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Syftet med vår undersökning är att få bredare kunskap och förståelse om hur 
barns olika modersmål stimuleras och tas tillvara på i förskoleverksamheterna. 
Med hjälp av intervjuer har data samlats in och sammanställts, där resultatet 
visar på att barnens modersmål stimuleras med hjälp av förutsättningar som 
skapas utifrån pedagogernas kreativitet och de hjälpmedel som finns 
tillgängliga i de olika förskolorna. Slutsatsen av genomförd undersökning 
tydliggör att föräldrarna utgör en betydelsefull kunskapskälla och 
samarbetspartners gentemot pedagogerna och förskoleverksamheterna, samt 
att avsaknaden av modersmålstöd begränsar förutsättningarna för att kunna 
stimulera barnens olika modersmål.  
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1 Inledning 

Uppsatsen utgår från en pilotstudie som vi utförde våren 2015, då undersöktes olika 
språkstimulerande hjälpmedel på en interkulturell förskola. Vårt resultat visade på 
att pedagoger på en avdelning i en interkulturell förskola behöver vara flexibla och 
kreativa i sitt arbete för att kunna tillgodose barnens behov av stimulans i 
språkutvecklingen. Informanterna i pilotstudien uttryckte genom intervjuer att det är 
viktigt att tänka utanför den trygga boxen, men att det också finns svårigheter i det 
pedagogiska arbetet att kommunicera och tillgodose vissa barns språkkunskaper. 
Utifrån vår pilotstudie uppmärksammades hur betydelsefullt det är för barnens 
språkutveckling att redan i tidig ålder stimuleras och ges variation oavsett 
modersmål. För att barnen ska lära sig att uttrycka sig och förstå andra människor i 
sin omgivning, behöver de kontinuerligt stimuleras och möta språk i varierande 
situationer och former där bland annat pedagogerna kan stödja barnen i deras 
utveckling.  

I vårt nuvarande samhälle pågår en stor process där flyktingar flyr från sina 
hemländer och ankommer till Sverige, vilket medför att våra svenska förskolor 
behöver förbereda sig för att ta emot flertalet barn med varierande bakgrunder och 
kunskaper, liksom olika modersmål (Wedin, 2011). I och med situationen utmanas 
förskolans pedagoger i sitt förhållningssätt till hur de ska stimulera och bemöta 
barnens olika modersmål. Skolverket (2013) skriver att personal i förskolan blir allt 
mer fundersamma över läroplanens intentioner. Det står att varje barn ska ha 
möjlighet till att utveckla kommunikationen, både på det svenska språket och på sitt 
modersmål, men vilka möjligheter har pedagogerna i förskolan för att kunna 
stimulera alla barns modersmål? 

I läroplanen för förskolan framgår det att barnens språkliga förmåga läggs till grund 
redan i unga år (Skolverket, 2010). Språket är ett ämnesdidaktiskt viktigt område i 
det pedagogiska arbetet i förskolan, vilket inte bara är intressant utan också otroligt 
viktigt då språket påverkar oss människor i olika sammanhang. Språket behövs för 
att förstå sin omvärld och göra sin röst hörd. Knutsdotter Olofsson (2003) skriver att 
”Den som kan uttrycka sig genom språket har makten” (s.76). Trots att citatet ingår i 
ett sammanhang med äldre barn i skolåldern där deras språkkunskaper upplevs 
torftiga, så tolkar vi författaren att hon menar att barn i förskoleåldern behöver 
stimuleras och möta språk i olika former och i varierande sammanhang, för att få 
möjlighet till ökad språkförståelse och lust till att vilja uttrycka sig tillsammans med 
andra människor. Knutsdotter Olofssons resonemang kring språkstimulans kan 
kopplas samman med Fast (2011) som skriver att språket är starkt sammankopplat 
med barnets egen identitet. Som tidigare nämnts finns det idag barn i förskolan som 
har sitt ursprung i ett annat land än Sverige och har därmed också ett annat 
modersmål än svenska. Enligt Fast är det viktigt att barnens modersmål lyfts och 
integreras i förskolans verksamhet för att barnen ska känna tillit till sig själv och den 
egna förmågan, även känna att de har rätt till att uttrycka sig och för att finna mening 
och lust till att lära sig nya saker.  

Följande citat lyfter en del av förskolans betydelsefulla uppdrag med att stimulera 
barns olika modersmål: 

Språk och lärande hör oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling. Förskolan ska 
lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och uppmuntra och ta tillvara 
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barnets nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen. 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 (Skolverket, 2010, s.7). 

Utifrån vår genomförda pilotstudie och genomförd verksamhetsförlagd utbildning 
har vi inspirerats till att ytterligare undersöka hur alla barns modersmål stimuleras, 
för att vi för det första i vår pilotstudie tolkade informanterna att det finns 
svårigheter med att kunna stimulera de olika modersmål som finns i förskolan. För 
det andra har vi utifrån vår verksamhetsförlagda utbildning uppmärksammat att det 
finns behov av att kunna möjliggöra stimulans i barnens olika modersmål, på grund 
av att det svenska samhället i allt större utsträckning integreras med flera olika 
språkkulturer. 

Vi vill genom en undersökning av fyra förskolor se hur alla barns olika modersmål 
stimuleras i verksamheterna och hur pedagogerna väljer att arbeta tillsammans med 
barnen för att stimulera deras modersmål. Förhoppningarna är att vi ska få en större 
förståelse för hur olika förskolor arbetar för att stimulera barns varierande 
modersmål. 

1.1 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med vår undersökning är att få bredare kunskap och förståelse om hur barns 
olika modersmål stimuleras och tas tillvara på i förskoleverksamheten.  

Den frågeställning vi utgår ifrån är:  

• Hur ser förutsättningarna ut i verksamheterna för att stimulera de olika 
modersmålen i barngruppen? 

• Hur arbetar pedagogerna för att stimulera och ta tillvara på barnens olika 
modersmål i verksamheterna? 

• Hur hanterar pedagogerna begränsningar i arbetet för att kunna stimulera 
barnens olika modersmål i verksamheterna?  

1.2 Uppsatsens disposition  

I Bakgrunden förklarar vi centrala begrepp för vår undersökning, samt presenterar 
facklitteratur och aktuella studier som behandlar modersmåls- och språkutveckling. 
Även en beskrivning ges för vårt valda teoretiska perspektiv som är Vygotskij och den 
sociokulturella teorin. I uppsatsens Metoddel delgivs undersökningens ansats och vi 
förklarar vår metod för hur vi samlat in data och hur den har analyserats. Här 
framkommer också undersökningens tillförlitlighet och våra etiska 
ställningstaganden. I Resultatdelen presenteras resultatet från våra intervjuer 
parallellt med en analys som utgår ifrån det teoretiska perspektivet samt aktuell 
forskning. Det följs sedan upp av en avslutande Diskussion, där vi för en diskussion 
utifrån vårt resultat och aktuell litteratur tillsammans med vår tolkning av 
undersökningens resultat. Avslutningsvis följs diskussionen upp av en slutsats som 
visar på hur vår undersökning kommer att påverka oss i vårt yrke som förskollärare 
och vad undersökningen bidragit med för fortsatt forskning. 
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2 Bakgrund 

I följande avsnitt förklarar vi centrala begrepp och presenterar väsentlig och aktuell 
litteratur för vår undersökning. Här beskrivs även den teori som vi valt att stödja 
undersökningens resultat i.  

2.1 Centrala begrepp 

2.1.1 Modersmål 

Kultti (2014) beskriver begreppet modersmål som det första språk som barnet lär sig 
tala i hemmet. Skolverket (2013) förklarar att barn ofta kategoriseras utifrån 
föräldrarnas kulturella och språkliga bakgrund. På grund av förälderns utländska 
bakgrund och att de talar ett annat modersmål än svenska, antas även barnet dela 
förälderns etniska bakgrund och modersmål. ”Det faktum att föräldrarna talar ett 
eller fler språk utöver svenska innebär dock inte att deras barn per automatik 
kommer att bli flerspråkiga” (Skolverket, 2013, s. 11). I vår undersökning är ordet 
modersmål ett centralt begrepp och innebär att barn i förskolan har ett annat 
modersmål än svenska som är deras första inlärda språk, alltså det språk som barnen 
använder för att kommunicerar tillsammans med sina föräldrar i hemmet.  

2.1.2 Flerspråkighet 

Att vara flerspråkig innebär enligt Skolverket (2013) att både barn och vuxna kan 
uttrycka sig på fler än två språk, till exempel om en individ talar två språk anses 
denne vara tvåspråkig och om en individ kan kommunicera på tre språk anses denne 
vara flerspråkig. När vi använder begreppet flerspråkig i vår undersökning så menar 
vi att barnet kan kommunicera med hjälp av fler än två språk. 

2.1.3 Literacy 

Enligt Lindö (2009) grundar sig literacybegreppet i ett system av tecken och 
symboler som vi människor använder oss av i vår kommunikation. Det handlar om 
mer än att bara kunna lära sig läsa, skriva och kommunicera muntligt med andra 
utan det innebär också att kunna förknippa sådant som man hört och läst om 
tidigare, att kunna förmedla och uppfatta sådant som står mellan raderna, samt att 
kunna dra slutsatser och förhålla sig kritiskt. Fast (2008) betonar även att literacy är 
nära anknutet till vår identitet och vårt sätt att tänka och är på så sätt en social 
aktivitet som påverkas av det kulturella sammanhang man lever i.  

2.1.4 Kognitiv utveckling 

Ladberg (2003) skriver att språket är mer än ett kommunikationsmedel, språket är 
ett verktyg för tanken. Vi människor använder språket när vi tänker och första steget 
för att lära sig att hantera språket som ett tankeverktyg är genom att känna igen och 
kunna sätta ord på det vi hör och ser. Sådant som vi människor ser och upplever lär vi 
oss att känna igen genom att vi kategoriserar våra erfarenheter och placerar dem i 
olika fack, som vi senare kan återkomma till vid behov. Den kognitiva 
utvecklingen beskrivs även av Arnberg (2004) som förklarar det som att vissa högre 
mentala processer, så som problemlösning, kunskap, tänkande, 
begreppsbildning, förståelse för symboler som kommunikationsmedel, utvecklas hos 
barnet. 
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2.2 Litteraturgenomgång  

Här följer en presentation av facklitteratur som belyser barns språkutveckling och 
inlärning av flera språk. 

2.2.1 Modersmålets betydelse för språkinlärning och 
identitetsutveckling  

Ladberg (2003) förklarar att språk har att göra med människans behov av att göra sig 
förstådd och att kunna kommunicera med sin omvärld. Barn lär sig de språk som de 
behöver för att kunna göra sig förstådda och förstå de människor som finns i deras 
omgivning. Författaren lyfter att modersmålet har en betydande roll för barnet och 
dess utveckling och lärande genom hela livet, och att modersmålet är starkt knutet till 
den enskilda individens identitet. Ladbergs resonemang kan liknas med Arnberg 
(2004) som skriver att barnens identitetsskapande hänger samman med deras 
språkutveckling, där en positiv inställning till flerspråkighet och tillhörighet till flera 
kulturer i barnens omgivning hjälper dem att skapa en god inställning gentemot den 
egna kulturen och självbilden. Arnberg menar att med ett starkt utvecklat modersmål 
blir det enklare att lära sig ett eller flera nya språk, då barnet redan har ord och 
grammatisk kunskap inom ett första språk som de kan ta hjälp av i lärandet av ett 
andra språk. En andledning till att ett barn tillägnar sig fler än ett språk är att de 
personer som är viktiga för barnet kommunicerar med hjälp av olika språk och därför 
blir det betydelsefullt för barnet att kunna förstå och förmedla med nära och kära 
(Ladberg, 2003).  

Genom åren har det inte alltid förespråkats vara positivt att tala samhällets språk i 
hemmet även ifall föräldrarna har ett annat modersmål än exempelvis svenska 
(Ladberg, 2003). Det har medfört att föräldrarna lämnat sitt modersmål och på så 
sätt även en del av sitt kulturella ursprung som i sin tur inte förs vidare till barnen. 
Anledningen till avgränsningen av att tala fler än ett språk i hemmet ansågs ha 
negativ påverkan på barnets kognitiva utveckling, på så vis att det språk som talas i 
hemmet inkräktar och stjäl för mycket utrymme av det språk som talas i samhället. 
Det finns än idag en viss oro hos människor att flerspråkighet är en nackdel för barns 
utveckling av det officiella språket, men Ladberg framhåller att dagens forskning 
visar på att alla barn kan lära sig flera språk och att det inte har att göra med 
individens intelligens. Arnberg (2004) poängterar att det är viktigt med en positiv 
attityd gentemot barns flerspråkighet både från föräldrar och från pedagoger, för att 
barnets språkkompetenser ska utvecklas. Lärarens syn på barnets kultur och etnicitet 
enligt Fredriksson och Taube (2010), behöver vara positiv då en negativ attityd 
påverkar både barnets första- och andraspråksinlärning negativt. Författarna menar 
att lärarens uppgift inte är att ersätta barnets första språk och kultur med det svenska 
språket och den svenska kulturen, utan det är lärarens uppdrag att ge barnet stöd och 
stimulans för att utveckla sin språkliga förmåga både i sitt första språk och på 
svenska. Enligt Arnberg (2004) är det viktigt att personal i förskola och skola 
stimulerar och visar intresse för barnens flerspråkighet, men att det största ansvaret 
ligger hos föräldrarna att föra deras kultur och språk vidare till barnen då det är 
föräldrarna som har bäst kännedom och kunskap om deras kultur, medan förskola 
och skola introducerar och lär barnen om den svenska kulturen och det svenska 
språket. Kultti (2014) skriver att ett samarbete mellan hem och förskola kan gynna 
barnets språkutveckling genom att det förs en dialog för att tydliggöra och utbyta 
kunskaper om det enskilda barnets språkkompetenser, för att förskolläraren ska 
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kunna skapa goda förutsättningar för barnets andraspråksinlärning i 
förskoleverksamheten. Förskolan erbjuder barnen många möjligheter till utveckling 
där språket ses som en tillgång då barnen kan utbyta språkmässiga erfarenheter med 
varandra. Trots de varierande språken bland barnen i förskolan ses alla olikheter och 
likheter på ett positivt sätt, och medför att barnens kunskaper och förståelser kring 
att det finns olika språk och bidrar till olika språkerfarenheter. 

Föräldrar till barn från annan kultur vill att sina barn ska ha en bra skolgång, men 
föräldrarna vet inte alltid vad som är bäst för sitt barn då de får olika budskap i olika 
sammanhang från exempelvis pedagoger, barnavårdscentral och allmänheten, vilket 
gör att föräldrarna tvekar till att deras barn kan bli två- eller flerspråkiga 
(Fredriksson & Taube, 2010). Fredriksson och Taube skriver att föräldrarna gärna vill 
hjälpa sina barn till att utvecklas i det samhälle som barnen växer upp i, men kan då 
behöva hjälp och stöd från skolan. I sådana situationer är det viktigt att läraren tar sig 
tid till att förklara för föräldrarna att tvåspråkighet hos barn är möjligt och att det är 
en tillgång att tala flera språk. Självklart är det viktigt att som lärare också förklara att 
flerspråkighet inte utvecklas automatiskt för barnen, utan att det krävs engagemang 
och samarbete mellan skolan och hemmet. Föräldrarna ska inte lämnas ensamma i 
valet om hur barnet ska bli flerspråkigt, läraren behöver stödja föräldrarna i deras val 
av språkstrategi som de ska använda sig av för att hjälpa barnet i dess 
språkutveckling. Arnberg (2004) skriver att pedagogerna samtidigt behöver arbeta 
aktivt i verksamheten för att stödja och uppmuntra barnen till att vilja och våga 
uttrycka sig i det nya språket med hjälp av sitt modersmål. Genom Kultti (2014) 
framgår det att barnen får för lite taltid tillsammans med pedagogerna i förskolan för 
att de ska få möjlighet till att stimuleras i sin språkutveckling. På grund av för lite 
taltid och med för stor frihet, menar författaren att de barn som har annat modersmål 
än svenska drabbas negativt, då de barnen behöver stöd och uppmuntran till att 
uttrycka sig. Vidare förklaras också att de barn som ännu inte utvecklat något verbalt 
språk, sällan uppmuntras och spontant involveras i dialog med pedagogerna i 
förskoleverksamheten och kan också påverka barnets kognitiva utveckling. Språket är 
nyckeln för barnets kognitiva utveckling (Arnberg, 2004). Med kognitiv utveckling 
menas att en person genom mentala processer till exempel kan bearbeta tankar och 
utveckla strategier för att lösa ett problem. Med hjälp av språket kan den kognitiva 
processen utvecklas och fördjupas ytterligare, vilket gör att barnets språkutveckling 
även är betydelsefull för det kognitiva lärandet. Enligt Kultti (2014) kan 
kommunikation ses som en länk mellan tänkande och kultur, alltså kan 
kommunikation bestå av grammatiska kunskaper och ett utvecklat ordförråd, men 
även omfatta människors sociala utveckling där förståelse skapas för 
kommunikationens betydelse.  

Sammanfattningsvis lyfter här författarna att det är betydelsefullt att flerspråkiga 
barn möts av en positiv inställning av sin omgivning till att kunna flera språk. Det ses 
som en tillgång att kunna kommunicera på fler än ett språk, samt att det behövs ett 
samarbete mellan hem, förskola och skola för att barnen ska få de bästa 
förutsättningarna till att utveckla sin språkkompetens.  

2.3 Tidigare forskning 

I denna del som behandlar tidigare forskning inom ämnet modersmål och 
språkutveckling presenteras fem vetenskapliga studier samt en doktorsavhandling av 
nationell och internationell forskning.   
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2.3.1 Modersmålets betydelse för fortsatt språkutveckling 

Kultti (2013) beskriver hur barn fördelaktigt tillägnar sig olika språk redan i tidig 
ålder, men författaren har störst fokus på hur barnen i åldrarna 1-3 år kan stimuleras 
och uppmuntras till att i första hand lära sig det svenska språket i förskolan. 
Författaren poängterar att förskolan är det första steget i skolsystemet och att det 
speciellt för flerspråkiga barn är viktigt att uppmärksamma språket under deras 
tidiga år. Barns kunskap och förmågor utvecklas tillsammans med den omgivning 
som barnen är en del av, kommunikationen mellan barn och pedagoger lägger 
grunden för att både främja och skapa möjligheter för utveckling och lärande i 
förskolan. Kultti förklarar att sångstunder oftast är sedda som en social aktivitet och 
uttrycker inte på något specifikt lärande. Genom sin studie vill hon undersöka om 
sångstunder, som är styrda av pedagoger, ändå kan skapa möjligheter för de yngre 
flerspråkiga barnens utveckling av ett nytt språk. Författaren förklarar att flertalet 
barn i förskolan idag har annat modersmål än svenska och genom förskolans läroplan 
har dessa barn rätt att få sitt eller sina modersmål stimulerade. Det framkommer 
dock att det svenska språket dominerar och är det språk som barnen i första hand 
utvecklar kunskap om i förskolan.  

Med hjälp av videoinspelade observationer ser Kultti (2013) i sitt resultat att 
flerspråkiga barn, med hjälp av sångstunder tillsammans med pedagoger och övriga 
kamrater i barngruppen, tillägnar sig det svenska språket genom att de får möta olika 
begrepp i varierade kontexter. Oavsett barnens språkliga förmågor och 
språkbakgrund, har författaren kunnat urskilja att barnens samspel med sina 
kamrater är viktiga och utvecklande för det svenska språket. Med hjälp av ord, rörelse 
och sång kan de flerspråkiga barnen koppla samman olika begrepp med både sitt 
modersmål och det svenska språket, samtidigt som de kan använda sig av olika 
rörelser eller tecken som förstärker det verbala. 

I ytterligare en studie av Kultti (2012) beskrivs hur flerspråkiga barn, 1-5 år utvecklar 
sin språkliga och kommunikativa förmåga i förskolans verksamhet. Syftet med 
studien är att studera de yngre barnens förutsättningar för lärande i förskolan som 
stödjer de flerspråkiga barnens språkliga och kommunikativa utveckling, samt deras 
deltagande i verksamheten. Hon utgår från Vygotskijs teori om hur barn lär sig 
behärska språkets egenskaper från det att orden blir till tecken som sedan har 
betydelse för begreppsutvecklingen. Det beskrivs att barn i sin språkutveckling 
använder generella begrepp för att lära sig ordets betydelse och i vilka sammanhang 
det kan användas. Fortsättningsvis förklarar författaren att det i 
begreppsutvecklingen även sker en utveckling av yttre och inre tal, där det yttre talet 
är kommunikativt och är riktat till sig själv och mot andra människor, medan det inre 
talet innebär en utökad förståelse för språkets betydelse och är väsentligt för den 
enskilda individens språkutveckling och tänkande. Kommunikation som begrepp 
beskrivs enligt Kultti som en länk mellan kulturen och tänkandet, där människor 
formas och påverkas av varandra i det sociala samspelet och med hjälp av olika 
redskap kan kommunicera med varandra.  
 
Begreppet modersmål förklaras som att det är det språk som barnet tillägnar sig först 
och använder sig av i hemmet, medan ett andra språk är det som barnet oftast lär sig 
utanför hemmet. Författaren förklarar att en utveckling av två språk under barnens 
unga år kan beskrivas som simultan eller successiv. Med simultan tvåspråkighet 
menas det att ett barn lär sig två språk samtidigt i hemmet och på så vis har barnet 
två modersmål. Successiv tvåspråkighet innebär att barnet i regel har lärt sig ett 
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andraspråk utanför hemmet efter tre års ålder, dessa barn har oftast ett utvecklat 
förstaspråk. Fortsättningsvis förklaras att många barn i dagens förskola inte alltid har 
ett färdigt utvecklat modersmål utan möter två nya språk samtidigt som de behöver 
utvecklas parallellt men inte på bekostnad av varandra. Språken kompletterar på så 
vis varandra och kallas additiv tvåspråkighet.  
 
I den genomförda studien använder sig Kultti (2012) av videoinspelade observationer 
där hon själv är delaktig, och resultatet visar på att upprepning och tydlighet i 
kommunikationen mellan pedagoger och barn i förskolan gynnar deras 
språkutveckling. Trots varierande språkkunskaper både hos barnen och pedagogerna 
förtydligas ord och begrepp med hjälp av att peka, gester och benämning på både 
barnets modersmål och på svenska. Ett sådant arbetssätt menar författaren möjliggör 
ett mer aktivt deltagande i verksamhetens aktiviteter för barnet, då de känner 
trygghet och tillhörighet i sammanhanget. Det framkommer också genom resultatet 
att förskolan socialiserar barnen på så sätt att de lär sig i vilka sammanhang och med 
vilka personer som de kan kommunicera på antingen sitt modersmål eller med det 
svenska språket.  
 
Syftet med den studie som Salmona Madriñan (2014) har genomfört är att 
identifiera om användningen av modersmål i skolundervisningen har någon 
påverkan på eleverna i deras process av att lära sig ett andra språk. Studien är 
genomförd i en privat internationell tvåspråkig skola med fördjupning av det 
engelska språket och innefattar förskolebarn i åldern 4-6 år i Bogotá, Colombia. För 
att barnen ska få gå i denna skola finns det restriktioner på att minst en av barnets 
föräldrar är engelsktalande, men många av barnen som börjar på förskolan har få 
kunskaper om det engelska språket, och kan eventuellt några få ord som färger och 
djur, samt räkna upp till fem. Under barnens första år på förskolan ska de påbörja sin 
literacyutveckling genom att parallellt lära sig alfabetet på både spanska och 
engelska. Om ett barn utvecklar goda strategier inom ett språk och kan räkna till tio, 
blir det enklare för denne att också lära sig att räkna till tio även på ett andra språk. 
Barnets utvecklade strategi och kunskap om det första språket tar barnet med sig till 
det andra språket som ska läras och därför behöver barnen ges möjlighet till att 
utveckla ett starkt modersmål tidigt i livet, för att dels utvecklas kognitivt och dels för 
att utvecklas och lära inom andra områden och eventuella språk.  
 
För att kunna möta upp samhällets behov av tvåspråkighet menar författaren att 
grundskolor, gymnasieskolor och universitet behöver påbörja tvåspråkig 
undervisning för barn redan under deras tid i förskolan. Om barnen ges undervisning 
av ett andra språk redan under deras första år i skolan bör också deras kunskapsnivå 
höjas. I takt med hjärnans utveckling och att barnen exponeras tidigt för ett andra 
språk, blir det lättare för dem att lära sig det nya språket. I den skola som studien 
utfördes på finns det elever från förskoleklass till och med tolfte klass. Eleverna får 
från och med sin första dag i skolan möta undervisning på engelska och det är för 
många av barnen som de för första gången kommer i kontakt med det 
engelska språket. Salmona Madriñan förklarar att om barn använder sig av ett språk 
som de inte har goda kunskaper i när de skriver, talar, läser eller deltar i aktiviteter 
där de behöver lyssna, används inte deras kognitiva kunskaper på bästa sätt.  
 
Som datainsamlingsmetod har författaren i denna studie valt att utveckla två 
undervisningsplaner, där den ena undervisningen endast sker på engelska och den 
andra utförs på både spanska och engelska. Barngruppen och förskollärarna har 
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observerats av författaren som själv inte varit deltagande i observationerna. 
Förskollärarna intervjuades angående effekten av barnens utveckling av modersmålet 
på andraspråkinlärningen (Salmona Madriñan, 2014). Resultatet visar på att eleverna 
drar nytta av undervisning på sitt modersmål då de kan överföra sina språkkunskaper 
från sitt modersmål till det andra språk som ska läras in. Den undervisning som 
genomfördes på både modersmål och engelska visade på att barnen var mer 
engagerade och aktiva samt att deras lärande berikades. Förskollärarna upplevde att 
på grund av barnens intresse blev det lättare att stimulera barnen i inlärningen och 
även kunna vidga en förståelse för andra ämnen och kunskapsområden (Salmona 
Madriñan, 2014). 
 
Björk-Willéns (2008) studie grundar sig på fältstudier som författaren genomfört 
med hjälp av observationer och videoinspelningar av barn som är 3-5 år och deras 
dagliga aktiviteter i en förskola belägen i Mellansverige. Studiens syfte är att ta reda 
på hur undervisningsrutiner underlättar för barns inlärning i sociala aktiviteter och 
hur det stödjer barnens språkinlärning. Författaren skriver att sociala aktiviteter och 
rutiner stödjer barns andraspråksinlärning och att leka tillsammans med andra 
gynnar barnen till att öva upp sin förmåga till att lära sig ett nytt språk. Författaren 
menar också att när barn är i en större grupp finns fler förutsättningar för att lära sig 
ett nytt språk än om man är färre eller ensam. Den förskola som ingår i Björk-Willéns 
studie är flerspråkig och där undervisas barnen i tre språk varav svenska är bas 
språket, men olika aktiviteter sker även dagligen på engelska och spanska. Det finns 
flera olika modersmål bland barnen, dock är det en större andel barn som har 
svenska, engelska och spanska som modersmål. Barnen delas in i två olika grupper 
varav den ena lär sig engelska parallellt med svenska, medan den andra lär sig 
spanska parallellt med svenska. De dagliga varierande aktiviteterna på de olika 
språken äger rum för att barnen ska utveckla kunskaper inom språken och känna sig 
trygga i inlärningen av ett nytt språk. Aktiviteterna kan ske i grupp eller enskilt, 
utomhus eller inomhus.  
 
Resultatet av Björk-Willéns (2008) studie visar på att barnen ges goda 
förutsättningar till att utveckla kunskaper inom de olika språken med hjälp av 
kontinuerlig exponering av svenska, engelska och spanska. Det framkommer också 
att det blir problematiskt för barnen att tillägna sig rätt språkkunskaper inom ett 
specifikt språk, om inte pedagogernas kunskaper är tillräckliga i kommunikationen 
med barnen under de dagliga aktiviteterna. Om barnen ska utvecklas inom 
exempelvis spanska behöver de öva på och möta korrekt verbalt uttryckt spanska, 
annars kan det hända att barnen utvecklar en felaktig grund i språket, vilket kan 
påverka deras framtida inlärning av andra språk och dess grammatik. Björk-Willén 
beskriver att pedagogerna i resultatet använder sig konsekvent av det språket i 
kommunikation med barnen som ska läras parallellt med varandra under 
språkundervisningsaktiviteterna. För att barnen ska utvecklas i språken, förutsätter 
pedagogerna att barnen vill delta i de språkliga aktiviteterna som ska genomföras. 
Dock finner författaren att det för barnen är problematiskt att veta vad som förväntas 
av dem under dagen, då de inte förstår pedagogernas strukturering och upplägg av 
dagen och vilka aktiviteter som ska äga rum. Det framkommer att det är av stor 
betydelse att pedagogerna är tydliga i sin kommunikation med barnen och de olika 
språken, genom att de i alla aktiviteter konkret visar på vad de talar om. Till exempel 
om pedagogen ska lära barnen de olika färgerna på engelska, behöver den som 
undervisar kunna visa färgerna samtidigt som färgernas namn benämns på både 
engelska och svenska. 
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Sammanfattningsvis förespråkar samtliga författare att stimulans inom barnens olika 
modersmål är relevant och nödvändig för barnens fortsatta lärande i deras 
språkutveckling. För att lära sig ett nytt språk behövs goda kunskaper i det egna 
modersmålet för att kunna utveckla och använda de redan erövrade 
språkkunskaperna för det nya språket. I samspel med andra barn och vuxna i 
förskolan ges barnen möjligheter att utveckla förståelse och kunskap om olika 
begrepp. 

2.3.2 Modersmålsundervisningens komplexa betydelse 

I en studie utförd av Graham (2010), fokuseras det på det engelska språket som det 
andraspråk som barnen ska lära sig i de Kenyanska skolorna. Författaren menar att 
om barnen redan i tidig ålder etablerar ett starkt modersmål och samtidigt stimuleras 
till att lära sig ett andraspråk, gynnas barnens framtida skolgång och utveckling. 
Författarens studie handlar om kenyanska barn som behöver stimulans inom sitt 
modersmål för att främja barnens skolgång och andraspråksinlärning. Eftersom att 
skolorna i Kenya undervisas till stor del på engelska behöver barnen en bra grund i 
sitt modersmål för att kunna undervisas i ett nytt språk och följa med i undervisning. 
Utifrån studien har modersmålet stor betydelse för individens eget språk och är 
anledningen till att barnet kan utbyta kunskaper med andra. Modersmålet är en 
betydande länk mellan hemmet och skolan där det utgör grunden för att barnet ska 
utveckla literacyförmågor, som till exempel att kunna fantisera och kommunicera 
med hjälp av bilder och symboler.  

Författaren har i sin studie kommit fram till att det finns svårigheter med att försöka 
undervisa barnen på deras modersmål då det finns ett flertal varianter av språket i 
Kenya. Det finns olika dialekter i landet som medför att oavsett om du är född i 
Kenya så kan en person inte per automatik förstå sina landsmäns språk, på grund av 
att språkets dialekter varierar beroende på var någonstans i landet en person växer 
upp. Det språk som många av barnen i skolan därför har gemensamt blir det engelska 
språket, deras andra språk. Att undervisa barnen på deras modersmål skulle på ett 
sätt vara positivt för barnen då det är fördelaktigt för deras språkutveckling att 
utveckla ett starkt modersmål, men detta blir enligt Graham problematisk eftersom 
att det är svårt att finna och utveckla undervisningsmaterial på barnens varianter av 
modersmålet. Att undervisa på engelska underlättar alltså både materialmässigt och 
språkligt för barnen, även om det inte är på lika villkor för alla barn som deltar i 
skolans undervisning då de alla har varierande kunskaper och erfarenheter av sitt 
modersmål. 
 
Ganuzas och Hedmans (2015) studie skiljer sig från de övriga studierna då de lyfter 
modersmålslärarnas syn och erfarenheter av modersmålsundervisning i skolan. Det 
framkommer att barn som lever i Sverige med annat modersmål än svenska har rätt 
till att få stöd i sin utveckling av sitt modersmål. Författarna skriver att det under 
många år har pågått olika debatter angående modersmålsundervisningen i Sverige. 
Till exempel har det diskuterats att det är få av de undervisande modersmålslärarna 
som har utbildning för det yrke som de utövar, samt att skolorna har problem med att 
finna lärare med rätt kompetens i de många och olika språk som det finns behov av 
att undervisa i de svenska skolorna. Det framgår också att undervisning av 
modersmål utgör en komplex betydelse eftersom att det i den svenska läroplanen för 
skolan framgår att det inte är obligatoriskt med modersmålsundervisning. 
Kommunerna väljer själva om de ska arrangera modersmålsundervisning ifall det 
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finns tillgängliga lärare för det språk som ska undervisas, och om det finns minst fem 
elever som önskar modersmålsundervisning i samma språk. Vanligast är att 
modersmålsundervisning sker efter den ordinarie skoltiden på eftermiddagen och 
pågår under cirka 40-60 minuter. Utifrån detta menar författarna att en konsekvens 
blir att modersmålsundervisningen inte görs tillgänglig för alla elever som egentligen 
har rätt till det, och att de elever som undervisas inte får tillräckligt med 
undervisningstid i sitt modersmål jämfört med hur många timmar som läggs på 
undervisningen av svenska och engelska i skolan. 
 
I studien presenterar Ganuza och Hedman (2015) ett resultat av intervjuer och 
observationer som de genomfört med 15 stycken modersmålslärare som alla 
undervisar för elever i årskurserna 1-9 i svenska skolor. Syftet är att lyfta dessa 
lärares pedagogiska övertygelser och erfarenheter av sitt yrke och det omdebatterade 
ämne som de undervisar i. Resultatet av den insamlade data visar på att 
modersmålslärarna till stor del har hög arbetsbelastning, brist på bra 
undervisningsmaterial och har för lite undervisningstid tillsammans med eleverna för 
att de ska kunna utvecklas inom sitt modersmål. På grund av de få 
undervisningstimmar som erbjuds i olika modersmål, framkommer det att lärarna 
anser att föräldrarna behöver stödja barnens språkutveckling i modersmålet även i 
hemmet. Modersmålslärarna uttrycker att föräldrarna exempelvis skulle kunna 
kommunicera med hjälp av modersmålet och hjälpa dem med modersmålsläxorna, 
för att barnens språkkunskaper ska etableras och utvecklas än mer. Trots en hög 
arbetsbelastning och för få undervisningstimmar ser dock modersmålslärarna att de 
utgör en viktig roll för sina elever, för att de upplever sig själva som språkliga 
förebilder i de olika modersmålen som påverkar elevernas syn på sig själva och deras 
etiska tillhörighet. Modersmålslärarna tydliggör att de utgör en betydande roll för 
barnen i och med att de inte bara lär barnen deras modersmål, utan att de även för 
vidare en kultur som barnen själva tar till sig och modifierar tillsammans med den 
svenska kulturen. Lärarna lyfter i intervjuerna att det finns fördelar med att vara 
flerspråkig för den enskilda individen. De menar att goda kunskaper i sitt modersmål 
stärker inlärningen för ytterligare språk, att kunna ett språk och dess grammatik 
gynnar inlärningen av andra språk. Ett starkt modersmål kan också ha god effekt för 
eleven när den ska lära sig andra ämnen i skolan.  
 
Sammantaget för dessa studier ses modersmålet ha stor betydelse för barnets 
fortsatta språkutveckling, men kan i undervisningssammanhang innebära viss 
komplexitet. Å ena sidan lyfts det fram att det kan vara svårt att anpassa en 
undervisning för alla elevers olika modersmål och istället använda ett språk som alla 
utvecklar till ett gemensamt språk. Å andra sidan belyses svårigheter i att möjliggöra 
modersmålsundervisning för alla barn som har behov av att utvecklas i sitt 
modersmål, på grund av att modersmålsundervisningen dels inte är obligatrisk och 
dels inte prioriteras tidsmässigt eller materiellt.  

2.4 Teoretiskt perspektiv 

Vår undersökning tar stöd av Vygotskij och den sociokulturella teorin som beskrivs av 
Säljö (2011) och Strandberg (2006). Inom den sociokulturella teorin är språket 
centralt, alla människor lär och utvecklas i olika sociala sammanhang där de påverkas 
av och påverkar sin omgivning. Utifrån den kultur som vi lever i utvecklas även 
individen till att vara en del av sitt samhälle som i sin tur påverkar kulturen. Vygotskij 
menade genom sin teori att barn lär och utvecklar sitt språk redan i tidig ålder och 
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redan vid födseln eller ännu tidigare utvecklar barnen egna förmågor som exempelvis 
kroppskontroll, gäspa, rapa och att fästa blicken på olika föremål. Dessa processer 
anser Vygotskij vara biologiska. Under de första åren som barnen lever tillsammans 
med sina föräldrar, påverkas barnen av föräldrarnas tillhörande kultur och etnicitet 
som föräldrarna ursprungligen kommer ifrån. Föräldrarnas bekräftelse av barnets 
alla ljud så som gråt, suckar, blinkningar och leenden påverkar barnet till att vilja 
uttrycka sig genom ljud och rörelser (Säljö, 2011). Det är dessa förutsättningar som 
ligger till grund för barnens förmågor och erfarenheter kring språkutvecklingen. Säljö 
menar att om en människa ska tillägna sig olika sorters kunskap, behöver denne 
använda sig av artefakter som enligt Vygotskij är redskap och hjälpmedel för hur en 
person tänker, kommunicerar och uttrycker sig med. Artefakterna kan variera och se 
olika ut, de är antingen materiella eller icke materiella. Materiella artefakter kan 
exempelvis vara leksaker, papper och en mikrovågsugn, jämfört med den icke 
materiella artefakten som utgörs av språket.  

Språket är en artefakt som gör att barnen kan göra sin röst hörd och får den stora 
tillgången till att kunna uttrycka sig, vilket har en stor betydelse för barnen och den 
sociala utvecklingen. Kroppsspråket säger mer än tusen ord och med hjälp av bland 
annat sitt kroppspråk kan barnen göra sig förstådda. Exempelvis joller är något som 
tillkommer under kroppsspråksperioden och som så småningom går över i få och 
enkla ord. När föräldrarna bekräftar barnens olika ljud, eller om föräldern börjar 
imitera någon form av ljud, härmar barnet oftast. Strandberg (2006) förklarar att när 
ett barn imiterar och försöker efterlikna exempelvis en förälders beteende, försöker 
barnet vidga sin kunskapszon ytterligare genom att ta hjälp av en annan människas 
kunskaper som barnet själv inte besitter. Med det bedömde Vygotskij att man 
utvecklas i den proximala utvecklingszonen, vilket innebär att när barnen tar efter 
och härmas lär sig eller börjar barnen förstå att i interaktion med andra utvecklar de 
sin egen förmåga till att klara av saker på egen hand. Vygotskij ansåg att barnen i en 
sådan situation, får i den proximala utvecklingszonen en ny mekanism som gör att de 
kan påverka och ta del av det sociala sammanhang som de är en del av på ett annat 
sätt (Säljö, 2011).  
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3 Metod 

I nedanstående avsnitt beskrivs undersökningens ansats och den 
datainsamlingsmetod som vi valt för undersökningen. Det följs sedan upp av 
undersökningens tillförlitlighet, samt en beskrivning av vårt urval där vi också genom 
tabell 1 redovisar informanternas fiktiva namn och vilka åldersgrupper de arbetar 
med i verksamheterna. Avslutningsvis presenteras forskningsetiska 
ställningstaganden och en analys av den valda datainsamlingsmetoden.  

I vår undersökning har vi valt att använda begreppen pedagog och förskollärare i 
synonym till varandra.  

3.1 Undersökningens ansats 

Vår undersökning är av kvalitativ art då vi vill se hur pedagoger i praktiken arbetar 
för att stimulera barns olika modersmål i flera förskolor. Bryman (2011) menar på att 
undersökningar med kvalitativ ansats är ett sätt att försöka få en inblick i 
informantens upplevelse och erfarenhet av det egna arbetet, och att undersökningen 
är avgränsad till ett mindre antal informanter och arbetsplatser som gör att 
undersökningen inte kan sättas i ett större sammanhang. En kvantitativ 
undersökning kan enligt Bryman ge svar på hur något exempelvis kan vara i specifika 
sammanhang i det dagliga arbetet, och kan således sättas in i ett större sammanhang 
då en sådan undersökning utgör en större omfattning av insamlad data. För vår 
undersöknings syfte och dess frågor ser vi att en undersökning av kvalitativa ansats är 
att föredra då vi önskar få en djupare inblick i förskollärarnas arbete med att 
stimulera barns olika modersmål i ett fåtal förskolor. 
 
Genom intervjuer med förskollärare hoppas vi skapa en djupare förståelse av hur det 
pedagogiska arbetet ser ut i verksamheterna för att stimulera de modersmål som 
finns i de aktuella barngrupperna. I och med den kvalitativa ansatsen i vår 
undersökning anser vi att intervjuer är mest användbara för att samla in data, för att 
ges svar på undersökningens syfte och frågeställning. Med öppna intervjufrågor och 
en gemensam dialog mellan oss och informanterna, kan en flexibel form av enskilda 
intervjuer genomföras eftersom att följdfrågor kan ställas direkt och därmed fördjupa 
vår förståelse för informantens svar (Bryman, 2011). 

3.2 Datainsamlingsmetod 

Vi har valt intervjuer som datainsamlingsmetod där vi har intervjuat elva stycken 
förskollärare på fyra olika förskolor i två kommuner. Fyra av förskollärarna arbetar 
med barn i åldrarna 1-3 år och resterande arbetar med barn i åldrarna 3-5 år. 
Informanterna har delgivits intervjufrågorna (se bilaga 1) via mail minst fem dagar 
före den inplanerade intervjun. Samtliga intervjuer har spelats in via diktafon för att 
vi lättare ska kunna sammanställa resultatet utifrån transkriberingar och 
anteckningar från de olika intervjutillfällena analysera den information som 
informanterna har delgivit. Intervjuerna genomförde vi tillsammans där en av oss 
hade det övergripande ansvaret för intervjun, medan den andra förde anteckningar 
och kom med kompletterande frågor. Utifrån Bryman (2011) valde vi att båda två 
närvara vid intervjuerna för att en av oss skulle kunna koncentrera sig på 
informantens svar och utvidga dialogen för eventuella följdfrågor av informantens 
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svar, medan den andra kunde föra anteckningar som ska vara till stöd vid 
sammanställningen av resultatet. Enligt författaren är det lätt att distraheras under 
en intervju då man för anteckningar och på så vis tappas fokus för informantens svar. 
Intervjuerna har vi genomfört med en förskollärare åt gången för att få olika 
perspektiv på hur arbetslagen arbetar för att stimulera de olika modersmålen i 
barngrupperna med varierande åldrar.  

3.3 Tillförlitlighet 

Vår undersökning innebär inte att vi har fått kunskap om hur alla förskolor arbetar, 
utan vi har fördjupat vår egen kunskap om hur man kan arbeta i förskolorna för att 
stimulera barns olika modersmål. Bryman (2011) belyser att det finns olika sätt att se 
på olika undersökningars tillförlitlighet och att ett av de sätten bland annat innebär 
att skapa en trovärdighet av resultatet, både genom att följa de kriterier och regler 
som finns och att det insamlade materialet tolkas av undersökaren och 
överensstämmer med informantens delgivna information om dess verklighet. 

Tillförlitligheten för vår undersökning blir mer trovärdig med hjälp av att vi för det 
första tillsammans har varit aktivt deltagande under intervjutillfällena och att vi 
därmed skapat oss en likvärdig förståelse av informanternas svar som vi har delgivits. 
För det andra så har vi fört anteckningar och spelat in samtliga intervjuer för att 
säkerställa ett pålitligt resultat som speglar informanternas perspektiv på hur de 
arbetar i verksamheterna, men också återspeglar hur de svarar på frågorna. 

Som vi tidigare nämnt har vi valt att använd oss av förskollärare som informanter för 
vår undersökning, på grund av att de utifrån Skolverkets (2010) intentioner ansvarar 
för att arbetslagets gemensamma arbete sker i riktning mot läroplanens strävansmål. 
Med hjälp av förskollärare, som alla är verksamma i olika förskolor och arbetar med 
barn i olika åldersgrupper, vill vi införskaffa oss en bredare och mer trovärdig 
förståelse av hur pedagogerna arbetar för att stimulera barnens olika modersmål i 
förskolan.  

3.4 Urval 

I vår undersökning deltog elva stycken verksamma förskollärare från två olika 
kommuner och fyra olika förskolor i Mellansverige, fyra stycken förskollärare arbetar 
på avdelningar för barn i åldrarna 1-3 år och övriga sju förskollärare arbetar med 
barn i åldrarna 3-5 år. Vi har valt att använda oss av förskollärare som informanter 
för att läroplanen framhäver att det är förskollärarna som i första hand har det 
övergripandet ansvaret för det pedagogiska arbetet i verksamheten (Skolverket, 
2010). Informanterna kommer att benämnas med fiktiva namn i undersökningen för 
att samtliga deltagare och förskolor ska förbli anonyma.  
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Tabell 1. Nedan redovisas samtliga informanters fiktiva namn samt vilka 
åldersgrupper de arbetar med i verksamheterna. 

Informanter Ålder för informantens 
barngrupp  

Astrid 3-5 år 

Ann-Britt 3-5 år 

Magnus 1-3 år 

Saga 1-3 år 

Nettan 3-5 år 

Camilla 1-3 år 

Maja 3-5 år 

Asma-Li 3-5 år 

Lukas 1-3 år 

Majken 3-5 år 

Eva 4-5 år 

 

Vi har spelat in samtliga intervjuer och transkriberat dessa för att möjliggöra 
detaljerade analyser i analysavsnittet. Vi har spelat in elva intervjuer á 30 minuter, 
sammanlagt har vi 5 timmar och 30 minuter inspelat material.  

3.5 Forskningsetiska ställningstaganden 

Intervjuerna i vår undersökning är konfidentiella vilket är i enighet med 
Vetenskapsrådets (2011) goda forskningsetiska aspekter. Samtliga deltagare, 
utlåtanden och iakttagelser är anonyma och inga namn eller platser benämns i texten. 
Vi har i god tid informerat deltagarna om vårt syfte med undersökningen och deras 
rättigheter som informanter i form av ett missivbrev (se bilaga 2). 

3.6 Analys av vald datainsamlingsmetod  

För att analysera vår insamlade data har vi inspirerats av Brymans (2011) beskrivning 
av analysmetoden Grounded theory, som vi tolkar innebär att insamling av data och 
analys sker parallellt med varandra under undersökningens gång. Med viss hjälp av 
Grounded theory har vi kategoriserat delar av intervjuerna utifrån dels våra 
intervjufrågor som är grundade utifrån undersökningens syfte och frågeställning, och 
dels utifrån vad informanternas svar innehåller. 

När vi analyserade vår insamlade data började vi med att transkribera alla elva 
intervjuer. Vi har transkriberat texterna genom att lyssna på ljudfilerna med hörlurar 
och skrivit konversationerna på datorn. Därefter delade vi in våra intervjufrågor samt 
delar av våra anteckningar i kategorier utefter vårt syfte och dess frågeställningar. Vi 
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markerade frågorna och dess svar med olika färger utefter de olika kategorierna. Vi 
använde oss sedan av tankekartor som representerade en frågeställning var där vi 
klippte ut de delar av intervjuerna som är relevanta och ger svar på undersökningens 
syftesfrågor. Tankekartorna utformade vi för att vi skulle få en tydligare bild av 
svaren under varje fråga. Utifrån varje tankekarta har vi utformat en text som 
beskriver vårt resultat som vi fått genom de elva stycken genomförda intervjuerna. 
Efter ett möte med vår handledare valde vi att istället för att presentera resultatet 
utefter vår frågeställning, valde vi att strukturera om resultatet och analysen utefter 
tre nya temarubriker, som istället beskriver resultatet utifrån vilka förutsättningar 
som finns i verksamheterna, pedagogernas arbetssätt i verksamheterna och 
dilemman som kan påverka arbetet med att stimulera modersmålen i 
verksamheterna. Genom att presentera resultatet på så vis upplever vi att uppsatsens 
resultat och analys blir mer lättläst och mer förståeligt. 

3.7 Metoddiskussion 

Nu i efterhand har vi reflekterat över att vårt resultat hade kunnat se annorlunda ut 
om vi valt en annan intervjuform för insamlingen av data, exempelvis 
gruppintervjuer av olika arbetslag. Om vi intervjuat hela arbetslag hade vi fått 
samtliga verksamma pedagogers perspektiv och erfarenheter av hur de arbetar 
tillsammans och enskilt med att stimulera barngruppens olika modersmål i 
verksamheten, istället för att endast låta en representant framföra den enskilda 
pedagogens perspektiv på arbetslagets arbetssätt. Vi hade också delgivits en vidare 
förståelse för samtligas perspektiv då en gemensam dialog skulle kunna uppstå.  

Vi har också i efterhand uppmärksammat att vårt resultat hade kunnat se annorlunda 
ut om vi valt att utföra intervjuerna i elva stycken olika förskolor där en förskollärare 
representerar varje förskola. Resultatet hade då kunnat ge oss en bredare bild över 
hur pedagoger arbetar för att stimulera barns olika modersmål i flera olika 
verksamheter, och på så sätt eventuellt ge en större variation av verksamheternas 
förutsättningar och pedagogernas arbetssätt.  

3.8 Litteratursökning 

När vi har sökt litteratur har vi använt oss av Mälardalens högskolas webbibliotek och 
databaserna SwePub, Eric (EBSCOhost), Eric (ProQuest) och Skolverkets hemsida 
(www.skolverket.se). Vi har använt sökorden preschool and language*, mother 
tongue*, mother tongue and kindergarten* och mother tongue and education* när 
vi har hittat relevant litteratur, varje sökning har varit markerad med peer reviewed 
och refereegranskat. 

3.9 Referenshantering 

Litteraturen i vårt arbete är refererad enligt APA-systemet, vi har använt oss av en 
utskriven version från Mälardalens högskolas webbsida som är reviderad 2010-01-28 
och utskriven 2012-09-30. 
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4 Resultat och analys 

I följande avsnitt presenteras undersökningens resultat som vi har valt att presentera 
under tre rubriker, för att tydliggöra vad som framkommit under de elva genomförda 
intervjuerna. Även en analys av resultatet presenteras där det teoretiska perspektivet 
och tidigare forskning tydliggör och stärker undersökningens resultat. 

4.1 Förutsättningar för att stimulera modersmålen 

Informanterna i våra intervjuer delger att tecken som stöd och tydligt kroppsspråk 
förstärker den svenska verbala kommunikationen mellan pedagog och barn. Enligt 
Vygotskij är språk mer än att uttrycka sig verbalt, människor kan kommunicera med 
andra med hjälp av kroppsspråk som individerna har gemensamt (Säljö, 2011). 
Tecken är en typ av kroppsspråk som förstärker det verbala och hjälper människor att 
göra sig förstådda även om de till exempel inte har ett gemensamt modersmål. En del 
av pedagogerna i arbetslagen har fått gå någon form av fortbildning av tecken som 
stöd och som de i sin tur har fått delge övriga kollegor, både i det egna arbetslaget och 
övriga pedagoger i samma förskola. Det finns också pedagoger som ännu väntar på 
sin tur att gå fortbildning av tecken som stöd, och det är den enda fortbildning inom 
språklig kommunikation som erbjuds verksamma pedagoger i förskolan av 
arbetsgivarna i de olika kommunerna. 

I intervjuerna berättar alla informanter att kommunikationen mellan barnen, trots 
olika modersmål, oftast inte är något problem för att de har en förmåga att kunna 
lösa det genom leken. Barnen kommunicerar på sina olika modersmål och med 
kroppsspråk, blickar samt gester och kan på så sätt prata med varandra. Vygotskij 
menade att barn och vuxna lär av och med varandra, vilket innebär att 
språkkunskaper utbyts mellan barnen medan de leker både verbalt och kroppsligt 
och leder till ett lärande mellan barnen (Säljö, 2011; Strandberg, 2006). Konflikter 
kan uppstå på grund av de olika modersmålen för att barnen inte förstår varandra. 
Det framkommer att pedagogerna vid sådana situationer behöver stötta barnen och 
tydligt förklara att de talar olika språk som medför att de inte alltid förstår varandra, 
samt hjälpa barnen att lösa själva konflikten med hjälp av bilder, kroppsspråk, gester, 
tecken som stöd och eventuellt också förstärka med vissa ord på barnets modersmål 
om det finns tillgängligt i verksamheten. 

Att använda kroppsspråk, tecken som stöd, gester, peka och bilder är hjälpmedel som 
samtliga informanter berättar att de använder sig av hela tiden för att kommunicera 
med barnen. Lukas säger i intervjun att han ofta går och hämtar konkret material för 
att förstärka det som han vill kommunicera till barnen, till exempel om det är dags 
för blöjbyten så hämtar han en blöja som han visar för barnet som ska bytas på, för 
att barnet ska förstå att det är dags för blöjbyte och blir då även förberedd på vad som 
ska göras.  

Lukas: -Det är samma sak där, att vara tydlig och visa konkret på vad man menar och så 
upprepa, upprepa, upprepa. Visa med kroppen och tecken som jag kommer på själv men ändå 
tydligt försöka visa konkret på vad jag menar till barnet när jag ser att de inte förstår. Jag kan 
hämta en blöja ibland för att kunna visa och förbereda barnet att vi ska byta blöja då det finns 
barn som tycker att det är en lite jobbig situation. 

Informanterna förklarar i intervjuerna att det är betydelsefullt att pedagogerna 
bjuder på sig själva och vågar prova att använda sig av barnens modersmål, vilket 
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uppskattas speciellt av de yngre barnen för att de ännu inte har utvecklat sitt 
modersmål eller det svenska språket verbalt. Eva och Astrid framför att de ibland 
försöker sjunga sånger tillsammans på olika modersmål, men att det är svårt för att 
barnens språkkunskaper inte är fullt utvecklade, vilket medför att det blir svårt för 
övriga barn och pedagoger att lära sig sångtexten. Det kan kopplas samman med 
Kulttis (2013) genomförda studie som visar på att aktiviteter som sångstunder har 
positiv inverkan på barnets språkliga utveckling. När barnen tillsammans med andra 
barn och vuxna får sjunga, dansa och känna rytmer främjas och skapas möjligheter 
för att stimulera och utveckla deras språk. Med det verbala ordet i sången förtydligas 
det med olika rörelser som barnen gör till sången och bidrar till en vidare 
begreppsförståelse. Något som framkommer genom intervjuerna är att barnen 
uppskattar att räkna till tio på olika språk, för att de är nyfikna och tycker det är roligt 
att lära sig nya språk. Genom barnens nyfikenhet av andra språk kan pedagogerna 
lyfta att det finns olika språk i samhället och att det är en kompetens att kunna 
kommunicera på flera språk. Flera förskollärare framhäver att det är fördelaktigt att 
kunna flera språk och att det är av stor betydelse att de tillsammans med barnen 
tydliggör fördelarna med att kunna flera språk, då språket är starkt sammankopplat 
till den enskilda individens identitetsskapande och kulturarv. 

Samtliga informanter är tydliga med att lyfta föräldrarna och deras kunskaper inom 
de olika förekommande modersmålen. Pedagogerna mer eller mindre tar dagligen 
hjälp av barnens föräldrar, för att lära sig olika ord och fraser på de varierande 
modersmålen, vilket hjälper pedagogerna i deras arbete med barnen.  

Saga: -Det är nog dagligen som vi frågar föräldrarna om hjälp med att översätta olika ord, för att 
vi ska kunna prata med barnen. En del barn kan ingen svenska alls så då är det jättebra med 
några ord på deras språk så att vi kan försöka göras oss förstådda och även förstå vad barnet vill, 
trots att både vi och barnen använder mycket kroppsspråk och peka. Det är inte alltid lätt att 
komma ihåg alla ord, men man får traggla och ta hjälp av fusklappar och kollegor. 

Det framkommer att både föräldrar och vikarier är till stor hjälp för pedagogerna då 
de med hjälp av dem kan skriva listor där det finns olika begrepp och fraser på ett 
begränsat antal språk. Listorna finns uppsatta i verksamheterna för att pedagogerna 
ska kunna ta hjälp av vissa ord när de vill förstärka det svenska språket i 
kommunikation med barnen. Det här är ett bra sätt för pedagogerna att tillägna sig 
kunskap i de olika modersmålen, och det är upp till dem själva att visa intresse för att 
vilja lära sig begrepp för att underlätta kommunikationen gentemot barn och 
föräldrar. Bland annat förskolläraren Magnus berättar att kommunikationen blir 
lättare mellan barn och pedagog om man till exempel vid en matsituation kan fråga 
barnet vad det vill dricka med det svenska ordet för vatten och ordet för vatten på 
barnets modersmål. Magnus uttrycker också att det är bra att i dessa situationer visa 
konkret på vad man menar med hjälp av exempelvis en vattenkanna och ett 
mjölkpaket, för att än mer förtydliga vad som kommuniceras till barnet. Utifrån den 
sociokulturella teorin har olika artefakter en stor betydelse för barnets språkliga och 
kognitiva utveckling, då begrepp och materiella ting kan användas i varierande 
sammanhang och hjälpa barnet att förstå och hantera de olika begreppen (Säljö, 
2011). Förskolläraren Eva tycker att måltidssituationerna är bra tillfällen att 
synliggöra språken och uppmuntra barnen till att använda sina modersmål, genom 
att de tillsammans berättar om vad olika saker på matbordet heter på de olika 
språken. Barnen kan i dessa situationer utbyta språkkunskaper och ta lärdom av 
varandra i de olika språken. 
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Hjälpmedel som lärplatta och projektor används kontinuerligt av tre förskolor. 
Pedagogerna tycker att lärplattan är ett bra komplement för att stimulera barnens 
olika modersmål, dock är de noggranna med att granska applikationer, filmklipp och 
musikstycken för att det ska vara anpassat för barnen i förskolan. Med hjälp av en 
projektor kan en större grupp barn ta del av det som spelas upp vid ett och samma 
tillfälle. Asma-Li och Nettan poängterar att även om de ska visa en saga på 
exempelvis arabiska för de arabisktalande barnen, får självklart barn med annat 
modersmål ta del av visningen om de har intresse för det.  Informanterna från tre av 
förskolorna säger att de använder sig av filmklipp och sånger främst från 
Utbildningsradions webbsida, där det finns olika slags material tillgängligt på 
varierande språk som är anpassat för barn i förskolan. Alla pedagoger har inte 
kunskap inom de olika modersmålen som finns i barngrupperna, och för att de ska 
vara säkra på att det material som används är bra använder de sig bara av hemsidor 
där de vet att det som visas och sägs är anpassat för barn i förskoleåldern. Tre av de 
fyra förskolorna som deltar i undersökningen använder sig även av böcker på olika 
modersmål. Camilla berättar att de på hennes förskola lånar böcker på olika språk 
från biblioteket som barnen kan läsa och titta i på förskolan, men även att föräldrarna 
har tillgång till att få låna hem böckerna på sitt modersmål för att läsa tillsammans 
med barnen i hemmet. Astrid som arbetar i en annan verksamhet lyfter deras förmån 
med att få låna böcker från en annan förskola som har större kunskap om 
flerspråkighet. 

Genom intervjuerna framgår det att tre förskolor använder sig av Penpal1 och 
lärplatta som hjälpmedel för att stimulera barnens olika modersmål. Både Penpal och 
lärplatta kan benämnas som materiella artefakter, då dessa kan hjälpa barnen att 
tillägna sig olika sorters kunskap och stimulera språkutvecklingen (Säljö, 2011). Som 
tidigare nämnts visar pedagogerna bland annat filmklipp och spelar upp musik på 
barnens modersmål med dessa hjälpmedel, och att det som visas är noga granskat av 
pedagogerna. Dessa förskolor använder sig av Utbildningsradions webbsida som 
källa för mycket av det material som visas för barnen, en del av hemsidans material 
kan pedagogerna knyta samman till aktuella teman i verksamheterna och därmed 
också skapa en röd tråd för barnen i deras utveckling och lärande. Ett arbetslag valde 
att skicka ut ett brev till föräldrarna som handlade om deras tema Skogen. I brevet 
ombads föräldrarna att översätta fyra ord som är knutna till just skogen, för att 
pedagogerna ska kunna föra samtal med både de yngre och de äldre barnen om 
sådant som de mött under exempelvis en skogsutflykt, och med hjälp av det svenska 
språket förstärka vissa ord med barnens modersmål. Lukas berättar att de har 
Babblarna som tema för barn i åldrarna 1-3 år, och att temat har bidragit till att 
barnen kommunicerar med varandra genom att bekräfta ord genom blickar, läten och 
kroppsspråk. Babblarna är ett språkutvecklande material som är ett hjälpmedel för 
pedagogerna att stimulera barnens pågående språkutveckling främst i det svenska 
språket, men det har en central effekt på barnens kommunikation trots olika 
modersmål. 

 

                                                   

1 Penpal är ett verktyg i form av en Mp3-spelare med både mikrofon och scanner som pedagogerna 
använder för att kunna stimulera barns olika språk. Den kan användas för att spela in enkla ord, 
böcker och sånger som sedan kan spelas upp obegränsade gånger. 
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4.2 Pedagogernas arbetssätt för att stimulera barnens 
modersmål 

Alla informanter hävdar att det är det svenska språket som utgör den huvudsakliga 
kommunikationen i verksamheterna. På grund av att förskolorna består av pedagoger 
som talar svenska och att det inte finns någon annan språklig inriktning för det 
pedagogiska arbetet tillsammans med barnen, är det i första hand det svenska 
språket som barnen ska ges möjlighet att lära sig under deras förskolevistelse. 
Informanterna menar att svenska är det språk som alla får en möjlighet att 
kommunicera med och samtidigt utbyta språkkunskaper i interaktion med varandra. 
Vygotskij (Strandberg, 2006) förklarar den proximala utvecklingszonen som en viktig 
del av barnets lärande, då de kan lära sig utifrån andra människors språkkunskaper 
genom att härma och efterlikna olika begrepp och meningsuppbyggnader som de 
möter i vardagen. Barnets proximala utvecklingszon för att lära sig att kommunicera 
på ett andraspråk omfattar således möten med det svenska språket i samspel med 
kroppsspråk, mimik, olika ljud, tecken som stöd och med vissa stödjande begrepp i 
barnens modersmål. Informanterna förklarar också att förskolan är en förberedelse 
för barnen inför deras kommande skolstart, där svenska är undervisningsspråket och 
att det därför är av stor betydelse att alla barn utvecklar goda kunskaper inom det 
svenska språket. Men det är också betydelsefullt för barnens språkutveckling att de 
lär och utvecklar sitt modersmål i hemmet tillsammans med föräldrarna, vilket 
framförs genom alla intervjuer. Förskollärarna uttrycker att barnen behöver utveckla 
goda kunskaper inom det egna modersmålet, för att de ska kunna lära sig det svenska 
språket lättare genom att de sammanför språkkunskaperna i ett språk med ett annat. 
Säljö (2011) och Strandberg (2006) beskriver föräldrarna som barnets första 
kunskapskälla för språkets utveckling. Redan när barnet är spädbarn kommunicerar 
det med sina föräldrar som bekräftar det lilla barnets olika ljud och rörelser, och 
därmed uppmuntrar barnet till att vilja kommunicera med sin omgivning. Desto mer 
bekräftelse och uppmuntran barnet får under sin uppväxt av sina föräldrar, desto 
större kunskap erövrar den för att kunna kommunicera med andra människor. Ett 
konsekvent användande av modersmålet i hemmet stärker barnets 
andraspråksinlärning i exempelvis förskolan. 

Lukas och Magnus nämner att de yngre barnen som ännu inte har utvecklat något 
verbalt språk, inte direkt använder sig av sitt modersmål. Pedagogerna 
kommunicerar främst med barnen på det svenska språket i verksamheterna, men de 
försöker ta stöd av vissa ord på deras modersmål för att förstärka kommunikationen.  

Magnus: -Här är barnen så små så det är svårt att ta tillvara på deras språkkunskaper i och med 
att de inte har så mycket språk än. Det blir mest vi som stödjer barnen med de få ord som vi kan 
på deras språk, främst somaliska och arabiska, för att underlätta och förstärka i 
kommunikationen med barnen. 

Utifrån alla genomförda intervjuer framkommer det att i alla förskolor är det 
betydelsefullt för pedagogerna att kunna ta hjälp av föräldrar, kollegor och vikarier 
för att kunna skriva upp vissa ord och fraser på barnens modersmål och göra listor av 
dessa som sätts upp i verksamheterna. Pedagogerna har stor nytta av ord som 
exempelvis mössa, skor, sitta, vatten, mjölk, toalett, äta, gå ut, gå in, mamma och 
pappa, för att kommunikationen med barnen i verksamheten ska underlättas, 
samtidigt som det också är gynnande för barnens språkutveckling att deras 
modersmål hjälper till och förstärker det som sägs på svenska. Som tidigare nämnts 
används också kroppsspråk, tecken som stöd och gester kontinuerligt för att 
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underlätta kommunikationen mellan pedagoger och barn. I likhet med Vygotskij kan 
här ses att pedagogerna använder sig av språkets olika artefakter, för att 
kommunikationen mellan parterna ska fungera i det dagliga pedagogiska arbetet 
(Säljö, 2011).  

I samtliga förskolor framgår det att pedagogerna låter barnen tala och benämna saker 
på sitt modersmål och att de tillsammans samtalar kring olikheter och likheter 
mellan språken. Ann-Britt och Maja förklarar att det är bra att pedagogerna lyfter att 
en sak kan heta olika saker på olika språk för att vidga barnens språkkunskaper, men 
det bidrar också till att barnen känner trygghet i verksamheterna då de får känna sig 
sedda och att deras språkkunskaper blir uppmärksammade. Barnen behöver få lära 
sig att det är en tillgång att kunna flera språk. Det framkommer av samtliga 
informanter att barnen exempelvis uppskattar att lära sig räkna på olika språk och att 
detta bidrar till att barnens modersmål både stimuleras och uppmärksammas i 
verksamheterna. Nettan berättar att hon vid hennes matbord låter barnen välja en 
matramsa som berättas efter genomförd måltid och på vilket språk som barnen vill 
att den ska sägas på. På en annan förskola använder barnen Penpal, den talande 
pennan, för att själva spela in ord, sånger och ramsor på sina modersmål och som 
sedan kan spelas upp om och om igen. Användningen av Penpal är ett sätt att lyfta de 
olika modersmålen i verksamheterna, där pedagogerna samtidigt samtalar med 
barnen om att det är bra att vara olika. I likhet med Kulttis (2012) studie visar här 
resultatet på att upprepning och benämning av begrepp utvecklar barnens 
språkkunskaper och att modersmålet och det svenska språket tillsammans stödjer 
språkinlärningen. På så vis får barnen möjlighet att känna trygghet och tillhörighet i 
sammanhanget, vilket leder till att barnen är mer aktivt deltagande i aktiviteterna. 
Astrid nämner i sin intervju att de i hennes verksamhet uppmärksammar olikheter 
och likheter genom att arbeta med olika länder, som har förankring till antingen en 
pedagog, ett barn eller en förälder. Pedagogerna gör ”resor” till ett land tillsammans 
med barnen under en veckas tid och under besöket får barnen möta landets flagga, 
plats på kartan, kultur, traditioner, språk, musik och natur. Flaggor är ett vanligt sätt 
att belysa olika länder och språk som finns i verksamheterna bland samtliga förskolor 
i undersökningen.  

I verksamheterna tillåts barnen att kommunicera med varandra på deras modersmål, 
trots att pedagogerna oftast inte förstår vad som kommuniceras. Informanterna 
menar att barnen känner trygghet gentemot varandra och stimuleras i sitt 
modersmål. Rutiner är också en aspekt som gör att barnen kan känna trygghet i 
verksamheterna då de lär sig att känna igen olika tecken för vad som ska ske i 
verksamheten, till exempel om en pedagog ber en barngrupp att sätta sig vid bordet 
ser barnen som inte kan det svenska språket vad de andra barnen gör och gör 
likadant. I Björk-Willéns (2008) studie visar hennes resultat på att rutiner i 
verksamheten dels ger trygghet för barnen, och dels skapar förståelse hos dem om 
hur deras dag i förskolan ser ut. Barnens möte med det dagliga mönstret av rutiner i 
förskolan ger dem möjlighet att gång på gång repetera olika ord och fraser som de 
möter i återkommande aktiviteter. När barnen senare möter nya händelser kan de 
använda sig av sina tidigare erfarenheter och hantera de nya situationerna lättare. 
Asma-Li poängterar att ett gäng med pojkar i hennes barngrupp ofta leker 
tillsammans och gärna använder det gemensamma modersmålet, vilket utgör ett 
problem när andra barn med annat modersmål vill delta i deras lek och inte förstår 
vad pojkarna säger. Asma-Li fortsätter förklara att det blir viktigt som pedagog att 
lyfta detta med pojkarna, då alla inte förstår vad de säger och kan heller inte följa 
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med i leken. Samtidigt som barnen behöver stimuleras i sitt modersmål och tillåts 
använda det, behöver barnen ibland också öva på det svenska språket för att bli 
trygga i användandet av det eftersom att svenska är det språk som används i skolan. 
Nettan berättar att när hon inte förstår vad barnen kommunicerar med på sina 
modersmål i leken, observerar hon barnens kroppsspråk och mimik för att försöka se 
hur barnen agerar tillsammans och om vad de kommunicerar.  

Nettan: -De får använda sitt modersmål, det är okej för mig för de känner sig trygga. Jag har koll 
på vad de kurdiska barnen pratar om men däremot inte de som pratar romani, då behöver jag se 
till deras kroppsspråk för att försöka få ett hum om vad de leker och pratar om. Jag ber barnen 
återberätta vad de gjort och pratat om i samlingar eller vid maten och då stimuleras deras språk 
samtidigt som jag också oftast får veta vad de har haft för sig och vad de pratat om med sina 
kamrater, ifall jag kanske inte har förstått deras konversation ute på gården eller inne i 
lekhallen. 

Ett hjälpmedel som berättas om vid tre av förskolorna är Penpal, den talande pennan. 
De olika förskolorna använder den talande pennan på olika sätt, vissa i 
kommunikation med föräldrar och barn då de har spelat in fraser och sånger på olika 
språk, medan vissa använder pennan till för att läsa upp böcker på modersmålen eller 
lära sig räkna på ett annat språk. Även här har barnens föräldrar och vikarier 
involverats för att spela in ljudfiler i pennan för att pedagogerna inte har kunskap 
inom alla olika modersmål. Den huvudsakliga kommunikationen och undervisningen 
sker på det svenska språket då det är det gemensamma språket för kollegor, barn och 
föräldrar. Den problematik som Graham (2010) lyfter kring modersmålsanpassad 
undervisningsmaterial i sin studie, kan på sätt och vis sammankopplas med 
informanternas olika verksamheter där det framgår att det är svårt att finna anpassat 
material för förskolan i de varierande modersmålen som förekommer i 
verksamheterna. Det resulterar i begränsningar i granskning av exempelvis filmklipp, 
musik och applikationer för att inte alla pedagoger har kunskap i andra språk än 
svenska.  

Asma-Li: -Problemet blir ju att material kommer ju alltid på de populära språken som arabiska 
där finns det ju massor material men sen när de kommer nya folkgrupper så finns det inget på 
deras språk såatte det tar ju lång tid innan det kommer in nya språk, det tar flera år. 

4.3 Dilemman som påverkar barnens stimulans av 
modersmålen 

Det tydliggörs av informanterna att de saknar modersmålsstöd och att de anser att 
det är en betydelsefull tillgång som de saknar, för att ge alla barn mer lika villkor för 
språkutveckling av både det egna modersmålet och det svenska språket. Salmona 
Madriñan (2014) har i sitt studieresultat visat på att undervisning i modersmål ökar 
språkförståelsen och bidrar till att barnen kan tillägna sig flera språk. Genom att 
förskolebarnen kontinuerligt ges möjlighet att möta sitt modersmål parallellt med ett 
andraspråk, kan modersmålet dels utvecklas djupare och dels ligga till grund för 
barnets andraspråksinlärning. På grund av avsaknaden av modersmålsstöd är 
vikarier med andra språkkunskaper än svenska en värdefull tillgång i 
verksamheterna, då dessa personer kan stimulera en del av barnens modersmål. 
Dock är dessa tillfällen få och inte konsekventa för att barnen ska få kontinuerlig 
stimulans av sitt modersmål. Asma-Li och Majken påpekar att bara för att det 
kommer exempelvis en arabisktalande vikarie, behöver det inte innebära att de 
arabisktalande barnen förstår vikarien, för att det finns olika dialekter i språket som 
gör att det inte alltid går att förstå varandra i kommunikationen. Den fjärde förskolan 



 22 

har tillgång till modersmålsstöd, men där framgår det istället att pedagogerna önskar 
modersmålsstöd på fler än de två språk som de idag har att tillgå i verksamheten. En 
annan förutsättning som framkommer genom Majken och Lukas, är att två av 
förskolorna har tillgång till tolkar vid framförallt inskolning och föräldramöten, men 
också ibland under uppföljningssamtal och utvecklingssamtal. De poängterar att 
användandet av tolkar vid dessa situationer underlättar och skapar bättre 
förutsättningar, för att alla inblandade parter kan uttrycka sig och delges rätt 
information.  

Två av informanterna berättar att det finns barn som inte vill tala sitt modersmål i 
deras verksamheter. Dessa barn särskiljer på vilket språk de talar i förskolan och 
vilket språk som de talar hemma. I de verksamheterna har man försökt att 
tillsammans med dessa barn lyfta deras språk och ge dem möjlighet att använda sina 
kunskaper inom sitt modersmål tillsammans med barngruppen, men när barnen 
tydligt har visat att de inte vill, genom att exempelvis vägra svara på frågor rörande 
modersmålet eller samtala med vikarier med samma modersmål, har pedagogerna 
respekterat detta och informerat föräldrarna att det är extra viktigt att modersmålet 
stimuleras hemma.  

Astrid: -Vi har ju på våran avdelning bara tigrinja och somaliska, somaliskan har precis 
tillkommit. De barn som pratar tigrinja har inte velat prata det här på förskolan, han vill inte ha 
med det att göra. För här har det alltid varit svenska för honom, han särskiljer det så. Kommer 
det en vikarie som pratar tigrinja då svarar han inte. Men vi har pratat med föräldrarna att det 
är viktigt att de pratar tigrinja med honom hemma och att de läser för honom så att han får den 
delen hemifrån, den delen vi stimulerar här blir ju mer på svenska.  

Ganuza och Hedman (2015) kan genom sitt resultat konstatera att användning av 
modersmålet i hemmet har stor påverkan på barnets språkkunskaper för både det 
egna modersmålet och andraspråksinlärningen. Om barnen ska kunna tillägna sig ett 
andraspråk och kunna ta del av undervisningen i skolan, är det viktigt att de har 
välutvecklade språkkunskaper så som modersmålets grammatik som de bland annat 
har användning för i inlärningen av ett nytt språk. 

Informanterna från två av förskolorna framför att de ibland kan ta hjälp av de äldre 
barnen i verksamheterna, för att förmedla exempelvis om vad som ska hända under 
dagen för de yngre barnen på det gemensamma modersmålet. Ibland förkommer det 
att barnen också behöver förmedla mellan pedagoger och föräldrar på grund av att de 
inte har ett språk gemensamt som gör det svårt för parterna att förstå varandra. 
Strandberg (2006) beskriver att människor lär i interaktion med varandra och att en 
individ kan ta lärdom av andra individers kunskaper. I det här fallet får både barn, 
personal och föräldrar utbyta kunskaper med varandra i den proximala 
utvecklingszonen, för att kunna förmedla information mellan olika parter. Lukas 
uttrycker att det finns en risk med att låta barnen förmedla information då han själv 
inte vet vad som sägs och om barnet har tillräcklig språkkunskap för att ge ett korrekt 
budskap. 

Lukas: -De äldre barnen kan hjälpa oss att förklara för de yngre syskonen så på så vis utnyttjar 
vi deras språkkunskaper ganska mycket. Det underlättar en hel del ibland då inte vi pedagoger 
har tillräcklig kunskap för att kunna förklara eller berätta något för ett barn. Barnen får ibland 
också tolka till föräldrarna även om det inte är det optimala, barnen kanske inte tolkar rätt till 
föräldrarna då de inte har tillräckliga språkkunskaper i modersmålet, men det vet ju inte vi, att 
ta hjälp av barnen är ibland bättre än att inte kunna kommunicera alls med föräldrarna. 
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5 Diskussion 

I den avslutande diskussionen delgivs våra egna tolkningar av resultatet som även 
förankras i den valda litteraturen, och som ligger till grund för vår slutsats av den 
genomförda undersökningen. Det följs slutligen upp av potentiella områden för 
fortsatt forskning. 

5.1 Modersmålsstöd i förskolan 

Det framgår tydligt att pedagogerna i tre av de fyra förskolor som representeras i 
denna undersökning, anser att de egentligen inte har några förutsättningar för att 
kunna stimulera barnens olika modersmål i verksamheterna. Vi har dock genom vår 
analys av resultatet uppmärksammat att förskolorna har bra förutsättningar i och 
med att de är kreativa i sitt arbetssätt, för att försöka stimulera de olika modersmålen 
i verksamheterna. Utifrån vår tolkning anser informanterna att den största 
förutsättningen som tre av de fyra förskolorna saknar är modersmålsstöd, och på 
grund av denna avsaknad menar de att deras förutsättningar försämras. På grund av 
denna avsaknad har pedagogerna inte tillräcklig kunskap eller verktyg för att 
stimulera barnens olika modersmål i förskolorna, vilket medför att de exempelvis inte 
har möjlighet till att se var barnen befinner sig i sin språkutveckling i modersmålet 
som i sin tur påverkar deras inlärning av det svenska språket. Ladberg (2003) och 
Salmona Madriñan (2014) skriver att modersmålsundervisning för barn i förskolan 
är betydelsefull för deras språkutveckling, då de utvecklar kunskaper och strategier 
inom sitt första språk som de sedan kan överföra i sin inlärning av andra språk. Ett 
starkt utvecklat modersmål medför att barnen kan utvecklas inom andra områden, 
men det påverkar också barnets kognitiva utveckling som barnen behöver för att 
exempelvis leka, fantisera och lösa problem i sin vardag. Det har inte alltid ansetts 
positivt att vara två- eller flerspråkig enligt Ladberg (2003), men vi tolkar samtliga 
informanter som att de anser det betydelsefullt att de tillsammans med barnen i 
verksamheterna lyfter att det är bra att kunna kommunicera på flera språk.  
Informanterna tycker också att det är av stor betydelse att barnen får behålla och föra 
vidare sitt kulturella ursprung i det samhälle som de växer upp i, för att deras 
kulturella ursprung är starkt förknippat med den enskilda individens identitet. 
Utifrån egna upplevelser vet vi att det är de vuxna som till stor del påverkar barnens 
förhållande gentemot deras modersmål, därav behöver pedagogerna ha en positiv 
inställning till barnens modersmål. Enligt Arnberg (2004) är det hemmet som i första 
hand har ansvaret att utveckla barnets modersmål och ge dem kunskap om deras 
kulturella rötter, medan förskola och skola ska ge barnen kunskaper om den svenska 
kulturen och det svenska samhället. Det som framkommit i vår undersökning är att 
förskollärarna och deras arbetslag är medvetna om att det de kan ge barnen 
kännedom om är det svenska språket och delar av den svenska kulturen och dess 
traditioner. Vi kan också se att det finns möjligheter med att i förskolan våga lyfta 
fram och fira andra kulturers högtider, för att uppmärksamma barnens olika 
etniciteter och kulturer. Informanterna är medvetna om att de har bristande 
kunskaper om alla barns olika modersmål och kulturer, vilket innebär att samarbetet 
mellan hem och förskola är betydelsefullt då föräldrarna besitter viktig kunskap om 
sina barn och deras kulturella rötter. Vi menar i likhet med Kultti (2014) att en dialog 
och ett samarbete är nödvändigt mellan hem och förskola, för att barnen ska få de 
bästa förutsättningarna för att utvecklas inom de olika språken. Vi kan utifrån detta 
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urskilja många möjligheter till att våga använda barnens föräldrar som kunskapskälla 
och samarbetspartners i arbetet med att vidga barnens förståelse för sin omvärld.  

Vi har tidigare nämnt att modersmålstöd är något som informanterna saknar helt i 
tre av förskolorna, medan det i den fjärde förskolan finns modersmålsstöd att tillgå i 
två språk, dock önskar denna förskola tillgång till fler modersmålsstöd på flera språk 
för att kunna stimulera alla barns modersmål. Utifrån vår tolkning av intervjuerna 
finns det behov av modersmålsstöd i de olika verksamheterna, för att barnen ska 
kunna stimuleras i sitt modersmål i likhet som de svenskspråkiga barnen. Med tanke 
på att Graham (2010), Kultti (2014) och Arnberg (2004) skriver om modersmålets 
betydelse för barnets kognitiva utveckling, kan vi se behov av att modersmålsstöd i 
förskolorna behöver få mer utrymme i verksamheterna än vad som beskrivs i vår 
undersökning. Den kognitiva utvecklingen hos barnen är en central del av 
språkutvecklingen och viktig för att de ska kunna hantera och lagra olika slags 
information i tanken. Barn som har ett annat modersmål än svenska behöver få 
möjlighet att bearbeta sina tankar tillsammans med någon med samma modersmål, 
för att kunna utveckla strategier och fördjupa sin förmåga till att lösa och se 
skillnader på eventuella problem. Tillsammans med ett modersmålsstöd stimuleras 
barnens språk och tankeförmåga, men vi kan även se att sådana tillfällen skulle vara 
gynnande också för deras literacyutveckling. En av förskolorna erbjuder böcker på en 
del modersmål som föräldrarna kan låna hem och läsa tillsammans med barnen. Det 
framgår genom vårt resultat att pedagogerna erbjuder detta för att barnen ska 
utvecklas i sitt modersmål på rätt sätt, alltså med rätt grammatik och korrekt uttal 
vilket inte alla pedagoger kan erbjuda i förskolan. Vi har utifrån vår analys av 
intervjuerna kommit fram till att lässtunder i hemmet på barnens modersmål utgör 
en stor betydelse för deras utveckling av olika literacyförmågor (Graham, 2010), så 
som att fantisera, urskilja och känna igen symboler i form av bokstäver och siffror. 
Under lässtunderna är det inte bara den kognitiva utvecklingen som stimuleras utan 
även barnens förmåga att med hjälp av sitt modersmål lära sig förstå exempelvis att 
bilderna på ett eller annat sätt förklarar det texten beskriver.  

5.2 Olika verktyg och hjälpmedel 

Hjälpmedel som används i det pedagogiska arbetet för att stimulera 
språkutvecklingen i tre av de fyra förskolorna som ingår i vår undersökning, består 
främst av lärplattor. Med hjälp av lärplattor spelar pedagogerna upp bland annat 
olika filmklipp och musik på barnens olika modersmål. Pedagogerna tycker att det är 
ett bra hjälpmedel för att stimulera barnens olika modersmål, men dock visar 
resultatet på att det finns viss problematik i att det inte finns material på alla barns 
olika modersmål att tillgå, och att pedagogerna inte har tillräckligt med kunskap för 
att granska dess innehåll. Vi tolkar resultatet som att pedagogerna begränsas i sitt 
arbete för att kunna stimulera alla barns olika modersmål, på grund av att det är 
svårt att få en bred variation av språkmaterial som kan bidra till att barnen 
stimuleras ytterligare i sitt modersmål. Pedagogerna har inte tillräcklig kunskap kring 
barnens olika modersmål och kan därför inte använda vilket material som helst. Vi 
kan utifrån egna erfarenheter bekräfta att det finns mycket material att tillgå på olika 
modersmål på exempelvis webbsidor, men lika lätt som det är att hitta dessa sidor är 
det lika lätt att tolka innehållet av materialet fel på grund av bristande 
språkkunskaper i verksamheterna. Graham (2010) problematiserar i sitt resultat om 
undervisning på barnens olika modersmål i skolan, för att det å ena sidan anses vara 
till stor fördel för barnens språkutveckling att undervisas med material på sitt 
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modersmål, men å andra sidan blir det komplicerat att i en grupp med barn som har 
olika modersmål försöka anpassa undervisningen och materialet för att det ska passa 
alla inblandade parter. Vi kan se vissa likheter med vårt resultat, då våra informanter 
inte har tillgång till anpassat material i de pedagogiska verksamheterna som enligt 
förskolans läroplan ska stimulera alla modersmål som förekommer i barngrupperna. 
Vi har även reflekterat över att det inte framkommer i vår valda litteratur att 
lärplattor och annan IT-användning är språkstimulerande för barnen i förskolan. I 
våra intervjuer lyfter pedagogerna gång på gång hur viktig deras IT-användning är för 
att skapa möjligheter för modersmålsstimulans trots vissa begränsningar. Vi är 
förvånade över att vi inte har hittat litteratur som behandlar IT som hjälpmedel i det 
pedagogiska arbetet för att stimulera förskolebarns olika modersmål. Dock kan vi 
också förstå varför, på grund av att IT är ett relativt nytt arbetssätt i förskolan.   

5.3 Svenska som det gemensamma språket 

Utifrån undersökningens resultat framkommer det att barnen känner trygghet 
gentemot andra med samma modersmål i verksamheterna. Pedagogerna ser positivt 
på att barnen känner trygghet till kamraterna med samma modersmål, men de 
poängterar också att det kan uppstå viss problematik med att dessa barn talar sitt 
modersmål för mycket under den dagliga förskolevistelsen. Vi tolkar pedagogerna 
som att de inte vill förbjuda barnen att tala sitt modersmål i verksamheterna med 
varandra, men att de försöker uppmuntra barnen till att öva på att kommunicera med 
det svenska språket, för att det är i förskolan som de förbereds inför skolan och får 
möjligheter att utveckla sin kompetens inom det svenska språket. Även Kultti (2013) 
framhäver att det i första hand är det svenska språket som barnen ska lära och 
utveckla i förskolan. Det är pedagogernas uppgift att uppmuntra barnen till att lära 
sig att kommunicera på svenska, för att de tillsammans med sina kamrater ska få 
förståelse och kunskap kring olika begrepp i olika sammanhang. Ett exempel som 
lyfts i resultatet är att en grupp pojkar väljer att kommunicera på det gemensamma 
modersmålet, vilket bidrar till att övriga barn i barngruppen inte kan delta i leken på 
samma villkor då de saknar kunskaper i pojkarnas modersmål. Den situationen 
uppfattar vi kan vara negativ för pojkarna, för att de inte utmanas i sin utveckling av 
det svenska språket och inte heller samspelar med andra barn som kan bidra till 
vidare utveckling av deras språkliga och sociala förmågor. Med tanke på den 
proximala utvecklingszonen (Säljö, 2011) och dess fördelar utsetts inte pojkarna för 
nya språkliga utmaningar och använder sig därför av det språk som de känner sig 
mest bekväma med. Det kan också ses som positivt att pojkarna i det här fallet 
stimulerar sitt modersmål med hjälp av varandra, men användningen av 
modersmålet i leken kan oavsiktligt utstråla att andra barn inte är välkomna att vara 
med i deras lek, och därför kan övriga barn känna ett utanförskap som inte är 
berättigat.  

Vissa barn i förskolorna vill inte tala sitt modersmål för att de särskiljer på förskolan 
och hemmet med vilket språk de använder sig av. I vårt resultat framkommer det att i 
två av förskolorna finns det barn som vägrar att kommunicera och dela sitt 
modersmål med andra i verksamheterna. Vi tolkar att pedagogerna i dessa förskolor 
inte upplever att det är ett problem att barnen inte vill tala sitt modersmål, vilket 
pedagogerna också accepterat. Dock påpekar vissa av våra informanter att 
samarbetet med hemmet har varit av stor betydelse i dessa situationer för att de 
tillsammans ska kunna se till barnets bästa i språkutvecklingen. Föräldrarna har i 
dessa situationer blivit extra informerade om att deras barns modersmål behöver 
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stimuleras hemma då de endast använder sig av det svenska språket i förskolan. Det 
kan vi sammankoppla med Fredriksson och Taube (2010) som poängterar att 
föräldrarna behöver stöd och vägledning för hur deras barn ska utveckla två- eller 
flerspråkighet. Vi tolkar informanterna i det här sammanhanget som att de har 
uppmärksammat barnens val av att särskilja vilket språk de använder sig av, och att 
en dialog mellan hem och förskola är av stor vikt för att både pedagoger och föräldrar 
ska kunna se till den enskilda individens bästa i dess språkutveckling. Resultatet visar 
i Björk-Willéns (2008) studie att barnen lär språk parallellt med varandra, vilket 
barnen i undersökningen också gör trots att de själva väljer att använda språken i 
skilda miljöer. Vi kan med hjälp av Ladberg (2003) tolka det som delgivits vid 
intervjuerna om barnens val av att inte vilja använda sig av de egna modersmålen, 
som att de inte känner behov av att använda sitt modersmål för att kunna gör sig 
förstådda i barngrupperna. Vi ser här även en koppling till Kulttis (2012) studie där 
det framkommer att barnen lär sig i vilka sammanhang och med vilka personer som 
de kan kommunicera med på antingen svenska eller sitt modersmål.  

5.4 Barnen som informatörer 

Under våra intervjuer delgavs vi att de äldre barnen ibland behöver hjälpa till att 
förmedla information i vissa situationer då det uppstår brister i 
språkkommunikationen mellan pedagoger och barn eller pedagoger och förälder. En 
av informanterna upplever det som riskabelt att låta barnen förmedla information, då 
denne i egenskap som förskollärare inte har tillräcklig kunskap att förstå om barnet 
förmedlar rätt information. Vi förstår denna oro med att överlåta ansvaret på de äldre 
barnen, för att de inte är barnens uppgift att agera som informatörer mot exempelvis 
föräldrarna när det saknas blöjor, kläder eller att ett föräldramöte ska äga rum. Vi 
upplever att barnen blir en artefakt då de har en större språklig kunskap än 
pedagogerna inom det språk som föräldrarna kan kommunicera med. På grund av att 
vissa pedagoger inte har kunskaper inom andra modersmål än svenska, har de inte 
heller vetskap för att bedöma om barnen har tillräckliga kunskaper inom sitt 
modersmål för att kunna förmedla rätt information. Vi kan se att detta är ett dilemma 
för pedagogerna i förskolan då de vill ha en bra dialog med föräldrarna, men det är en 
svår uppgift när det inte finns ett gemensamt språk att kommunicera på. Istället för 
att använda barnen som informatörer, använder andra informanter och pedagoger 
sig av kroppsspråk, bilder, Penpal och visar med konkreta föremål för att göra sig 
förstådda på ett så tydligt sätt som möjligt. Kultti (2012) lyfter i sin studie att brister i 
den språkliga kommunikationen mellan barn och pedagoger förtydligas med hjälp av 
gester, kroppsspråk och att peka, vilket vi kan se att informanterna använder sig av 
gentemot föräldrarna i deras kommunikation i vardagen. Vår uppfattning är att 
kommunikativa hjälpmedel i form av kroppsspråk, gester, peka och bilder är ett mer 
professionellt arbetssätt att förmedla information till föräldrarna istället för att låta 
barnen agera informatörer.  

5.5 Slutsats 

I vår genomförda undersökning framkommer det att modersmålet är en viktig del 
och till stor hjälp vid inlärning av ett nytt språk. För att modersmålet ska kunna 
utvecklas ytterligare hos barnen, kan vi även se att modersmålsstöd i förskolan är av 
stort behov och har betydelse för barnens senare skolgång. Informanterna och deras 
kollegor arbetar under de förutsättningar som finns tillgängliga i verksamheterna, 
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med kreativitet och en positiv inställning lyckas dem ändå skapa vissa förutsättningar 
för att stimulera barnens modersmål. Dock på grund av avsaknad av modersmålsstöd 
i förskolorna, blir det tydligt att speciellt föräldrarna är en viktig tillgång för sina egna 
barn och i samarbetet med pedagogerna i förskolan, för att tillsammans stödja 
barnen i deras språkutveckling. Men föräldrarana är även en betydelsefull 
kunskapskälla med kännedom om det enskilda barnets modersmål, som pedagogerna 
har användning av för att kunna utveckla en kommunikation med barnen med annat 
modersmål en svenska.  

Erfarenheter som vi tar med oss av denna undersökning är bland annat att våga ha en 
dialog och ett samarbete med föräldrar och hemmet, trots att vissa brister kan uppstå 
i den dagliga språkkommunikationen mellan parterna. I kommunikationen mellan 
pedagoger, barn och föräldrar finns det varierande verktyg som hjälper till att 
förtydliga verbala uttryck som möjliggör och förtydligar en dialog. Som pedagog 
behöver man bjuda till med positivitet och visat intresse för att skapa förtroende och 
trygghet för barnen och föräldrarna gentemot förskolans verksamhet. Vi tar även med 
oss att det kräver kreativitet och flexibilitet av oss pedagoger i arbete med att 
stimulera barns olika modersmål, då det tyvärr inte erbjuds tillräckligt med material 
på alla olika modersmål av arbetsgivarna. Det enda som arbetsgivarna i den här 
undersökningen har tillfört i förskolorna är lärplattor och fortbildning i tecken som 
stöd. Pedagogerna har själva letat fram och utformat material som exempelvis lappar 
med ord och fraser på barnens olika modersmål, samt också själva letat reda på 
webbsidor med relevant material för förskolebarnen.  

5.6 Fortsatt forskning 

Potentiella områden för fortsatt forskning skulle kunna vara att genomgöra en 
undersökning med högre instanser så som förskolechefer och kommunpolitiker 
angående det behov av modersmålsstöd som framkommer i vår undersökning i 
förskolans verksamheter. Hur kommer det sig att modersmålsstöd inte värderas 
högre i dagens förskolor? Det skulle också vara intressant att forska vidare kring IT-
användning för att stimulera och utveckla barns språkutveckling, i och med att det 
tydligt framkommer i vår undersökning att det är ett populärt hjälpmedel i det 
pedagogiska arbetet tillsammans med barnen. Hur kan exempelvis en lärplatta 
stimulera barns varierande modersmål i interaktion med svenskspråkiga pedagoger? 
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Bilaga 1 

Intervjufrågor 
 

1. Vilka förutsättningar finns för att stimulera de olika modersmålen i 
verksamheten? 

 
2. Hur ser förutsättningarna ut för att kunna stimulera alla barns olika 

modersmål? 
 

3. Vilka möjligheter finns för fortbildning och grundläggande kunskaper i andra 
språk än svenska?  

 
4. Hur arbetar ni för att stimulera de olika modersmålen?  

 
 

5. Hur arbetar ni för att barnens kommunikation ska fungera trots att de inte har 
det svenska språket gemensamt?  

 
6. Hur hanterar ni språkkommunikationen mellan barnen med olika 

modersmål?  
 

7. Hur tar ni tillvara på barnens språkkunskaper i deras modersmål i 
verksamheten?  

 
8. Hur synliggör ni barnens olika modersmål i verksamheten?  
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Bilaga 2   

Missivbrev 

Vi skulle vilja undersöka hur ni i ert arbetslag arbetar för att stimulera alla barns 
olika modersmål i verksamheten. Vi hoppas att ni vill delta i vår undersökning via 
en intervju på förskolan om ert arbetssätt kring modersmålet i er verksamhet. Om 
ni vill delta i vår undersökning så är vi väldigt tacksamma, hör gärna av er så fort ni 
övervägt tillsammans i arbetslaget och återkom även om ni väljer att inte delta. 
Återkoppla gärna till oss senast fredagen den 20 november 2015. Vid eventuellt 
deltagande i studien bokar vi dag och tid för intervju i samband med er 
återkoppling. 

Vi som ska genomföra studien heter Sandra och Kristina och studerar sjunde och 
sista terminen vid Mälardalens högskola i Eskilstuna på förskollärarprogrammet. 
Vi skriver detta examensarbete för att få en större förståelse kring det pedagogiska 
arbetet med de olika modersmålen som finns i förskolorna. Syftet med vår 
undersökning är att få bredare kunskap och förståelse om hur barns olika 
modersmål stimuleras och tas tillvara på i förskoleverksamheten. Vi vill skapa en 
helhetsbild av hur olika kommuner och en del förskolor arbetar för en interkulturell 
förståelse för språket, samt synliggöra pedagogernas arbetarsätt kring deras 
möjligheter och vilka verktyg de har till förfogande för att kunna stimulera alla 
barns olika modersmål. Vi behöver därför era åsikter och erfarenheter kring detta 
ämne för att vi ska få en djupare förståelse kring arbetet med barns olika 
modersmål i förskolan. 

Om ni väljer att delta i vår studie kommer intervjun att äga rum under vecka 38 och 
vi önskar att ni kan avsätta 30 minuter för detta tillfälle. Ni kommer att intervjuas 
en och en, där vi båda deltar för att få samma förståelse för era svar. 
Intervjufrågorna tillhandahåller ni i god tid före intervjutillfället och behandlas 
endast muntligt. Under intervjun önskar vi att göra en ljudinspelning för att stödja 
våra minnesanteckningar. Denna fil och anteckningar kommer endast att behandlas 
av oss som genomför studien och kommer att raderas så fort den är sammanställd 
och godkänd. Ni har självklart rättigheter till att inte få intervjun inspelad.  

I vår studie kommer inga namn eller personliga uppgifter att utlämnas och all 
information behandlas konfidentiellt av oss som utför studien. Förskolans namn 
och placering är också konfidentiellt i vårt arbete. Ni som väljer att delta kan när 
som helst välja att avstå från deltagandet av studien oavsett anledning. 

Studien kommer att presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens högskola som 
i sin slutversion läggs ut på databasen Diva. Om ni önskar får ni ta del av vår 
färdiga studie i januari 2016. 
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