktiviteter genom att observera tio flerspråkiga 

barn mellan 1 och 3 år gamla i åtta svenska förskolor. Ett sociokulturell teoretiskt perspektiv används 

för att förstå dynamiken i barns lärande och utveckling. Studien visade att sångaktiviteter erbjuder 

barn olika kommunikativa resurser som lyrik, gester, rytm, artefakt och möjligheter till upprepning av 

aktiviteten. Resurserna användes i en rad aktiviteter med andra som stödde olika typer av deltagande. I 

sådana aktiviteter krävdes inget språklig deltagande från varje barn och skillnader i barns språkliga 

kunskaper var då inte ett hinder för deltagande. Men hur effektiva resurserna som användes var 

berodde mycket på lärarnas vägledning. 

Enligt Kultti visar senaste forskningen att lärande av andraspråk varierar i olika åldrar och att 

forskning om flerspråkiga barns kommunikation i olika miljöer behövs. Barn väljer att använda det 

språket som ska användas enligt kontexten och det är inte nödvändigtvis det starkaste språket. Barn tar 

till sig nya erfarenheter när de kommunicerar och samspelar med andra barn. Lek med andra barn ger 

flerspråkiga barn flera möjligheter att träna och bli bekväma med det nya språket som de håller på att 

lära sig (Kultti 2013, s. 1958). En norsk studie visade hur barn med ett annat modersmål än norska 

använder upprepning i kommunikation med andra barn i förskolan. Resultatet indikerar att upprepning 

av barns egna handlingar leder till ökat deltagande i lek, medan upprepning av andras uttryck tyder på 

en utvecklad språklig färdighet för att kommunicera med andra (Kultti 2013, s. 1959). 

Studien visar att förskolan kan stödja språket och kommunikativ utveckling av flerspråkiga småbarn 

genom sångaktiviteter. Resultaten visar att barns deltagande i aktiviteter medieras genom fysiska och 

verbala handlingar i en språklig kontext. Lärare i sångaktiviteter pekade ut saker till hela gruppen. 
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Barn kunde delta genom att observera eller lyssna på de andra barnen och läraren. Deltagande i 

lärarledda gruppaktiviteter erbjöd barnen möjligheter för samtidiga eller sekventiella handlingar. 

Skillnader i barns språkliga kunskaper behöver inte vara ett hinder för deltagande i sångaktiviteter. 

Sånger erbjuder barn många möjligheter. De lär sig att delta genom visuell observation, fysiska 

handlingar (t.ex. gester) och språkliga handlingar som till exempel att använda svenska ord och fraser. 

I sådan verksamhet finns det ett stort utrymme för varierat individuellt deltagande. Läraren stöttar 

barnens kommunikation genom att föra vidare de teman som barnen visar intresse för. Stöttning är ett 

tydligt tecken på ett förhållningssätt som tar barns perspektiv som utgångspunkt. Denna typ av 

stöttning är pedagogiskt viktig eftersom lärare kan ta hänsyn till skillnader i barns erfarenheter och 

språkliga kompetenser i sångaktiviteternas innehåll. Läraren kan stötta barnens deltagande och 

kommunikation på svenska genom fysiska handlingar som att peka, ställa frågor och använda 

artefakter (Kultti 2013, s. 1965). Att sjunga i en grupp gav barn, oavsett deras språk, möjligheter att 

göra saker tillsammans. Deltagande i sångaktiviteter baserades varken på, eller förutsatte 

språkanvändning eftersom språkliga nyanser inte noterades och språklig förhandling inte krävdes för 

att genomföra aktiviteten. Barn lär sig av varandra trots olika språk, färdigheter eller bakgrund. 

Resultaten bekräftar tidigare forskningsresultat som visar vikten av interaktion för småbarns lärande. 

Sångaktiviteter kan förekomma på olika sätt och kan därför skapa många olika förutsättningar för 

språkinlärning. Den pedagogiska miljön som läraren skapat kan innehålla sångaktiviteter som är ett 

viktigt medel för att få flerspråkiga barn att delta i förskolans aktiviteter (Kultti 2013, s. 1966). 

 

Doktorsavhandling: Flerspråkiga barn i förskolan villkor för deltagande och lärande av 

Anne Kultti (2012) 

Anne Kultti (2012) har också studerat villkor för lärande i förskolan som stöder flerspråkiga småbarns 

språk och kommunikativ utveckling, och deras deltagande i aktiviteter. Analytiskt fokus som används 

i denna studie inkluderade: aktivitet, deltagande, stöttning, interaktion, verbal och icke-verbal 

kommunikation och artefakter. En etnografisk och interaktionsanalytisk metod användes för att 

studera förskolans miljö som ett sammanhang för lärande genom barninitierade lekaktiviteter och 

lärarledda gruppaktiviteter. Lek, måltider, sång- och sagostunder var aktiviteter som observerades på 

åtta förskolor där fokus låg på tio flerspråkiga barn i åldrarna 1,7 till 2,11 år vars föräldrar talade ett 

eller flera språk utöver svenska med dem i hemmet. Resultaten visar att lek, måltider, sång- och 

sagostunder är en del av ett regelbundet och återkommande mönster av aktivitetssystem. Pedagogik, 

organisering av verksamheten i tid och rum, social organisering, tillgång till lekmaterial samt 

artefakter bidrog till att skapa förutsättningar för barns kommunikativa och språkliga utveckling. 

Förskolan framstod som en miljö där svenska är kommunikationsspråket. Barnen uppmärksammar 

redan i tidig ålder vilket språk som ska användas i ett visst sammanhang. Studiens resultat visar även 

att andraspråk än svenska var osynliga. Det fanns ett stort utrymme för varierat individuellt deltagande 
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i verksamheten. Det fanns möjligheter för barn att delta i en rad aktiviteter med andra och även att 

hantera eller ändra sin nivå av deltagande. Deltagande i aktiviteterna erbjöd barnen olika resurser, 

såsom upprepning av handlingar och användning av artefakter. Deltagande på svenska av varje barn 

krävdes inte. Skillnader i barns språkliga färdigheter utgjorde därför inte ett hinder för deltagande i de 

flesta aktiviteter. Däremot var stödet från lärarna av stor betydelse för effekten av de använda 

resurserna. Att fokusera på förskolans aktiviteter och kommunikationsmöjligheterna ger nya 

perspektiv för att förstå unga flerspråkiga barn i förskolan och förskola som institutionell praxis. 

Studien gav även kunskap om hur man ska använda stöttning som verktyg för lärande i flerspråkiga 

sammanhang. 

Kultti nämner i sin studie att utveckling av två språk hos barn kan ske simultant eller successivt. Med 

simultan tvåspråkighet menas att språken utvecklas parallellt i hemmet när till exempel barn har två 

modersmål. Termen successiv tvåspråkighet används när barn lär sig ett språk utöver modersmålet 

efter tre års ålder, vanligen i förskolan. Det innebär barn att som utvecklar ett andraspråk successivt 

redan har ett utvecklat språk. Faktum är att många barn börjar förskolan tidigt och kommer i kontakt 

med ett nytt språk innan de har hunnit utveckla ett talspråk på modersmålet (Kultti 2012, s. 42). 

Lärares förhållningssätt till andraspråk i förskolan och samspelet mellan lärare, barn och föräldrar är 

viktigt för språkutveckling. Med andra ord så behöver lärare ha kunskaper om barns andraspråk och 

kulturer. Man ser att detta sker genom möten med barn och föräldrar (Kultti 2012, s. 46). 

Studien visar att strukturen av aktiviteterna har betydelse för barns möjligheter till språklig och 

kommutativ utveckling. Gemensamma erfarenheter skapar utrymme för utveckling i förskolan (Kultti 

2012, s. 168). Barnens deltagande i aktiviteterna medieras med hjälp av fysiska handlingar i en 

språklig kontext. Barnen kan välja att delta genom att observera och lyssna på barn och lärare. 

Språklig deltagande krävs inte av alla barn. Upprepning är ett grundläggande verktyg för barn i deras 

språkliga och kommunikativa utveckling och även en viktig del i barns samtal (Kultti 2012, s. 169). 

Studien visar att stöttning av barns deltagande och kommunikation som kännetecknas av pekande och 

frågor, underlättar barnens deltagande oavsett deras språkkunskaper. Stöttning genom förklaring på 

svenska används däremot för att utveckla barnens initiativ och för att möjliggöra barnens deltagande i 

aktiviteten (Kultti 2012, s. 173). 

Tillgång till artefakter är viktiga för barnens deltagande, samspel och skapande av lekaktiviteter 

(Kultti 2012, s. 174). Resultaten visar också relationen mellan material i förskolan och material som 

barn känner igen från hemmiljön, exempelvis när förskolan har en bok på svenska och barnet har 

samma bok fast på sitt modersmål hemma. Detta blir då en resurs för deltagande och erbjuder 

möjligheter för kommunikation utifrån barnens erfarenheter på modersmålet (Kultti 2012, s. 175). 

Svenska är det gemensamma språket i förskolan, men det betyder inte att barn måste förklara sig på 

svenska. Det finns andra sätt för deltagande i förskolan. Barn får goda villkor för språklig och 
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kommunikativ utveckling eftersom de deltar i gemensamma aktiviteter där barn har olika 

förutsättningar. Mediering sker genom fysiska handlingar i ett språkligt sammanhang när de deltar i 

aktiviteter. Gruppaktiviteterna underlättar språklig och fysiskt deltagande och detta sker genom 

imitativa och upprepande handlingar. I gruppaktiviteterna pratar läraren med gruppen och till individer 

och pekar ut saker. Detta möjliggör för alla barn att delta språkligt i aktiviteten oavsett deras 

språkkunskaper. Aktiviteter i förskolan har återkommande karaktär som måltidsaktiviteter där 

pedagogerna inkluderar barn i språklig kommunikation genom stöttning. Barninitierade lekaktiviteter 

har också en tydlig upprepande karaktär (Kultti 2012, s. 176). 

 

Sammanfattning av tidigare forskning 

En sammanfattning av den tidigare forskningen visar att förhållningssätt till andraspråk i förskolan och 

samspelet mellan lärare, barn och föräldrar är grundläggande för språkutvecklingen. Med andra ord 

behöver läraren ha kunskaper om barns andraspråk och kulturer vilket sker genom möten med barn 

och föräldrar. Kommunikationsmönstret på förskolan avgör om barnen kan utvecklas eller begränsas i 

sin språkutveckling. Det är önskvärt att pedagogerna skapar en miljö där barn känner sig trygga och 

med intresse utvecklar sin språkförmåga. Forskningen visar också hur olika miljöer erbjuder olika 

möjligheter till handling. Barnen men en begränsad språkförmåga involverades genom en kroppslig 

interaktion där olika objekt används. Detta kan eventuellt stödja utvecklingen av andraspråket, inte 

minst när ett barn eller en pedagog kan bättre svenska. Den pedagogiska miljön som skapats av 

pedagoger kan innehålla sångaktiviteter som är ett medel för att få flerspråkiga barn att delta i 

förskolans aktiviteter. Deltagande i sångaktiviteter baserades varken på, eller förutsatte 

språkanvändning eftersom språkliga nyanser inte noterades och språklig förhandling inte krävdes för 

att genomföra aktiviteten. Barn lär sig av varandra trots olika språk, färdigheter eller bakgrund. 

Resultaten visar att lek, måltider, sång- och sagostunder är en del av ett regelbundet och 

återkommande mönster av aktivitetssystem. Strukturen av aktiviteterna har betydelse för barns 

möjligheter till språklig och kommutativ utveckling. Gemensamma erfarenheter skapar utrymme för 

utveckling i förskolan. Upprepning är ett grundläggande verktyg för barn i deras språkliga och 

kommunikativa utveckling och även en viktig del i barns samtal.  
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Syfte och frågeställningar  

Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur fem pedagoger arbetar med barns språkutveckling 

i relation till hur arbetet med barnens modersmål pågår. Detta är viktigt då antalet barn med annat 

modersmål än svenska ökar i Sverige.  

Frågeställningarna är:  

• Hur beskriver pedagogerna sitt arbete med barnens modersmålutveckling? 

• Hur beskriver pedagoger modersmålets betydelse? 

Teoretiskt perspektiv 

Liksom mycket av den forskning som behandlat flerspråkighet i förskolan, är den här studien 

teoretiskt influerad av ett sociokulturellt perspektiv för att förstå lärarnas beskrivningar av sitt arbete 

med flerspråkiga barn. Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur fem pedagoger arbetar med 

barns språkutveckling i relation till hur arbetet med barnens modersmål pågår. Därför kommer jag att 

använda det sociokulturella perspektivet i tolkningen av resultaten. 

Kunskap utformas genom samspel mellan barnen i kulturella kontexter. Begreppet kulturell kontext 

betonar att barn alltid integrerar i ett specifikt sammanhang. Att samspela med andra är grundläggande 

för lärande i det sociokulturella perspektivet. Kunskap konstrueras genom samspel med andra och 

lärande grundar sig huvudsakligen i sociala processer och inte i individuella processer. Att samspela 

med andra är grundläggande för lärande i det sociokulturella perspektivet. Barn lär sig när de gör 

något med andra, till exempel när barn leker tillsammans. I det sociokulturella perspektivet ges lärande 

en koppling till en praktikgemenskap och barns tidigare erfarenheter av aktiviteter och förmåga att 

delta i aktiviteter. Med praktikgemenskaper menas alla former av aktiviteter som till exempel när vi 

pratar med varandra, leker, äter eller är på jobbet. Lärande uppfattas därför som en social process. 

Genom samtal och interaktion i aktiviteter där barn deltar eller observerar skaffar de kognitiva 

redskap. Redskapen som används i våra lärandeprocesser kan vara materiella och symboliska. Barn 

skaffar sig kunskaper genom att delta i olika aktiviteter där kunskaper används och delas med andra 

barn (Gjems 2011, ss. 19–20). 

Barn lär sig språk i samspel med sin omgivning. Den sociala interaktionen, kulturen som barnen lever 

i, kulturens historia och pedagogernas vägledning av barnet anses idag som en viktig stödstruktur för 
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barnets lärande. Inom det sociokulturella perspektivet anses både den sociala interaktionen och 

sociokulturella redskap som stödstrukturer i lärandet. Vårt lärande formas exempelvis av vårt 

handlingsmönster, språkets normer och artefakter. Inom det sociokulturella synsättet ser man lärande 

som en aktiv medskapare av den kultur man agerar i. Forskare talar även om olika typer av lärande och 

kunnande. En socialt distribuerad kunskap innebär att man lär sig något med hjälp av andra men inte 

på egen hand. Det kan jämföras med Vygotskijs ZPD (zone of proximal development). Med bemästrad 

kunskap menas att man kan utföra något på egen hand men har inte gjort det till sitt än. När ett barn lär 

sig ett nytt språk men inte känner sig integrerad med det nya språket och kulturen kan man säga att 

barnet bemästrar språket. Det är först när ett barn lär sig ett nytt språk och gjort det nya språket samt 

kulturen till sitt som man kan säga att barnet har appropierat det nya språket och dess kultur (Bjar & 

Liberg 2010, ss. 25–26). Begreppet appropriering i den sociokulturella teorin kan tolkas med ”ta över 

och göra till sitt”. Genom appropriering blir erfarenheter så småningom delar av barnets tänkande. 

Sedan födelsen är interaktionen med de vuxna en väg till en social värld där en eller flera språkliga 

och kulturella gemenskaper existerar (Säljö 2015, s. 95). 

En av Vygotskijs mest kända begrepp är den närmaste utvecklingszonen (zone of proximal 

development, ZPD) som definieras med ” ‘avståndet’ mellan vad en individ kan prestera ensam och 

utan stöd å ena sidan, och vad man kan prestera under en vuxens ledning eller i samarbete med mer 

kapabla kamrater å den andra” (Säljö 2011, s. 119). Begreppet scaffolding (stöttning) förknippas med 

ZPD och syftar till hjälpen som barnet får av den vuxne när barnet befinner sig i utvecklingszonen 

(Säljö 2015, s. 100). Med litet hjälp av en vuxen kan barn prestera sådant som de inte klarar på egen 

hand. En del av vår kunskap är och förblir i utvecklingszonen. Det är viktigt att pedagogerna 

stimulerar barn när de befinner sig i utvecklingszonen så att barn bygger på befintliga kunskaper och 

erfarenheter. Det handlar om att ge barn utmaningar så att de kan gå från det kända till det okända i sin 

utveckling (Säljö 2011, s. 119). När barn är i utvecklingszonen är lärandet mottagligt för stöd och 

förklaring från vuxna eller någon mer kompetent kamrat (Säljö 2011, s. 123). Under lärandeprocessen 

avtar successivt stödet från andra för att med tiden försvinna helt och hållet. Stödet behöver inte vara 

från en person utan kan bestå i att man följer instruktioner eller använder sig av intellektuella eller 

fysiska redskap (Säljö 2011, s. 125). I det sociokulturella perspektivet används termen redskap som är 

de språkliga och fysiska resurser vi använder för att förstå omvärlden (Säljö 2011, s. 20).  

Barn skaffar sig uppfattning av omgivningen, sig själva och andra människor genom att forma 

kunskap i samspel med andra när de deltar i olika aktiviteter där varierande redskap används för att 

mediera kunskap. Mediering är ett centralt begrepp som betyder att fysiska och intellektuella redskap 

används för att visa vad som sker eller vad man tänker göra. När man lär sig ett språk blir det ett 

medierande redskap som används för att ta till sig nya kunskaper (Gjems 2011, s. 21). 

Människors tänkande och handlande formas och verkställs med hjälp av de medierande redskapen som 

vi använder under vår uppväxt i sociala gemenskaper. Det viktigaste redskapet enligt Vygotskij är 
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språket som han kallar ”redskapens redskap”. Med hjälp av språket kan vi tolka och analysera världen 

på olika sätt i olika situationer. Mediering sker mellan människor genom interaktion och både språklig 

och ickespråklig kommunikation. Det som gör människor till sociala varelser är att vi tidigt lär oss 

förstå andras perspektiv. Vi kan med andra ord etablera intersubjektivitet med andra människor och på 

så sätt förstår vi vad som händer och vi kan lära av varandra. Barnet är en aktiv utforskare av världen 

och förmågan att samspela med omgivningen och med andra människor ökar hela tiden i en alltmer 

komplicerad omgivning (Säljö 2015, ss. 93–94). 

Metod 

Kapitlet inleds med att beskriva den valda metoden och motivet till att metoden valts. Under avsnittet 

urval och avgränsningar kommer pedagogerna som deltog i studien presenteras. Därefter följer 

avsnitten genomförande, databearbetning och analysmetod, forskningsetiska överväganden och 

studiens kvalitet. I det sista avsnittet analyseras genomförande av metodvalet och studiens 

tillförlitlighet. 

Val av metod 

I undersökningen användes kvalitativa metoder i form av intervjuer. Intervjuer är en lämplig metod för 

att undersöka hur pedagogerna beskriver deras jobb med barnens modersmålsutveckling i förskolan. I 

intervjuer kommer man ofta relativt nära de miljöer och personer som undersökningen handlar om 

(Ahrne & Svensson 2015, s. 15). Under de semistrukturerade intervjuerna i denna studie användes 

färdiga frågeställningar med förutbestämd ordningsföljd. När nya frågor uppstod under intervjuerna 

kunde en del svar utvecklas vidare (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015, ss. 37–38). Med 

semistrukturerade intervjuer menas att intervjuaren gör en lista över specifika ämnen som ska 

behandlas, men personen som intervjuas har stor frihet att gestalta svaren (Patel & Davidson 2011, s. 

82).  

I intervjuer delger man sina versioner, tankar och tolkningar av den upplevda verkligheten. Ordet 

intervju betyder möte och kan definieras som en kommunikationsform där någon eller några ställer 

frågor och en eller flera personer besvarar frågorna. Svaren brukar registreras i form av till exempel 

anteckningar eller ljudinspelning. Skillnaden mellan ett samtal och en intervju är att intervjuer görs i 

ett bestämt syfte där intervjuaren söker kunskaper och synpunkter hos personen som intervjuas. Olika 

typer av intervjuer kan förekomma som till exempel ett personligt möte, enkätundersökningar med 
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frågor, intervju via mail eller telefon. (Fägerborg 2011, ss. 85,88). I den här studien har intervjuer som 

sker genom ett personligt möte med fem pedagoger använts. 

Vid ett intervjutillfälle möts parterna i en specifik social situation där intervjuaren förväntar sig att få 

veta något från personen som intervjuas. Intervjuaren roll är inte bara att ställa frågor utan att få 

personen som intervjuas att berätta. Det är inte så enkelt att hitta rätt balans i samtalet. Man behöver 

vara lyhörd och en bra lyssnare så att man kan ställa följdfrågor. Ibland måste intervjuaren styra 

eftersom intervjun kan dra iväg. Intervjun är en social situation och det är därför många faktorer som 

kan ha stor betydelse för hur intervjun fortlöper. Exempel på dessa faktorer är kön, etnicitet, ålder och 

kunskaper i ämnet. Det kräver praktiska erfarenheter och teoretisk inblick för att bli en god intervjuare 

(Fägerborg 2011, ss. 93–95). En grundregel är att designen och planeringen av en intervju hänger ihop 

med kunskapsmålet som intervjuaren har. Frågeställningarna i studien har varit utgångspunkt för att ta 

fram frågorna, vilka och hur många personer som ska intervjuas, hur strukturerade intervjun borde 

vara, vilken utrustning som ska användas och platsen för intervjun. Under intervjuerna var frågorna 

nedskrivna. En nackdel med nedskrivna frågor är att intervjuaren kan koncentrera sig på frågandet 

istället för att verkligen lyssna på personen som intervjuas. En fördel med nedskrivna frågor är att 

intervjuaren kan vara mer förberedd på frågorna och kan reflektera över frågandets effekter (Fägerborg 

2011, ss. 98–100). 

Syftet med studien hade noga formulerats innan intervjuerna med pedagogerna påbörjades, vilket 

underlättade för att rama in intervjuerna och hålla den röda tråden. Eftersom pedagogerna hade ett 

stressat schema träffade jag dem personligt på förskolan innan intervjuerna för att informera om syftet 

och bad att få återkomma med information via mail inom kort. Genom att spela in samtalet blev det 

enklare att koncentrera sig på lyssnandet och på att ställa följdfrågor. Om svaren istället skrivs ner 

måste kanske berättaren avbrytas och vänta tills skrivandet är klart (Löfgren 2014, ss. 148–150). 

Målet med intervjun var att undersöka hur fem pedagoger arbetar med barns språkutveckling i relation 

till hur arbetet med barnens modersmål pågår.  

Frågorna skickades i förväg till pedagogerna några dagar innan intervjutillfället (se bilaga 1). 

Pedagogerna fick då tid att tänka över frågorna och kanske diskutera med andra kollegor samt hinna 

reflektera över nya perspektiv på ämnet. Vid intervjuerna ställdes jag frågor som går att besvara och 

inbjuder till beskrivande och berättande (Fägerborg 2011, s. 100). 

Under intervjuerna användes mobiltelefon för att spela in samtalet. Intervjupersonernas hade gett sitt 

medgivande till att spela in samtalet. Fördelen med att spela in samtal är att svaren registreras exakt 

(Patel & Davidson 2011, s. 87).  
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Urval och avgränsningar 

Pedagoger på fyra olika förskolor inom samma kommun har intervjuats. Alla barngrupper, förutom en, 

hade flera barn med annat modersmål än svenska. Pedagogerna i denna studie har jobbat inom 

förskolan mellan 5 och 33 år och har erfarenheter av barn som har annat modersmål än svenska. Fem 

kvinnliga pedagoger intervjuades, varav fyra var förskollärare och en barnskötare. Fyra av 

pedagogerna har jobbat inom förskola mellan 15 och 33 år och en har jobbat i ungefär fem år. Två av 

pedagogerna jobbar på samma förskola men på olika avdelningar och de andra jobbar på olika 

förskolor runt om i kommunen. Åldrarna på barnen som pedagogerna jobbar med är mellan ett och sex 

år. Barngruppernas storlek varierade mellan 12 och 18 barn.  

Två pedagoger hade barngrupper där sex av barnen hade annat modersmål än svenska. I en barngrupp 

var det bara ett barn, i en annan barngrupp var det åtta barn och i en tredje barngrupp var det fyra barn 

med annat modersmål än svenska. Totalt hade barngrupperna 18 olika modersmål representerade. 

Genomförande 

För att kunna genomföra studien skickades mail till flera förskolechefer med förfrågan om att intervjua 

pedagoger. De flesta cheferna svarade inte på mailen så istället söktes förskolecheferna upp 

personligen, vilket gick mycket bättre. En av cheferna som tackade ja, förslog två pedagoger från olika 

avdelningar. Efter att ha pratat med pedagogerna på förskolan där de jobbar valde de att ställa upp. Tre 

andra förskolechefer tackade ja och på samma sätt och förslog pedagoger som sedan tillfrågades om de 

ville delta i studien. Av de tillfrågade pedagogerna ställde alla utom en upp på intervju. De visade stort 

intresse för ämnet. Några dagar innan intervjun skickades intervjufrågorna och informationsbrevet till 

alla pedagoger som ställde upp.  

Intervjuerna skedde i ett ostört rum på förskolorna där pedagogerna jobbar. Alla personer som 

intervjuades informerades om syftet med studien, att uppgifterna är konfidentiella och att de när som 

helst kan avbryta intervjun. Vi gick igenom informationsbrevet tillsammans (se bilaga 2). Intervjuerna 

tog mellan 20 och 30 minuter. Innan intervjuerna tillfrågades pedagogerna om de godkände att 

samtalet spelades in med mobiltelefon och alla samtyckte till det. 

Databearbetning och analysmetod 

Ljudfilerna överfördes till en dator och ljudfilerna raderades från mobiltelefonen. Inspelade intervjuer 

är informationsrikare än nedskrivna intervjuer och intervjuaren får möjligheter att analysera från olika 

perspektiv. Samtalet registreras, inklusive andra ljud som pauser, tvekan, betoningar och andra 
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reaktioner. Därefter började ljudfilerna ordagrant transkriberas till skript och det markerades vem som 

sade vad (Fägerborg 2011, ss. 105–106). 

I uppsatsen citerades vad som sagts i intervjuerna och vem som sagt det med fingerade namn för att 

kunna skilja mellan personerna som intervjuades. När materialet var nedskrivet på papper lästes texten 

igenom ännu en gång och materialet delades in under relevanta rubriker med avseende frågeställningar 

och syfte. Med hjälp av teorin analyserades insamlat data utifrån studiens syfte (Löfdahl, Franzén och 

Hjalmarsson 2014, s. 175).  

Forskningsetiska överväganden  

En viktig princip inom forskningsetiken som följdes var att de ingående personerna informerades om 

undersökningen, att personerna gav sitt godkännande för att delta samt att de informerades om att de 

när som helst kunde avbryta sitt deltagande. Samtliga deltagare fick ett informationsbrev där syftet och 

de etiska reglerna som följdes redogjordes. Även förskolecheferna kontaktades för att få godkännande 

att genomföra undersökningen innan pedagogerna tillfrågades. Deltagarna i undersökningen hade 

tillgång till information om undersökningens syfte för att kunna avgöra om de ville delta eller inte i 

undersökningen. Som komplement till den muntliga informationen gavs även skriftlig information (jfr 

Löfdahl, 2014, ss. 36–37).  

Enligt individskyddskravet ska personer som medverkar i undersökningen skyddas mot kränkning och 

otillämplig insyn. Pedagogerna informerades om att uppgifterna från undersökningen är konfidentiella 

och endast används i forskningssyfte (jfr Kajiser & Öhlanders, 2011, ss. 80–83). 

Alla deltagare i studien har avidentifierats. Avidentifiering innebär att koppling mellan svar på en 

intervjufråga och en specifik individ kommer att elimineras så att inga obehöriga kan identifiera den 

(Vetenskapsrådet 2011, s. 67). 

Alla som ställde upp på undersökningen valde själva att delta. Deras val baserades på den information 

de fått om intervjuernas syfte och att materialet enbart kommer att användas till denna uppsats. 

Samtliga pedagoger informerades om att de kan ändra sig och avbryta undersökningen när som helst. 

När uppsatsen godkänts kommer det insamlade materialet att raderas.  

Studiens kvalitet 

Studiens kvalitet kan granskas med hjälp av begrepp som trovärdighet och tillförlitlighet. Dessa 

begrepp handlar om hur rigoröst och systematiskt studien genomförts, hur trovärdig och tillförlitlig 

studiens resultat är som en följd av forskningsprocessen. En studie med god kvalitet kan beskrivas som 
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välavgränsad, intressant, logisk samt att den väcker ett intresse hos läsaren för att vilja fördjupa sig i 

ämnet (Thornberg & Fejes 2015, s. 259).  

Arbetet med denna studie påbörjades med att formulera syfte och frågeställningar. Därefter valdes 

datainsamlingsmetod och analysmetod som kunde besvara den aktuella forskningsfrågan (Thornberg 

& Fejes 2015, s. 256). 

Det är viktigt att påståendena i uppsatsen är grundade i materialet och att tolkningar, beskrivningar och 

slutsatser har stöd av det. För att öka trovärdigheten redovisas utförligt processen i studien. 

Redovisningen innefattade hur materialet samlades in, för- och nackdelar med metoden, de teoretiska 

utgångspunkterna, centrala begrepp samt hur dessa tillämpades i analysen. En grundregel för att 

bedöma analysens trovärdighet var att när analysarbetet var nästan klart gicks materialet igenom en 

gång till. Detta för att kontrollera om tolkningen stämde eller om det fanns något som behövdes 

modifieras. I studien används formellt språk som ökar textens tillförlitlighet till exempel genom att jag 

undvika användandet av pronomen (”jag”) och istället använda formuleringar såsom ”Forskningen 

visar att…” (Kajiser & Öhlanders, 2011, ss. 288–289). 

Att skicka ut frågorna till pedagogerna innan intervjun gav pedagogerna tid att hinna tänka över 

frågorna och kanske diskutera frågorna med andra kollegor och reflektera mer över nya perspektiv på 

ämnet. Förskolorna som ingår i studien ligger inom samma kommun i Stockholms län vilket kan 

påverka resultaten då kommunerna har ansvaret för förskolorna. Det innebär att resultaten från 

intervjuerna kan vara lika när det gäller vissa frågor som till exempel frågan om förskolan har 

modersmålspedagoger. Samma svar erhölls från samtliga pedagoger då den aktuella kommunen inte 

har modersmålspedagoger (till skillnad från vissa kommuner i Stockholm där barnen har stöd av 

modersmålspedagoger). Resultaten varierar alltså beroende på var förskolan är placerade. I till 

exempel Malmö har förskolorna mer stöd och kunskap och det kanske beror på att det finns fler barn 

där med annat modersmål än svenska. 

Datainsamlingen inför uppsatsskrivandet påbörjades tidigt i processen. Det innebar att det efterhand 

som kunskapen inom området fördjupades uppstod nya frågor och aspekter som inte hann besvaras i 

denna studie. 

Ett vanligt förekommande problem för många som skriver uppsatser är att få tag på pedagoger som 

ställer upp för intervju. Som tidigare beskrivit löstes problemet i den här studien genom att direkt 

kontakta förskolecheferna. 

Genom att spela in intervjuerna höjs tillförligheten eftersom ingenting missas från intervjun. Citat från 

informanterna som används i studien bidrog till att komma fram till resultaten. Pedagogerna verkade 

mycket intresserade av att beskriva hur de jobbar med och tänker kring flerspråkighet i förskolan.  

Den valda metoden med semistrukturerade intervjuer var lämplig att använda i denna studie då 

avsikten var att ta reda på hur pedagogerna beskriver arbetet med flerspråkighet på förskolan och att 
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höra deras tankar kring ämnet. Pedagogerna hade bra kunskap i ämnet eftersom de har arbetat inom 

förskoleverksamhet i flera år samt har erfarenhet av barn med annat modersmål än svenska. Detta 

bidrog till att studien blev mer tillförlitlig (jfr Patel & Davidson 2003, s. 78).  

Resultat 

I detta kapitel presenteras studiens resultat utifrån min bearbetning av data som samlats in under de 

semistrukturerade intervjuerna. Resultaten kommer att presenteras under två större teman. Dessa 

teman är frågeställningarna: Hur beskriver pedagoger modersmålets betydelse? Hur beskriver 

pedagogerna sitt arbete med barnens modersmålutveckling? Utifrån intervjufrågorna framkom 

kategorier som kommer att presenteras som underrubriker till respektive tema. 

Pedagogernas namn i studien är fingerade. 

Hur beskriver pedagoger modersmålets 

betydelse? 

Modersmålet och flerspråkighet 

Barngrupperna hade arton olika modersmål representerade trots att förskolorna inte ligger i ett 

invandrartätt bostadsområde. Som tidigare rapporterat hade alla pedagoger barn med annat modersmål 

än svenska i sina barngrupper. Antalet barn med annat modersmål än svenska varierade mellan ett och 

åtta i varje barngrupp. Tototalt representerade de 18 olika modersmål. 

Under intervjuerna tillfrågades pedagogerna hur de förklarar begreppet modersmål och de flesta 

svarade väldigt lika. Det var bara ett svar som skilde sig från de andra. 

Modersmål språket som man använder hemma (Anna). 

Modersmål är språket som barnen behärskar obehindrat och man använder det hemma (Eva) 

Modersmål tänker jag är det språk man talar hemma med sina föräldrar (Cecilia). 

Modersmål är det första språket eller de första språken man lär sig hemma, oberoende av om det är 

moderns eller faderns språk. Om mamman pratar engelska med barnet och pappan pratar kinesiska 

med barnet då kommer barnet att lära sig båda språk på lika villkor. Därmed kommer båda språk att 

betraktas som modersmål. Därför kan vi säga att vissa barn har två modersmål (Bella). 

Alla pedagoger förutom Diana ansåg att modersmålet är det språket som man behärskar och använder 

hemma. Diana berättade: 

Modersmål anser jag vara det språk man har då man ej är född i landet, en förälders ursprungsspråk 

som man hör hemma (Diana). 
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Diana ansåg att man har ett modersmål enbart om man är född i ett annat land. Hon tänker alltså 

inte på svenska som ett modersmål. 

 

När det gäller flerspråkighet var pedagogernas svar mycket lika. De tycker att man är flerspråkig om 

man behärskar mer än ett språk: 

Flerspråkighet är när man kan fler modersmål eftersom föräldrar kan olika språk som till exempel 

pappa kan arabiska mamma kan persiska och sen de har gemensamt språk då barnen lär sig olika 

språk (Anna) 

Flerspråkighet handlar om att man behärskar flera språk och som ofta används i vardagen för att 

obehindrat kommunicera sig i det samhälle man befinner sig (Bella). 

Begreppet flerspråkighet förknippas ofta med personer med utländsk bakgrund, att man talar svenska 

och sitt eget modersmål. För mig står det för att man behärskar fler än två språk oavsett bakgrund. Vi 

pratar om flerspråkiga barn då barnens föräldrar har olika modersmål och har svenska eller engelska 

som ett gemensamt språk men talar sitt modersmål med sitt barn. Då tänker jag att barnen växer i en 

flerspråkig miljö (Cecilia). 

Flerspråkighet för mig är man får lära sig flera språk parallellt och behärskar dem (Diana). 

Jag skulle vilja säga att barnen behärskar två eller flera språk och barn använder obehindrat kallas det 

för flerspråkighet tänker mig (Eva). 

De flesta pedagoger förknippar begreppet flerspråkighet med personer med utländsk bakgrund 

och att man är flerspråkig när man talar och förstår flera språk. Cecilia tycker att barn kan vara 

flerspråkiga oavsett bakgrund. 

 

När pedagogerna tillfrågades om de låter barnen tala sitt modersmål i förskolan och anledningen till 

det så svarade alla pedagoger väldigt lika. De tycker att det är viktig att pedagogerna signalerar till 

barnen att modersmål är viktig och att det bidrar till att barnen utvecklar språkliga kunskaper inom sitt 

modersmål. 

Det är jätteviktigt att barnen uttrycker sig på olika språk om barnen vill uttrycka sig på sitt modersmål 

de kan absolut göra det därför det är bra för barnen att visa sitt intresse och nyfikenhet på sitt 

modersmål och samtidigt barnet utvecklar sitt modersmål och blir stolt över sig själv att de kan flera 

språk och även svenskt talande barn lär sig från andra barn och börjar prata på olika språk och de 

också känna sig stolta över sig själva.  Det blir positiv inställning att man kan olika språk (Anna). 

Anna tycker att det är viktigt att barn får uttrycka sig på sitt modersmål om de vill. Barnen då 

utvecklar då sitt modersmål och blir stolta över sig själva. Bella berättade om modersmålet som ett 

språkligt redskap: 

Ja. Ibland använder barn sitt modersmål vid deras lek eller vid måltider. När vi tillåter barn att prata 

på sitt modersmål skapar vi utrymme för flödet av barnens tankar och förstärker deras 

uttrycksförmåga. Flerspråkiga barn använder begrepp och ord på det språk som fyller bättre det de 

vill säga, uttrycka. Däremot om vi inte tillåter barn att prata sitt modersmål begränsar vi deras 

tänkande och utveckling samt signalerar vi på att deras språk inte är värd vilken får också 

konsekvenser för deras självkänsla (Bella). 

Bella betonar här att när barn använder sitt modersmål som ett språkligt redskap skapas utrymme för 

att uttrycka sina tankar. Hon poängterar att om man inte tillåter barn att prata sitt modersmål så 
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begränsas barnens språkutveckling samt påverkar modersmålets status vilken kan leda till att barn inte 

känner sig stolta över sitt modersmål. Eva berättade: 

Ja självklart det finns flera barn som kan arabiska så vi låter dem pratar med varandra på arabiska 

eftersom barnen blir stolta över sitt eget språk, och i samling vi brukar fråga vad betyder en bil på 

arabiska eller turkiska då barnen svarar. Vi uppmuntra de att försöka prata sitt eget språk (Eva). 

Som visar sig ovan så framgår det i intervjuerna att pedagogerna lägger stor vikt vid att barnen ska 

känna en stolthet över sina modersmål. 

 
 

På frågan om språkutveckling i modersmål fanns med i förskolans planering på samma sätt som övriga 

delar av det obligatoriska uppdraget gör, svarade alla utom en av pedagogerna nej. Bara Cecilia 

nämnde att förskolan hon arbetar på kommer i år att prioritera Skolverkets stödmaterial (2013): 

Ett av förskolans prioriterade mål för det här läsåret är att utveckla arbetet kring flerspråkighet och 

interkulturalitet. Vi har Läst och reflekterat kring Skolverkets skrift “Flera språk i förskolan” för att 

kunna öka kompetensen kring ett språkutvecklande arbetssätt och för att öka möjligheten för barn 

med annat modersmål än svenska, att utveckla sin kulturella identitet och sin förmåga att 

kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål men vi har inte kommit så långt att vi anlitar 

modersmålslärare men vi använder oss av flerspråkiga pedagogerna på förskolan (Cecilia) 

De som svarade nej nämnde att de följer upp flerspråkiga barn under utvecklingssamtal och betonade 

hela tiden vikten av att barnen använder modersmålet hemma. 

Modersmålsstöd 

Pedagogerna tillfrågades om de kan stödja alla barns språk på samma sätt och svaret blev att det kan 

de inte eftersom de själva inte behärskar alla språk. Många av pedagogerna kan flera språk men 

vanligast var engelska, arabiska, persiska, turkiska och spanska. Eva berättade: 

På min avdelning är det jag som kan turkiska och en annan pedagog som kan arabiska men på andra 

avdelningar finns en som kan arabiska, två persiska och en pakistanska. Jag som kan turkiska, jag 

läser böcker på turkiska och säger till exempel frukter på turkiska, när vi berättar en saga till barnen 

på svenska sedan berättar jag sagan på turkiska, samma sak gör en annan pedagog som kan arabiska. 

Vi försöker fråga barnen att räkna på sina modersmål (Eva). 

Pedagogerna försöker utnyttja språkkunskaper som pedagogerna har men de kan inte stödja alla 

flerspråkiga barn på samma sätt eftersom de inte kan alla språk. En del pedagoger menade därför att 

det är viktigt att visa att man är intresserad och nyfiken genom att till exempel låta barnen lära 

pedagogerna ord på barnets språk och sjunga på olika språk.  

Anna lyfter dock fram ett problem som hon ser med att vissa barn kan få stöd i modersmålet genom 

pedagogernas språkkompetenser: 

/…/Jag kan persiska men jag pratar inte med barnen som har persiska som modersmål eftersom om 

jag ska prata med barnen som kan persiska det blir orättvis till andra eftersom jag inte kan alla språk 

för att prata de andra barn/…/ (Anna). 

Anna tycker att det är orättvist mot andra barn om pedagogen använder sitt modersmål med barn som 

har samma modersmål. 
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När pedagogerna tillfrågades om hur de jobbar med modersmål i förskolan noterades att de inte 

använder modersmålspedagoger. De jobbar istället med böcker och sagor på olika språk, som till 

exempel Alfons Åberg böckerna som finns tillgängliga på ett trettiotal olika språk. En pedagog 

nämner att de ibland använder Youtube for att kolla på filmer som föräldrarna rekommenderat. 

Pedagogerna jobbar även språkutvecklande med hjälp av sånger på flera språk. Det förekommer ofta 

ord, bokstäver och siffror på barnens alla språk i miljön. De är vanligen klistrade på väggarna. Anna 

berättade: 

/…/. Vi jobbar mycket med att lyfta upp olika språk i barngruppen. Med hjälp av föräldrarna skriver 

vi ut ord och bokstäver på olika språk och sätter dem på väggen. Barnen började då visa stort intresse 

för bokstäver och barnen ser skillnaden mellan olika alfabet. /…/.  Ett exempel är att vi brukar göra 

fördelsdagar och sjunger på olika språk som vi har i gruppen. Barnen började då sjunga på olika 

språk. Under utvecklingssamtal pratar vi med föräldrar om vikten av att barnet pratar sitt modersmål 

hemma (Anna). 

Cecilia tycker att det är viktigt att uppmärksamma alla barns språk på ett positivt sätt: 

Vi uppmärksammar de språk som är representerade på avdelningen. Vi lånar böcker på de olika 

språken. Vi använder oss av pedagoger med annat modersmål än svenska. Vi uppmuntrar barnen att 

lära oss ord/ sånger på deras modersmål. Räkna på de olika språken. Vi tänker att det är viktigt att 

uppmärksamma alla barns språk på ett positivt sätt. Detta leder till att barnen utvecklar en positiv 

självkänsla och en stark identitet. Att det pratas olika språk på avdelningen är något som upplevs 

både naturligt och positivt av både barn och pedagoger (Cecilia). 

Hur beskriver pedagogerna sitt arbete med 

barnens modersmålutveckling? 

Förhållningssätt 

När pedagogerna tillfrågades vilket förhållningssätt de har till barnens modersmål svarade samtliga 

pedagoger att de hade ett positivt förhållningssätt till barnens modersmål och att de anser att deras 

förhållningssätt har en viktig roll i barns flerspråkiga utveckling. Cecilia berättade: 

Vi har ett positivt förhållningssätt till barnens olika språk. Vi uppmärksammar alla barns olika språk 

och ser det som något positivt som berikar barngruppen (Cecilia). 

De tycker också att det är viktigt att synliggöra familjernas kulturer med hjälp av föräldrarna i 

förskolan. Anna beskriver att det är viktig att visa intresse för deras modersmål, lyfta upp deras språk 

och vara nyfiken på det: 

Det är viktigaste tycker jag att jobba med barnen modersmål förhållningssätt för att visa intressen 

som pedagog för deras språk och lyfta upp deras språk och bli nyfiken, fråga vad vissa ord i deras 

modersmål betyder och sjunga på deras modersmål (Anna). 

Bella säger att de visar respekt för barnets modersmål. Barnens språk handlar om deras identitet och 

kultur: 
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Vi visar stor respekt för barnets modersmål. Språket handlar om barns kultur och identitet. Barn 

behöver känna sig stolta över sig själva för att kunna utveckla och lära sig. Barns självkänsla 

förstärks när deras språk och kunskap bemöts med respekt och nyfikenhet, och det gör vi. Jag kan ge 

ett exempel, vi har flera barn från Kina som kan svenska på olika nivåer, de som kan mer svenska 

hjälper oss i olika situationer genom att fungera som tolk för sina vänner. När barn agerar som tolk 

får det uppleva att sitt språk, sitt kunnande är viktigt för att annars pedagogen skulle inte kunnat 

kommunicera sig med det andra barnet (Bella). 

Eva säger att de vill uppmuntra barnen att använda deras modersmål men om de själva inte kan språket 

blir det svårt: 

Jag vill uppmuntra barnen att använda sitt modersmål men om vi själva inte kan språket blir det svårt 

för oss, men jag brukare säga till föräldrarna att prata bara sitt eget språk med sina barn, för att dem 

lär sig svenska i förskolan, just för att uppmuntra barnen att prata sitt eget språk (Eva). 

I intervjuerna förklarar Diana att en del föräldrar inte vill att barnen ska läsa och höra deras modersmål 

i förskolan för att de vill att barnen ska lära sig att behärska svenska fullt ut: 

Vi kan inte sydkoreanska men tar gärna emot tips från föräldrar, men just dessa vill inte att barnet ska 

läsa/höra sitt modersmål i förskolan. De vill att barnet lär sig behärska svenska fullt ut. Det är svårt 

att övertyga dem att det inte är någon nackdel! (Diana). 

Diana hade bara ett barn i barngruppen som hade ett annat modersmål än svenska.  

Hjälpmedel för modersmålsutveckling 

När pedagogerna fick frågan om de har material som till exempel böcker, spel och appar på alla 

modersmål som är representerade i barngruppen svarade samtliga att de saknar tillgång till sådant 

material. Alla pedagoger säger att de lånar böcker från biblioteket på några av de språk som är 

representerade på avdelningen men de har inte hittat till alla. Pedagogerna uppmuntrar föräldrar att 

läsa sagor till sina barn på deras språk. Eva nämner att hon lånar böcker från biblioteket på språken 

som de kan läsa och sedan läser de samma böcker på svenska. Språken som de inte behärskar ber de 

föräldrarna att låna på sitt modersmål och sedan läser pedagogerna samma böcker på svenska. Eva 

berättade: 

Vi lånar böcker från biblioteket på språket som vi kan läsa och sedan läser vi samma böcker på 

svenska. Språket som vi inte behärskar ber vi då från föräldrarna att låna böcker från biblioteket på 

sitt modersmål och sedan vi läser samma böcker på svenska. Vi har inga appar på olika språk och jag 

vet inte om det finns, jag har inte kollat men nu efter din fråga vill jag leta, men vi brukare ha 

discostund då frågar vi föräldrar vilken sång barnet gillar på sitt språk som till exempel på polska då 

föräldrar säger vilken sång är bra osv. Annars blir det bara på svenska eller engelska, jag vill att alla 

barn lyssnar och dansa på olika språk (Eva). 

Anna nämnde att de lånar böcker från biblioteket och det är viktigt att böckerna är tillgängliga för 

barnen i förskolan. Pedagogerna visar intresse för deras modersmål för att väcka intresse hos barnen så 

att de känner sig stolta över sitt modersmål. Anna berättade: 

Vi lånar böcker från biblioteket men det är viktigt att inte bara läsa böcker till barn utan det är bra att 

det finns böcker i förskolan och barnen kan komma och ta en bok, sitter och tittar på alfabetet och ser 

skillnaden mellan olika bokstäver. Vi hade ett barn med persiska som modersmål, jag försökte prata 

med honom på persiska men hen vill inte svarar och inte ens lyssna. Men efter att vi har lagt 

bokstäverna på vägen på olika språk då blev hen intresserad att lära sig att skriva på persiska och en 

dag jag frågade vill du skriva ditt namn på persiska, hen sa jag kan inte då skrev jag hans namn på 
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persiska då skrev hen exakt hur jag hade skrivit. Hen blev stolt över sitt modersmål. Man behöver 

inte komplicera saker för att lära barnen sitt modersmål, det räcker bara med enkla saker. Nej vi har 

inga appar för modersmålet, men det är bra att börja tänka på eftersom det är viktigt faktiskt, vi 

lyssnar på musik på olika språk eftersom barnen tycker det är roligt (Anna). 

Bella nämner att de har en pedagog som ansvarar för förskolans bibliotek: 

Vi tränar mycket med att läsa på svenska och pratar vad boken handlar om och vi förklarar ord som 

de inte förstår och det blir också för svenska barn men det blir svåra ord för barn som har ett annat 

modersmål än svenska. Sedan har vi böcker på svenska och på olika språk som föräldrarna kan låna 

och läsa till deras barn hemma. Vi ber från föräldrarna om dem kan komma till förskolan och läsa 

samma bok på svenska och på sitt modermål. Vi har en pedagog som har ansvar för förskolans 

bibliotek som har gått på en kurs och lärt sig hur man ska jobba med det och säga till och försöker 

inspirera oss andra. Förskolansmål är att alla ska sträva mot för att utveckla vårt arbetar med barn 

som har olika språk (Bella). 

Bella nämnde att en pedagog har gått en kurs och försöker inspirera andra pedagoger. De har böcker 

på både svenska och andra språk i förskolan så att föräldrarna kan låna hem böcker och läsa för sina 

barn. De ber sedan föräldrarna att komma till förskolan och läsa samma bok på svenska och på sitt 

modersmål. 

Analys 

I detta kapitel presenteras en analys av resultatet utifrån de tidigare presenterade teorierna, begreppen 

och den tidigare forskningen. 

Utifrån ett sociokulturellt perspektiv kan förskolorna i studien ses som en kulturell kontext där barn 

alltid integrerar i en specifik miljö. Kunskap konstrueras genom samspel med andra och lärande 

grundar sig i sociala processer. Samspel med andra är grundläggande i det sociokulturella 

perspektivet. Utifrån pedagogernas svar kan man tolka det som att de anser att barn konstruerar 

kunskap i samspel med andra eller artefakter och medierande redskap. Barn lär sig när de gör något 

tillsammans med andra, t.ex. en pedagog angav att de ibland använder Youtube för att kolla på filmer 

som föräldrarna rekommenderat. Youtube är då ett medierande redskap som barnen använder 

tillsammans med andra där kunskap konstrueras. En annan pedagog angav att de använder böcker på 

barnens modersmål som bidrar till barnens språkutveckling. Böckerna är artefakter som skapats av 

människan och tillsammans med dessa kan barnen konstruera kunskap (Gjems 2011, ss. 19–20).  

Pedagogerna berättade att de anordnar olika aktiviteter för barnen som lekar, sånger och sagostunder. 

Dessa är en del av ett regelbundet och återkommande mönster av aktivitetssytem. I det sociokulturella 

perspektivet ges lärande en koppling till en praktikgemenskap samt barns tidigare erfarenheter av 

aktiviteter och deras förmåga att delta i aktiviteter. Med praktikgemenskaper menas alla former av 

aktiviteter till exempel när vi leker, sjunger eller lyssnar på en saga. Därför kan man uppfatta lärande i 

den här studien som en social process. Vi kan med andra ord etablera intersubjektivitet med de andra 
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och på så sätt förstår vi vad som händer och vi kan lära av varandra. Genom samtal och interaktion i 

aktiviteter där barn deltar eller observerar skaffar de sig kognitiva redskap. Redskapen som används i 

lärandeprocesser kan vara materiella och symboliska redskap. Barn skaffar sig kunskaper genom att 

delta i olika aktiviteter där kunskaper används och delas med andra barn (Gjems 2011, ss. 21–22). 

En del pedagoger berättade om sångaktiviteter vilka kan tolkas som medierande redskap. 

Sångaktiviteter erbjuder olika kommunikativa resurser, som rörelse, lyrik, rytm, artefakt och 

möjligheter till upprepning av aktiviteten. Barnen kan delta i sångaktiviteter oavsett deras språk, de 

behöver inte ens använda verbalt språk utan de kan till exempel observera (Kultti 2013, s. 1965). 

Pedagogerna i studien använde sångaktiviteter som ett medel som lär flerspråkiga barn att delta i 

förskolans aktiviteter. Pedagogen hade en viktig roll när det gäller användning av dessa resurser. 

Barnen behöver stöttning och vägledning av andra erfarna barn och lärare när de befinner sig i 

utvecklingszonen (Säljö 2015, s. 100).  Med lite hjälp av en vuxen eller en erfaren kamrat kan barnen 

genomföra lärande som de inte klarar på egen hand. Det är viktigt att pedagogerna stimulerar barnen 

när det befinner sig i utvecklingszonen så att de kan bygga på befintliga kunskaper och ge barnen 

utmaningar så att de kan gå från det kända till det okända i sin utveckling (Säljö 2011, s. 119). Stödet 

behöver inte vara från en person utan kan bestå i att man använder en app eller använder sig av 

intellektuella eller fysiska redskap (Säljö 2011, s. 125). Pedagogerna berättade att de gör olika 

aktiviteter för att stötta barnens språkutveckling genom lekar, sånger och sagostunder. Dessa 

aktiviteter är en del av återkommande mönster av aktivitetssytem som kan erbjuda 

utvecklingsmöjligheter där barnen kan bemästra eller appropriera såväl språkliga som social 

kunskaper. 

Artefakterna på förskolorna som barn hade tillgång till är viktiga för barnens deltagande, samspel och 

skapande av aktiviteter. Relationen mellan material i förskolan och material som barnen känner igen 

från hemmiljön blir en resurs för deltagande och erbjuder möjligheter för kommunikation utifrån 

barnens erfarenheter på modersmålet (jfr Kultti 2012, ss. 174–175). Detta noterades när förskolan har 

en bok på svenska och barnen har samma bok hemma fast på sitt modersmål. En av pedagogerna 

berättade att de har böcker på olika språk och att de använder böcker för att utveckla barnens 

språkförmåga. Detta görs genom att be föräldrarna låna böcker att läsa hemma för sina barn på 

modersmålet och att pedagogerna på förskolan läser samma bok fast på svenska. Boken är en artefakt 

där språket är medierande redskap.  

När pedagogerna inte kan barnens modersmål blir det svårt för dem att använda barnens språk som ett 

medierande verktyg. Föräldrarna använder modersmålet som ett medierande verktyg hemma när de 

läser böcker som pedagogerna på förskolan sedan läser på svenska. Det blir på så vis lättare för barnen 

att ta till sig ett nytt språk i förskolan. Barnen lär sig modersmålet som i sin tur används för att 

förmedla nya kunskaper om ett annat språk. Barnen konstruerar en socialt distribuerad kunskap som 
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innebär att barn lär sig något med hjälp av andra men inte på egen hand. Detta kan jämföras med 

utvecklingszonen.  

Pedagogerna i studien uppvisade en positiv attityd till barnens modersmål. Det är viktigt eftersom 

flerspråkighet anses som en tillgång i undervisning när de börjar skolan. Barn i skolan som använder 

sitt modersmål får bättre resultat jämfört med de barn som inte gör det (Svensson 2012, s. 31). 

Pedagogerna i studien kan som sagt inte alla språk som barnen pratar i förskolan men när de frågar ett 

barn om vad något heter på barnets språk stärks modersmålets status och barnet känner sig stolt över 

sitt modersmål. Barnen uttrycker sina tankar med hjälp av modersmålet som ett språkligt redskap 

(Massing, Kirova & Henning 2013). 

Samtliga pedagoger tycker att deras flerspråkiga kollegor är viktiga resurser i förskolan. Flera 

pedagoger tycker att det är fördelaktigt att ha flerspråkiga pedagoger som kan de språk som är 

representerade i barngruppen. De kan till exempel vara med och utveckla arbetsmaterial. De tycker att 

det är betydelsefullt att pedagogerna signalerar till barnen att modersmål är viktigt och bidrar till att 

barnen utvecklar sina modersmål. Detta skapar en miljö där barnen känner sig trygga och med intresse 

utvecklar sin språkförmåga. Genom att lyfta barnens olika modersmål stärks deras identitet vilket 

uppmuntrar både barn och föräldrar att tala sitt modersmål hemma. Det leder till att både förstaspråket 

och andraspråket främjas. Det är viktigt att krav som ställs på flerspråkiga barn inte skiljer sig från 

barn som har svenska som modersmål och att pedagogerna visar sitt intresse i andraspråket.  

Samtliga pedagoger ansåg att deras förhållningssätt har en betydande roll i språkutveckling för 

flerspråkiga barn. Stöttning är ett tydligt tecken på ett förhållningssätt som tar barns perspektiv som 

utgångspunkt. Ett exempel kan vara att låta barnen sjunga på olika språk. Pedagogerna tog hänsyn till 

skillnader i barns erfarenheter och språkliga kompetenser i sångaktiviteternas innehåll. Pedagogerna 

kunde stötta barnens deltagande och kommunikation på svenska genom fysiska handlingar som att 

peka, ställa frågor och använda artefakter. Pedagogerna uppmuntrade och stärkte barnens identitet 

genom att lyfta barnens olika modersmål. 

Pedagogerna nämnde även att de pratar med föräldrarna om att barnen bör använda sitt modersmål 

hemma, eftersom barnen lättare tar till sig ett nytt språk på förskolan om de behärskar modersmålet. 

En pedagog berättade om att vissa föräldrar som inte vill att barnen ska läsa och höra deras modersmål 

i förskolan och hemmet. Föräldrarna vill att barnet ska lära sig att behärska svenska fullt ut. Detta kan 

kopplas till det Svensson (2012, s. 31) säger om att det är viktigt att barn inte slutar utveckla sitt 

modersmål eftersom det behövs för att kunna ta till sig andra kunskaper.  

Samspelet mellan lärare, barn och föräldrar är central för språkutvecklingen. Med andra ord behöver 

läraren ha kunskaper om barns andraspråk och kulturer vilket sker genom möten med barn och 

föräldrar (Kultti 2012, s. 46). 
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Diskussion  

Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur fem pedagoger arbetar med barns språkutveckling 

i relation till hur arbetet med barnens modersmål pågår.  

Frågeställningarna i studien är:  

o Hur beskriver pedagogerna sitt arbete med barnens modersmålutveckling? 

o Hur beskriver pedagoger modersmålets betydelse? 

Enligt förskolans läroplan ska förskoleavdelningar som har ett eller flera flerspråkiga barn jobba 

kontinuerlig med språkutveckling i både modersmål och svenska, oavsett om förskolan har tillgång till 

modersmålspedagoger eller inte (Skolverket 2016, s. 10). Resultaten från min studie visar att 

pedagogerna jobbar med språkutveckling men barn får olika mycket stöd, beroende på vilken förskola 

de går på. Tidigare togs Ljunggren (2016) studie upp, där författaren konstaterar att olika miljöer 

erbjuder olika möjligheter till handling. Även Svensson skriver att kommunikationsmönstret på 

förskolan avgör om barnen kan utvecklas eller begränsas i sin språkutveckling och förskolemiljön 

påverkar på så vis hur barnen utforskar och utvecklar språket (Svensson 2012, s. 30). 

Pedagogerna uppmärksammar de olika representerade språken i barngruppen, men det är inte helt 

enkelt att stödja och utveckla barnens språk eftersom pedagogerna inte behärskar dem alla. Det enda 

pedagogerna kan göra när de inte kan barnets modersmål är att visa intresse för modersmålet genom 

att exempelvis be barnet att sjunga, eller lära andra barn och pedagoger ord på sitt modersmål. 

Pedagogerna arbetar då för att stärka modersmålets status och att barnen ska känna sig stolta över sitt 

modersmål.   

Massing, Kirova & Hennig (2013) rapporterade om vikten av samarbetet mellan förskolan och 

föräldrar och att öka barnens kunskaper och stolthet i sina hemspråk och kulturer. Barnen i deras 

studie fick hjälp från förstaspråkhandledare och kulturella medlare för att synliggöra familjernas 

kulturer och kunskapsbidrag till förskolan. I min studie hade förskolorna varken 

förstaspråkhandledare eller kulturella medlare. Däremot uppgav pedagogerna att de utnyttjar 

varandras språkkunskaper. Pedagogerna lyfter upp modersmålet och uppmuntrar både barn och 

föräldrar att tala sitt modersmål hemma. Detta sker genom att exempelvis be föräldrar läsa böcker för 

sina barn hemma och sedan läser pedagogerna samma bok på svenska i förskolan. Pedagogerna i min 

studie tycker också att det är viktigt att synliggöra familjernas kulturer med hjälp av föräldrarna i 

förskolan. Pedagogerna beskrev att de skapar en miljö där barn känner sig trygga och stolta över sitt 

modersmål genom att uppmärksamma alla barns språk på ett positivt sätt. Det hör ihop med det 

Svensson skriver om att det är önskvärt att pedagogerna skapar en miljö där barnen känner sig trygga 

och med intresse utvecklar sin språkförmåga (Svensson 2012, s. 34). I Ljunggren (2016) studie 
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utvecklade förskollärarna en flerspråkig miljö i förskolan utifrån att barnens modersmål skulle bli en 

naturlig del av den dagliga verksamheten trots att förskollärarna inte pratade samma språk som barnen. 

Studien visar vikten av att barnens hem, förskolans kontext och föräldrar och förskollärare har en 

gemensam känsla av samhörighet. Detta observerades i den aktuella studien exempelvis när en 

pedagog berättade att de ibland använder Youtube för att kolla på filmer som föräldrarna 

rekommenderat. Pedagogerna signalerar på så vis till barnen att modersmål är viktigt och detta skapar 

en miljö där barnen känner sig trygga och med intresse kan utvecklar sin språkförmåga. Detta stärker 

barnens identitet genom att barnens olika modersmål lyfts och det uppmuntrar både barn och föräldrar 

till att tala sitt modersmål hemma. Detta bidrar till att modersmålet bli en naturlig del av den dagliga 

verksamheten. De beskriver även samspel med föräldrar där pedagogerna och föräldrarna läser böcker 

på olika språk, exempelvis när förskolan har en bok på svenska och barnen har samma bok hemma fast 

på sitt modersmål. Pedagogerna bad föräldrarna att låna böcker för att läsa för deras barn hemma på 

sitt modersmål och att pedagogerna läser samma bok på svenska fast på förskolan. 

Kultti (2012, s. 46) anser att pedagogernas förhållningssätt till andraspråk i förskolan och samspelet 

mellan lärare, barn och föräldrar är grundläggande för språkutvecklingen. Med andra ord behöver 

läraren ha kunskaper om barns andraspråk och kulturer vilket sker genom möten med barn och 

föräldrar. Samtliga pedagoger i min studie hade ett positivt förhållningssätt till barnens modersmål och 

det är viktigt för barns flerspråkiga utveckling. De uppmärksammar alla barns olika språk och ser det 

som något positivt som berikar barngruppen. Pedagogernas förhållningssätt och kunskaper om hur 

man stödjer flerspråkiga barn är viktiga faktorer i arbete med flerspråkighet i förskolan. 

Den pedagogiska miljön som skapats av pedagoger kan innehålla sångaktiviteter som är ett medel för 

att få flerspråkiga barn att delta i förskolans aktiviteter. Deltagande varken baseras varken på, eller 

förutsätter språkanvändning, eftersom språkliga nyanser inte noteras och språklig förhandling inte 

krävs för genomförande. Barn lär sig av varandra trots olika språk, färdigheter eller bakgrund. 

Sångaktiviteter kan tolkas som medierande redskap eftersom sångaktiviteter erbjuder olika 

kommunikativa resurser och möjligheter till upprepning av aktiviteten (Kultti 2013, s. 1966). 

Kultti (2012) anser att lek, måltider, sång- och sagostunder är en del av ett regelbundet och 

återkommande mönster av aktivitetssystem. Strukturen av aktiviteterna har betydelse för barns 

möjligheter till språklig och kommutativ utveckling. Gemensamma erfarenheter skapar utrymme för 

utveckling i förskolan. Detta observerades i min studie exempelvis när en pedagog berättade att de 

anordnar olika aktiviteter för barnen som lekar, sånger och sagostunder. Dessa är en del av ett 

regelbundet och återkommande mönster av aktivitetssytem. 
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Betydelse för praktiken och 

professionen 

Förhoppningsvis synliggör denna studie hur pedagogerna tänker kring flerspråkighet och väcker 

intressen hos pedagoger för att fördjupa sig i ämnet, då flerspråkighet är en tillgång både för barn och 

samhället. Pedagogers förhållningssätt är avgörande för flerspråkiga barns möjligheter att utveckla 

både svenska och modersmålet (Skolverket 2013, s. 4). Förhoppningen är att studien belyser vikten av 

vanligt förekommande aktiviteter som bidrar till språkutvecklingen. De flesta pedagoger gör troligtvis 

redan sådana aktiviteter som nämndes i studien men att de nu kan reflektera över och förstå hur och 

varför dessa aktiviteter är språkutvecklande. 

Jag tror även att min studie kommer att ha en stor betydelse för min framtida roll som förskollärare 

eftersom jag har fått lära mig hur andra pedagoger jobbar med flerspråkighet. Jag har förstått vikten av 

att barnen lär sig sitt modersmål bra för att lättare kunna ta till sig nya kunskaper. Jag kommer att ta 

med mig mina nya kunskaper till min arbetsplats, där det med stor sannolikhet kommer att finnas barn 

med annat modersmål än svenska.  

Vidare forskning 

Studie handlar om att undersöka hur förskolan kan medverka till att barn med annat modersmål än 

svenska utvecklar sitt modersmål. Det fanns många uppsatser om flerspråkighet i förskolan men inte 

så många vetenskapliga studier. Därför finns det behov av fler undersökningar och vetenskapliga 

studier där arbetet med flerspråkighet analyseras. 

Skolverkets stödmaterial utgör en bra grund för förskolorna att börja med för att höja deras kompetens 

om flerspråkighet i förskolan. Ett problem med styrdokumenten är att de kan tolkas på olika sätt eller 

ignoreras och därmed får barn olika stöd, beroende på vilken förskola de går på. I första hand borde 

man satsa mer på förskolans personal för att utveckla deras kunskap och kompetens kring 

flerspråkighet. Det behövs också mer barnböcker på olika språk, som till exempel Alfons Åberg 

böckerna. 

Det vore önskvärt med mer forskning om hur pedagoger kan jobba i förskolan för att stödja 

flerspråkiga barns språkutveckling eftersom som det står i läroplanen att: ”barn som har ett annat 

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

svenska som på sitt modersmål” (Skolverket 2016, s. 10). 
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Slutsatser 

 

Pedagogerna i studien använder sig av språkutvecklande aktiviteter där barn konstruerar kunskap 

genom samspel med andra, artefakter och medierande redskap. Studien visade att samtliga pedagoger 

hade ett positivt förhållningssätt till barnens modersmål och att de har en viktig roll i barns 

flerspråkiga utveckling. De uppmärksammar alla barns olika språk och ser det som något positivt och 

berikande för barngruppen. Pedagogernas förhållningssätt och kunskaper om hur man stödjer barn 

som talar flera språk är viktiga faktorer i arbetet med flerspråkighet i förskolan. Genom att 

uppmärksamma alla språk och kulturer som är representerade i förskolan samt betona deras betydelse, 

skapas en mångkulturell miljö där samspelet mellan personal, barn och föräldrar spelar en essentiell 

roll för språkutvecklingen. Detta är viktigt eftersom pedagogerna behöver ha kunskaper om barns 

andraspråk. 

Förskolorna som ingick i studien har inte modersmålspedagoger men pedagogerna beskriver att 

flerspråkiga barn i förskolan får ofta stöd av flerspråkiga pedagoger. Detta bidrar till att barnen 

utvecklar sina modersmål men pedagogerna kan inte stödja alla barn på samma villkor eftersom de 

inte kan alla språk som finns representerade i barngruppen. Pedagogerna arbetar då för att stärka 

modersmålets status och att barnen ska vara stolta över sitt modersmål.   
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Bilaga 1 Intervjufrågor  

➢ Hur gamla är barnen på avdelningen du jobbar på? 

➢ Hur jobbar ni med modersmålet i förskolan? 

➢ Hur många modersmål annat än svenska har ni i barngruppen och vilka? 

➢ Har ni pedagoger som kan flera språk och vilka språk? 

➢ Hur förklarar du begreppet flerspråkighet/modersmål? 

➢ Har ni modersmålspedagoger som kommer till förskolan? 

➢ Vilket förhållningssätt har ni till barnens modersmål?  

➢ Har ni material som till exempel böcker och spel på alla modersmål som är representerade i 

barngruppen? 

➢ Finns språkutveckling i modersmål i förskolans planering på samma sätt som övriga delar av 

det obligatoriska uppdraget gör? 

➢ Finns det flera olika appar och program som kan hjälpa modersmålsutvecklingen? 

➢ Låter ni barnen talar sitt modersmål i förskolan? Varför? 

➢ Kan ni stödja alla barns språk på samma sätt? 
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Bilaga 2 Informationsbrev 

 

 

Sollentuna 2017-11-02 

Hej Pedagoger! 

Jag är student på Barn- och Ungdomsvetenskapliga Institutionen, avdelningen för förskollärarutbildning och 

förskoleforskning vid Stockholms universitet. Inom ramen för vår sista och avslutande kurs på 

förskollärarutbildningen ska vi skriva ett examensarbete. Min studie kommer handla om barn med annat 

modersmål än svenska och hur ska förskolan medverka till att barn med annat modersmål än svenska utvecklar 

sitt modersmål. 

För att samla in material till arbetet skulle vi vilja intervjua några pedagoger. Vid dessa tillfällen vill vi spela in 

intervjuerna. 

Ett självständigt arbete är reglerat av regler om tystnadsplikt, personuppgiftslagen (1998:204) samt 

Vetenskapsrådets skrift om God Forskningssed. Detta innebär exempelvis att barnets, familjens, personalens och 

förskolans identitet inte får avslöjas och att fullständig konfidentialitet gäller. Allt insamlat material kommer 

därmed att avidentifieras och inga listor/register över personuppgifter kommer att upprättas. Det dokumenterade 

materialet får endast användas för vår egen bearbetning och analys samt sammanställas i en uppsats. Materialet 

kommer att förstöras efter att uppsatsen är godkänd. Uppsatsen kommer att publiceras digitalt.  

Med detta brev vill vi be om ert medgivande i form av intervju till studien. All medverkan är frivillig och kan när 

som helst avbrytas. Samtycker ni till studien så skriver ni under bifogad blankett.  

Önskar ni ytterligare information är ni välkomna att kontakta oss studenter eller vår handledare vid Stockholms 

universitet. 

Vänliga hälsningar Rajia Saad 

 

Rajia Saad  

Åsa Bartholdsson (handledare) 

Stockholms Universitet 

Barn och Ungdomsvetenskapliga Institutionen 

106 91 Stockholm 

Telefon: 08-120 760 43 

Mailadress: asa.bartholdsson@buv.su.se 
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