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Abstrakt 
 

Work with childrens’s native language in preschool 
- A study of preeschool staff working with language development in children's 

native language 

 

Syftet med föreliggande studie var att genom deltagande observationer och informella 

samtal skapa förståelse för vilka modersmålsstödjande arbetssätt som förskolepersonal 

kan använda sig av i den pedagogiska verksamheten. Fokus har legat på hur barn med 

svenska som andraspråk kan utveckla sitt modersmål i ett land där det svenska språket 

ses som en norm. Jag har genom observationer forskat i vilka arbetssätt personalen på 

förskolan använde sig av i sin vardag. För att skapa en djupare förståelse för hur 

arbetssätten fungerade användes även informella samtal som metod. Det var tre 

tillsvidareanställda personal som deltog i studien och två vikarier. En av de fastanställa 

var tvåspråkig. Barngruppen var mångkulturell, och i den gick det 13 barn, varav hälften 

hade annat modersmål än svenska. 

 

I studien framkom det att personalen på förskolan upplevde bristande kunskaper när det 

handlade om att stödja barnen i deras modersmål. De kände sig otillräckliga och såg 

istället sin roll som att utveckla barnens svenska språk, då kunskap i de olika språken 

främjar varandra. Det framkom även flera indirekta och direkta arbetssätt som personal 

på förskolan kan arbeta utifrån. Kodväxling är en effektivt metod som tvåspråkig 

förskolepersonal i min studie använde sig av. Även samverkan med vårdnadshavare 

visade sig vara ett fördelaktigt, men ibland svårt, arbetssätt. Andra arbetssätt som 

framkom i resultatet var inkludering av modersmålet i verksamheten, samt att utveckla 

sina egna språkkunskaper. 
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1 Inledning 
Sverige har de senaste fem åren haft ett invandraröverskott på 312 584 personer 

(Statistiska centralbyrån 2015, 2016). Invandringen och alla de språk individerna bär 

med sig har medfört att Sverige har blivit ett mångspråkigt land med omkring 200 olika 

modersmål (Institutet för språk och folkminnen, 2014). Nästintill en femtedel av 

befolkningen har utländsk bakgrund där åtskilliga även har ett annat modersmål än 

svenska, vilka innefattar såväl barn som vuxna (ibid). År 2012 hade cirka 99 500 (20 

procent) inskrivna barn i förskolan ett annat modersmål än svenska (Skolverket, 2013). 

Fler modersmål i förskolan innebär även ett större krav på förskolans verksamheter, 

vilka enligt skollagen (SFS 2010:800) har till uppgift att ”[…] medverka till att barn 

med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket 

och sitt modersmål” (10 §). Skolinspektionen (2010) tar upp att förskolans personal i 

många fall ser det språkstödjande arbetet som en problematisk uppgift och att de därför 

överlämnar ansvaret till barnens vårdnadshavare eller modersmålslärare. 

Skolinspektionen (2012) betonar även att förskolans pedagoger behöver öka sina 

kunskaper om hur de kan arbeta språkstödjande för de barn som har ett annat 

modersmål än svenska. Vilka arbetssätt personalen kan använda sig av förs det dock 

mindre diskussioner om, trots att det är av stor vikt för att det språkstödjande arbetet ska 

ha möjlighet att utvecklas. Skollagen (SFS 2010:800) är all verksam förskolepersonal 

tvungen att följa, men hur genomför personalen ett arbete när de inte har tillräckligt med 

kunskaper kring hur det ska genomföras? Av egen erfarenhet har detta även visat sig 

under utbildningens verksamhetsförlagda kurser då det språkstödjande arbetet inte har 

tagit någon större plats i verksamheten. Möjliga tolkningar av detta är att pedagogerna 

inte är medvetna om skollagens (SFS 2010:800) krav, medan en annat är att de helt 

enkelt inte har tillräckligt med kunskaper för att arbeta språkstödjande, och därmed får 

det inte heller någon större plats i verksamheten. Detta är en problematik och utmaning 

som i den allt mer ökande immigrationen kräver mer uppmärksamhet (Statistiska 

centralbyrån, 2016). Genom att beforska hur förskolepersonal arbetar språkstödjande 

med barns modersmål, bidrar föreliggande studie till betydelsefull information för 

fortsatt arbete i modersmålslärande för förskolans personal. Det kan i sin tur leda till att 

barn med svenska som andraspråk i större utsträcking bevarar sina modersmål och 

kulturer. 

 

1.1 Begregreppsdefinition 
Andraspråk är enligt Nationalencyklopedin (u.å.-a) ett språk som lärs in efter ett 

förstaspråk (modersmål). Andraspråket lärs in i en miljö där språket används naturligt 

(ibid). I denna studie beskriver begreppet andraspråk det svenska språket, då svenskan 

är andraspåket för de tvåspråkiga barnen i min studie. 

 

Assimilering innebär att en minoritetsgrupp, exempelvis invandrare, överger sin kultur 

för att anpassa sig efter en ny kultur (NE, u.å.-b). I denna studie används ordet 

assimilering när barnen anpassar sig efter majoriteten och talar svenska istället för sitt 

modersmål. 

 

Kodväxling är när tvåspråkiga människor växlar mellan två eller flera språk under ett 

samtal (NE, u.å.-c). Begreppet kodväxling används i denna studie när personal på 

förskolan växlar mellan barnets modersmål och svenska. 

 

Modersmål är enligt Nationalencyklopedin (u.å.-d) språket barnet lär sig först. 

Begreppet modersmål används i denna studie för att tala om barnets förstaspråk. 
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Pedagog kommer i studien användas då jag talar om utbildad personal, exempelvis de 

förskollärarna i arbetslaget. 

 

Personal kommer i studien användas då jag talar om den personal som arbetade i 

barngruppen. 
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2 Syfte och frågeställning 

Syftet med föreliggande studie är att genom informella samtal samt deltagande 

observationer skapa förståelse för vilka modersmålsstödjande arbetssätt som personal på 

förskolan kan använda sig av i den pedagogiska verksamheten. 

 

Frågeställning: 
 Hur arbetar förskolepersonalen språkstödjande med barns olika modersmål? 
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3 Tidigare forskning 
I detta kapitel redogör jag för den tidigare forskning som har funnits inom området. Den 

tidigare forskningen delas in i fyra underrubriker; vikten av modersmålsarbete, 

modersmålet ser olika ut beroende på personalens språkkunskaper, samverkan med hem 

och inkludering. 

 

3.1 Vikten av modersmålsarbete 

Yazıcı, Binnur Genc, och Glover (2010) studerade turkiska flyktingfamiljer i tre 

europeiska länder, Norge, Tyskland och Österrike. Studien syftar till att undersöka 

förskolebarns kompetenser i sitt modersmål. Barnen i dessa familjer lever i en 

tvåspråkig miljö där de exponeras för det nya språket i olika sociala situationer, samt i 

förskolan, samtidigt som de endast möter sitt modersmål i hemmet. Forskarnas studie 

visar dock på att vårdnadshavarna även använder andraspråket i hemmet för att 

påskynda barnens inlärning i andraspråket, vilket leder till att barnet inte alltid får stöd i 

sin modersmålsinlärning där. Vårdnadshavare vet inte alltid vikten av både modersmål 

och andraspråk. I vissa familjer kan modersmålet gå förlorat med tiden. För barn som 

förlorar sitt modersmål kan det bli svårt att utveckla en medvetenhet kring sitt kulturarv 

och sin identitet, och det finns även en risk att barnet känner sig utelämnad från båda 

språken och kulturerna (ibid). Schwartz (2014) betonar vikten av att utveckla ett 

grundläggande vokabulär på sitt modersmål innan inlärningen av andraspråket sker. 

Hans studie visar på att barn som fortsätter utveckla sitt modersmål i det nya landet 

utvecklar ett djupare ordförråd. Barnets grundläggande kunskaper i modersmålet kan 

användas som ett redskap vid inlärning av andraspråket (ibid). Även Björklund, Mård-

Miettnien och Savijärvis (2014) studie belyser hur barn i tvåspråkiga dialoger använder 

sig utav modersmålet som en resurs för att förstå begrepp på andraspråket.  

 

3.2 Modersmålsarbetet skiljer sig beroende på personalens 

språkkunskaper 

Det modersmålsstödjande arbetet ser olika ut beroende på personalens språkkunskaper. 

I vilken utsträckning förskolepersonalen arbetar språkstödjande med barnens modersmål 

grundar sig i deras egna kunskaper och kompetenser inom modersmålet (Nilsen, 2011). 

Messerschmid, Ramabenyane, Venter och Vorster (2008) framhäver dock att personal 

som arbetar med tvåspråkiga barn bör ta hänsyn till kulturella skillnader, samt anpassa 

samverkan med barnen. Det kan göras genom att utgå från barnens behov och tidigare 

språkkunskaper för att uppnå en kognitiv och språklig utveckling, vilket exempelvis kan 

göras genom att ta hjälp av barnens vårdnadshavare.  

 

3.2.1 Enspråkig personal 
Lunneblad (2006) hävdar att en återkommande uppfattning av förskolans enspråkiga 

personal är att de har otillräckliga språkkunskaper för att kunna stödja barnen i deras 

modersmål. I Nilsens (2011) studie har den enspråkiga personalen genomfört treåriga 

kompetensutvecklingsprojekt och de har även tillgång till tvåspråkiga resurser i 

verksamheten, men de hävdar ändå att de känner sig otillräckliga för att stödja barnens 

modersmål. 

 

Lunneblad (2009) framhäver hur det mångkulturella arbetet, däribland det 

språkstödjande arbetet, kan upplevas som att det “[...] egentligen inte är en del av det 

ordinarie arbetet och något som berör hela barngruppen” (s 122)’. I en tidigare studie 

skriver Lunneblad (2006) att pedagogerna strävade efter att inkludera och stödja 

barnens modersmål genom att sjunga sånger och ramsor på barnens olika modersmål. 
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Pedagogerna var mån om att alla ramsor och modersmål skulle uppmärksammas lika 

mycket och därmed göras likvärdiga. Trots ambitionerna upplevde personalen alltför 

stora svårigheter i att lära sig barnens orientaliska språk, vilket resulterade i att de 

språkstödjande aktiviteterna aldrig blev av. Dessa svårigheter inkluderade även aspekter 

som var relaterade resurser och tid i verksamheten. Det var både en svår och 

tidskrävande uppgift att lära sig ramsor på alla barnens modersmål (ibid), vilket med 

grund i Lunneblads inledande citat “det språkstödjande arbetet, kan upplevas som att det 

“[...] egentligen inte är en del av det ordinarie arbetet och något som berör hela 

barngruppen” (2009, s 122) kan tolkas som en uppgift personalen egentligen inte har tid 

till, då det inte ingår i deras ordinarie arbete. 

 

Gillanders (2007) skriver att utöver förskolepersonalens språkkunskaper är även deras 

enskilda värderingar om vad som är väsentligt att arbeta med i verksamheten, avgörande 

för vilket arbete som genomförs. Om personalen anser att att det modersmålsstödjande 

arbetet är väsentligt och bör ta plats i förskolans verksamheter, kommer de också att ta 

sig tiden till att utveckla sina kunskaper för att kunna arbeta språkstödjande. Studien 

framhäver hur en enspråkig pedagog utvecklade sina egna språkkunskaper om barnens 

modersmål för att ha möjlighet att arbeta språkutvecklande med barnens modersmål. 

Pedagogen deltog i spanskakurser, spelade spanska spel, samt lyssnade på spansk 

musik. Hon förde därefter in det spanska språket i verksamheten genom att 

kommunicera på modersmålet och tog hjälp av barnens språkkunskaper för att fortsätta 

utveckla sina språkkunskaper (ibid). Nilsen (2011) beskriver hur enspråkiga pedagoger 

lär sig ett par ord på barnens modersmål som de även inkluderar i vardagen och 

använder som ett komplement till barnens andraspråk. Det framhålls att pedagogerna 

själva anser att dessa språkkunskaper inte är tillräckliga för att kunna stödja och utmana 

barnen i deras modersmålsutveckling (ibid).  

 

I Nilsens (2011) studie beskrivs skillnaden mellan olika arbetslags språkstödjande 

arbete. Medan ett arbetslag inte utför några språkstödjande aktiviteter alls, framhäver 

andra pedagoger att arbetet med modersmålsutvecklingen sker på samma sätt som med 

barnens andraspåksutveckling. De använder sig av rim och sånger, med hjälp av CD-

skivor på barnens modersmål och barnen har även tillgång till böcker på modersmålet, 

vilka de kan läsa och titta i när de önskar (ibid). Andra pedagoger använder sig av mer 

multimodala tekniker och visar musikvideor på barnens modersmål, samt framför 

tvåspråkiga sånger vilka benämner färger, nummer och månader på både 

majoritetsspråket och barnens modersmål (Gillanders, 2007). I miljön synliggör 

pedagogerna både majoritetsspråket och barnens modersmål, genom ord och bokstäver i 

skyltar, affischer, böcker och ordbilder (Nilsen, 2011; Gillanders, 2007). I vilken 

utsträckning det språkstödjande arbetet ges utrymme i förskolepersonalens 

lärandeaktiviteter och synliggörs i den pedagogiska miljön skiljer sig åt beroende på 

verksamhet och personalens kompetenser (Nilsen 2011). 

 

3.2.2 Tvåspråkig personal 
Cocroll (2013) har studerat hur inlärning av ett ytterligare språk kan påverka barns 

känslor om språk positivt. Cocroll lyfter vikten av att förskolans personal har kunskaper 

om barnen och deras språkliga erfarenheter och språkkunskaper för att kunna planera 

och genomföra aktiviteter som främjar varje barns modersmålsutveckling. Även Reyes, 

Da Silva Iddings & Feller (2016) betonar att personal som är tvåspråkig eller har 

kunskaper om barnens modersmål gör även bättre bedömningar av barnens 

modersmåls- och andraspråksutveckling, då de har kunskaper i båda språken (ibid). 

Medan de enspråkiga pedagogerna talar om barnen som en homogen grupp, lyfter en 
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tvåspråkig pedagog fram vikten av att ha kunskaper om barnens språkliga 

kunskapsnivå, erfarenheter och individuella behov (Nilsen, 2011). Dessa kunskaper är 

väsentliga för att kunna individanpassa de modersmålsutvecklande aktiviteterna och 

skapa meningsfulla lärandesituationer för varje enskilt barn (ibid). 

 

Creese och Blackledge (2010) framhäver hur en tvåspråkig pedagogik bygger på att 

integrera barnens språk i verksamhetens lärandeaktiviteter. Genom att använda sig av 

sin tvåspråkiga kompetens uppmuntrar pedagogerna barnens användning av 

modersmålet (ibid). Skans (2011) tar i sin studie upp en flerspråkig förskolas didaktiska 

frågor, i förhållande till verksamhetens uppgift att använda sig av ett interkulturellt 

arbetssätt. Samtidigt har Nilsen (2011) studerat huruvida barns modersmål inkluderas 

och får möjlighet att utvecklas i förskolan. Både Skans (2011) och Nilsen (2011) 

belyser hur förskolans tvåspråkiga pedagoger stödjer barnens modersmålsutveckling 

genom olika aktiviteter på respektive barns modersmål, så som olika lekar och 

högläsning i sagosamlingar (ibid). Pedagogerna har även ambitioner om att öka barnens 

möjligheter att tillämpa alla sina språk i verksamheten och arbetar därför med att skapa 

språklig delaktighet och acceptans, där alla barnens modersmål värderas lika (Skans, 

2011). Personalen synliggör därför barnens olika modersmål i verksamhetens miljö, 

med hjälp av skyltar vilka är skrivna på de olika modersmålen. Personalen 

tillhandahåller även barnen med en variation av ljudböcker och fysiska böcker på 

barnens olika modersmål med tillhörande språkpåsar (ibid). Utifrån forskningen ovan så 

skiljer sig inte materialet personalen tillhandahåller samt synliggörandet av barnens 

modersmål i verksamheten avsevärt mellan de tvåspråkiga och enspråkiga 

verksamheterna. 

 

I den svenska förskolan används det svenska språket som huvudsakligt 

kommunikationsspråk. Barnen använder även sitt modersmål i vissa situationer i 

förskolans vardag (Kultti 2012). Kulttis (2009) studie visar hur förskolans yngsta barn 

har kunskaper om i vilka sociala samspelssituationer det är möjligt att använda det 

svenska språket eller modersmålet. Vilket språk barnet använder sig av beror på 

bemötandet av barn och personal, samt vilken kommunikation de för och vilket språk de 

använder (Kultti, 2009). Kultti hävdar att förskolan därmed både kan begränsa och 

berika barnens kommunikationsmöjligheter inom respektive språk. Ett återkommande 

arbetssätt den tvåspråkiga personalen använder är att ge barnen möjlighet att använda 

sitt modersmål i förskolans vardagssituationer (Gort & Pontier, 2013; Nilsen 2011). Det 

gör personalen genom att kommunicera på barnens modersmål, alternativt genom att 

växla mellan modersmålet och svenskan som är majoritetsspråket (Tackie-Ofosu, 

Mahama, Solomon Tetteh Dosoo, Kumador & Toku, 2015). Här ges pedagogerna 

möjlighet att med sina tvåspråkiga kompetenser utvidga barnens begrepp och ordförråd 

i vardagen, efter barnens individuella språkkunskaper (Nilsen 2011). Betydelsefullt att 

poängtera är att personalens egna värderingar om vilket språk barnen bör tillämpa och 

utveckla även påverkar deras egen användning av respektive språk (Nava-Gomez & 

García, 2012). Dessa värderingar påverkar även om personalen tillåter eller förbjuder 

barnen att kodväxla med varandra i verksamheten (Simasiku, Kasanda & Smit, 2015). 

Förskolepersonal som anser att barnen måste assimileras in i majoritetskulturen och 

endast lära sig majoritetsspråket, hindrar också barnens möjligheter till 

modersmålsutveckling då de inte ges möjlighet att kodväxla och nyttja sitt modersmål i 

kommunikationen mellan barn och vuxna (Nava-Gomez & García, 2012). 

 

3.2.2.1 Kodväxling 

Med kunskaper i barnens modersmål kan förskolans personal stödja barnens 
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språkförståelse genom att växla mellan språken och klargöra svenska termer eller fraser 

på barnets modersmål (Skans 2011). Detta fenomen benämns som kodväxling och 

används av barn och personal för att kommunicera, förklara och förstå begrepp och 

innehåll i sammanhanget (Skans 2011; Cromdal 2005; Kultti 2009). Gort & Pontier 

(2013) betonar att kodväxling används för att skapa en förståelse och mening för 

barnen. Pedagogerna i studien har användning av sin tvåspråkighet då de växlar mellan 

språken på ett flexibelt och strategiskt sätt, då de kodväxlar i flera av samtalen med 

barnen. Kodväxling, tillsammans med varierande ord, bilder, gester och kroppsspråk är 

även ett hjälpmedel för pedagogerna under högläsning, som är ett verktyg som 

pedagogerna använder för språkinlärning (ibid). Även pedagogerna i Nilsens (2011) 

studie använder sig av både modersmålet och andraspråket i syfte att utvidga barnens 

begreppsförståelse, det vill säga, de kodväxlar (ibid).  

 

Betydelsefullt att poängtera är att förskolepersonalens egna värderingar om vilket språk 

barnen bör tillämpa och utveckla även påverkar deras egen användning av respektive 

språk (Nava-Gomez & García, 2012). Dessa värderingar påverkar även om personalen 

tillåter eller förbjuder barnen att kodväxla med varandra i verksamheten (Simasiku, 

Kasanda & Smit, 2015). Personal som anser att barnen måste assimileras in i 

majoritetskulturen och endast lära sig majoritetsspråket, hindrar också barnens 

möjligheter till modersmålsutveckling då de inte ges möjlighet att kodväxla och nyttja 

sitt modersmål i kommunikationen mellan barn och vuxna (Nava-Gomez & García, 

2012). Gort och Pontier (2013) tar upp att personal bör acceptera båda språken, då 

barnen håller på att bygga upp sitt språk (ibid.) 

 

3.3 Samverkan med hem 

Michael-Luna (2013) belyser att samverkan med hemmet är en betydelsefull del i det 

modersmålsstödjande arbetet. Vårdnadshavarna har rikliga kunskaper om det enskilda 

barnet, samt om barnets nyttjande av modersmålet och andraspråket och utgör därför en 

väsentlig del i det språkstödjande arbetet (ibid). Nilsen (2011) framhäver att 

vårdnadshavarna kan delge förskolans personal med väsentlig information om barnens 

språkliga erfarenheter utanför förskolan. Denna information är av stor vikt för att 

personalen ska få kunskap om barnens språkutveckling och språkliga kunskapsnivåer 

(ibid). Skans (2011) menar att ett förtroendefullt samarbete med vårdnadshavarna är 

väsentligt för att förskolans personal ska kunna förhålla sig till barnens olika behov och 

erfarenheter. Det ger även personalen möjlighet att skapa meningsfulla 

lärandesituationer för barnen, vilka tar sin utgångspunkt i barngruppens olika 

erfarenheter och språkkunskaper (ibid). I Caecar och Nelsons (2014) studie ges exempel 

på hur pedagogerna använde teckningar från barnens vårdnadshavare som ett 

komplement till deras tvåspråkiga språk- och litteracitetsundervisning. Med bild och 

skrift illustrerade vårdnadshavarna olika familjeaktiviteter som familjen hade utfört 

under helgen. Detta gav pedagogerna möjlighet att få en inblick i barnens och 

familjernas livsvärld och utgå från barnens erfarenheter, samtidigt som barnen utvecklar 

sitt modersmål i ett meningsfullt sammanhang (ibid). I Lunneblads (2006) studie 

uppmanade pedagogerna barnens vårdnadshavare att dela med sig av ramsor och sånger 

på barnets modersmål. Anledningen var att pedagogerna hade en strävan efter att 

inkludera och stödja barnens modersmål med hjälp av olika aktiviteter i förskolan. 

 

Det är inte ovanligt att förskolans personal utnyttjar vårdnadshavarnas språkkunskaper 

när deras egna inte räcker till (Nilsen 2011; Skans 2011; Lunneblad, 2006). 

Vårdnadshavarna involveras mestadels i förskolans språkstödjande arbete genom att 

bistå personalen med nedskrivna ord på barnens modersmål, vilka därefter kan användas 
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av arbetslaget och synliggöras i verksamheten (Skans 2011; Nilsen, 2011). I en del 

förskolor tar personalen vårdnadshavarnas språkkompetenser och språkliga erfarenheter 

till en högre nivå och betonar vikten av att få tillgå vårdnadshavarnas synpunkter kring 

utvecklingen av verksamhetens modersmålsarbete (Schwartz, Wee Koh, Xi Chen, Sinke 

& Geva, 2016). 

 

Även om förskolans personal visar förståelse för att modersmålsutvecklingen och 

modersmålets användning är betydelsefullt för barnen i ett flertal avseenden, har 

personalen i många fall alltför bristande kunskaper kring barnens modersmål och 

överlämnar därför det språkstödjande arbetet till barnens vårdnadshavare (Nilsen 2011). 

Yazıcı, Binnur Genc och Glovers (2010) forskning visar att barnens och 

vårdnadshavarnas användning av modersmålet varierar markant i hemmiljön. Resultatet 

visar exempelvis att endast ett fåtal barn kommunicerar på modersmålet med kamrater 

och syskon, samt att hälften av barnen använder modersmålet i dagliga konversationer 

med vårdnadshavarna (ibid). Ytterligare studier framhäver att åtskilliga vårdnadshavare 

delar en stark inställning till att modersmålet ska överföras till barnen och anstränger sig 

därför för att bibehålla modersmålet (Nesteruk, 2010; Park & Sarkar, 2007). Familjerna 

ställs inför en rad utmaningar och studien visar att familjer som har tillgång till fler 

resurser och ett större stöd även har en större framgång i att uppfostra tvåspråkiga barn 

(Nesteruk, 2010). Förskolans språkstödjande arbete och samverkan med hemmet får 

därmed en betydelsefull roll för barnens modersmåls- och tvåspråkiga utveckling. I 

Skans (2011) studie ges exempel på hur förskolans pedagoger bidrar med 

språkutvecklande resurser i form av litteratur och språkpåsar. Dessa material finns 

tillgängliga i förskolans miljö, samtidigt som pedagogerna även uppmuntrar 

vårdnadshavarna att låna hem materialen för att barnen ska få möjligheten att höra 

litteraturen på både svenska och sitt modersmål (ibid). 

 

3.4 Inkludering 
Barnens två- och flerspråkiga förmåga betraktas inte alltid som en tillgång, utan kan 

snarare upplevas som en brist i förskolans och skolans verksamheter, vilket kan ge 

negativa konsekvenser för barnens modersmålsutveckling (Olausson, 2012; Otterup, 

2005). När det språkstödjande arbetet sker avskilt från den egentliga verksamheten 

bidrar förskolan till att utöka de skillnader som finns mellan barnen och förstärka den 

svenska språknormen, vilket gör att barn som behärskar ett annat modersmål än det 

svenska språket, många gånger kan uppfattas som ofullständiga av personalen, trots att 

de har kunskaper i ett annat språk (Olausson, 2012). Olaussons (2012) studie påvisar 

även hur barnen är medvetna om den svenska språknormen och resultatet illustrerar hur 

svenskhet i form av såväl etnicitet som det svenska språket får en överordnad position i 

förskolan. Denna norm begränsar barnens kommunikationsmöjligheter, då barnen med 

ett annat modersmål än svenska, avbryter sina konversationer eller växlar till det 

svenska språket då ett svensktalande barn befinner sig i närheten (ibid). Detta gör att 

barnen inte ges samma möjlighet att utveckla sin pragmatik på sitt modersmål, det vill 

säga, hur de ska använda språket, då denna utveckling sker i meningsfulla 

kommunikativa sammanhang och samspelssitutioner barnen emellan (Blum-Kulka, 

Huck-Taglicht & Avni, 2004). Genom att inkludera modersmålet i verksamheten höjer 

personalen språkets status och framställer samtidigt barnens tvåspråkighet som en 

tillgång, vilket medverkar till en positiv miljö och ökade möjligheter för fortsatta 

lärandesituationer för hela barngruppen, oavsett modersmål (Gillanders, 2007). Ny 

forskning visar även hur erfarenheter av tvåspråkighet minskar barns övertygelser om 

vilket språk som är normen. En tvåspråkig undervisning i tidig ålder kan användas i 
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syfte att främja en acceptans av social och fysisk mångfald (Byers-Heinlein & Garcia, 

2015). 
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4 Teoretiskt perspektiv 
För att ha möjlighet att bedöma och förstå hur personal arbetar för att stödja barns olika 

modersmål i verksamheten måste dessa arbetssätt sättas i relation till hur barn utvecklar 

sitt språk. Studien utgår därför från ett sociokulturellt ramverk. Ett teoretiskt ramverk 

om barns språkutveckling underlättar definitionen av vilka arbetssätt som kan användas 

i det modersmålsutvecklande arbetet. Ett sociokulturellt perspektiv är lämpligt eftersom 

det innehåller teorier om hur en människa lär och utvecklas med språket som en 

väsentlig del i den processen, samtidigt som det innefattar relevanta begrepp som kan 

beskriva ett barns språkutveckling.  

 

4.1 Det sociokulturella perspektivet 
Vygotskij (1978) uttrycker att barn lär och utvecklas i sociala sammanhang, där samspel 

med barn och vuxna har en betydelsefull roll, samtidigt som omgivningen påverkar. 

Säljö (2011) beskriver det som att det inte är en objektiv värld vi lever i. Varje 

människas sätt att iaktta och uppfatta världen påverkas av mänsklig interaktion, samt 

mänsklig verksamhet (ibid). Ett centralt begrepp inom den sociokulturella teorin är “den 

proximala utvecklingszonen” (Vygotskij, 1978). Den proximala utvecklingszonen visar 

på skillnaden mellan vad en människa kan göra med, respektive utan hjälp (Vygotskij, 

1978; Lantolf, 2000). En utgångspunkt i den proximala utvecklingszonen är att stödja 

barnet utifrån sin mentala ålder, dvs. i förhållande till enskilda kunskaper och 

erfarenheter. Det är därmed inte lämpligt att använda sig av samma läromedel till alla 

barn (Vygotskij, 1978). Den proximala utvecklingszonen öppnar upp för flertalet 

individuella utvecklingsprocesser, men de är endast effektiva då barnet interagerar med 

andra individer i sin omvärld. Imitation är ett hjälpmedel barn kan använda sig av i 

grupp- eller vuxenledande aktiviteter, och visar på sambandet mellan utveckling och 

lärande. Även lek skapar en proximal utvecklingszon hos barnet, då lek ofta får barnet 

att fantisera sig till olika åldrar och personligheter. Ett barns utveckling sker framförallt 

genom lek (ibid). 

 

Lantolf (2000) beskriver utifrån Vygotskij, språket som ett kulturellt redskap som 

människan använder för att tolka sin omvärld. Genom att interagera med andra 

människor får språket en mening (ibid). Vygotskij (1978) skriver att ett barn inte bara 

uppfattar världen genom sina ögon, utan även genom att mediera med sitt språk. Språket 

är därmed av stor vikt i ett barns kognitiva utveckling (ibid). Mediering är ett centralt 

begrepp inom det sociokulturella perspektivet. Mediering beskriver hur människan 

använder sig av artefakter för att förstå sin omvärld. Artefakter beskrivs som kulturella 

redskap, exempelvis språk, läs- och skrivkunnighet, men även materiella och 

teknologiska redskap (Lantolf, 2000).  

 

4.2 Analysbegrepp från den tidigare forskningen 

Förskolepersonalens arbetssätt sätts även i relation till uppseendeväckande 

analysbegrepp som har uppkommit i bakgrunden. Dessa begrepp används i analysen för 

att förklara förteelser och sätta ord på olika arbetssätt. Begreppen är; mångkulturellt 

arbete, utveckling av egna kunskaper i barnens modersmål, kodväxling, assimilering, 

samverkan samt inkludering. 
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5 Metod 
I detta kapitel redogörs valet av metod, urvalsgrupp, samt studiens genomförande. Det 

framförs även hur bearbetningen och analysen av data har skett. Avslutningsvis beskrivs 

även de forskningsetiska överväganden som studien tar hänsyn till. 

 

5.1 Metodval och metodbeskrivning 
Undersökningen bygger på en deltagande observation samt informella samtal som har 

genomförts under fem veckors tid. Studiens syfte är att få förståelse för vilka 

modersmålsstödjande arbetssätt som personal på förskolan kan använda sig av i den 

pedagogiska verksamheten. För att ha möjlighet att uppfylla denna studies syfte krävs 

framför allt att observation används som metod, för att se hur personalens arbetar 

språkstödjande med barns olika modersmål. Deltagande observation finns i olika 

varianter beroende på om forskaren väljer att berätta om sin forskningsroll eller inte 

(Denscombe, 2009). Jag har valt att att vara ”delagande som observatör”, vilket enligt 

Denscombe (2009) är då forskarens roll är erkänd av samtliga deltagande. För att skapa 

en djupare förståelse kring de modersmålsstödjande arbetssätten och deras 

tillvägagångssätt blir det även nödvändigt att ställa dem frågor fortlöpande under 

perioden så fort en fråga uppkommer. De samtal som förs kan leda till att arbetslaget 

testar andra arbetssätt som kan utveckla verksamheten. Mitt deltagande i verksamheten 

samt samtalen med personalen på förskolan kan därmed påverka deras språkstödjande 

arbete. På så sätt får jag se nya tankar och infallsvinklar. 

 

5.2 Urval 
Undersökningen har skett på en mångkulturell förskola, dvs. en förskola med barn som 

har flera olika etniciteter och kulturer. Just denna förskola valdes eftersom jag kände till 

den sedan tidigare och visste att den låg i ett mångkulturellt område. Jag tog kontakt 

med förskolan och frågade om det fungerade att vara där och göra mina undersökningar. 

Studiens syfte framfördes, och det visade sig att det både fanns tid och intresse att 

medverka i studien. Den tillsvidareanställda personalen på förskolan visste därmed om 

att en deltagande observation pågick. Det krävs en förskola med fler modersmål än 

svenska för att redogöra för studiens syfte samt frågeställning. Undersökningarna 

gjordes på en avdelning på en förskola för att samla djupare empiri under den tidspress 

som fanns. Det gjorde att mer tid kunde användas för en fördjupning i verksamheten, 

för att se alla delar av den. Om tiden istället hade delats upp på flera förskolor och 

vistelsen på varje förskola hade skett i endast en vecka, kunde mycket av personalens 

arbete ha missats. Undersökningen gjordes i en barngrupp i åldrarna 1–3 år. 

Barngruppen bestod av 13 barn, varav hälften av barnen hade ett annat modersmål än 

svenska.  Det fanns tre olika modersmål i gruppen utöver svenska; albanska, dari och 

arabiska. Ett barn talade dari, två barn albanska och fyra barn arabiska. På avdelningen 

arbetade tre heltidsanställda, varav en av dem var tvåspråkig och talade svenska och 

albanska, medan övriga två var enspråkiga. Efter tre veckor blev dock den personal som 

var tvåspråkig sjukskriven, vilket gjorde att olika vikarier kom till avdelningen under de 

två sista veckorna. 

 

5.3 Genomförande 
Min deltagande observation på förskolan pågick under fem veckor. Under första veckan 

observerade jag framförallt samtidigt som jag deltog i verksamheten, utan att ställa 

frågor. Frågor väcktes, men jag väntade till andra veckan innan jag ställde dessa, för att 

ha en klarare bild över avdelningens arbetssätt. Under de tre ytterligare veckorna 

fortsatte sedan processen då jag deltog i verksamheten samtidigt som jag observerade. 



  
 

12 

Ett reflekterande över vad som hade setts ledde till nya frågor, samtidigt som även 

personalen på förskolan fick sig en tankeställare på grund av våra samtal. Det var av 

stor vikt för mig att även höra personalens tankar och uppfattningar om deras 

språkstödjande arbete. Det gav en djupare förståelse i hur de olika arbetssätten gick till. 

Frågor ställdes under mina deltagande observationer för att de just då var aktuella. För 

mig var det intressant att veta hur förskolepersonalen själva såg på sitt arbetssätt, och 

om det stämde överens med vad som visade sig i verksameten. Det hade inte kommit 

fram utan de informella samtal vi hade. Förskolepersonalens svar antecknades för att 

göra det möjligt för mig att kunna gå tillbaka och reflektera kring dem.  
 

5.4 Bearbetning av datainsamling 

Insamlingen av data bearbetades och sammanställdes kontinuerligt. Mitt fokus låg på 

hur personalen arbetade språkstödjande med barns olika modersmål. Företeelser som 

visade sig antecknades redan samma dag, för att inte glömma. Även svaren på de frågor 

som ställdes till arbetslaget antecknades för att ha möjlighet att gå tillbaka till dem och 

minnas. Denscombe (2009) tar upp att dokumentation, exempelvis i form av 

anteckningar, måste göras snabbt efter observationen för att inte glömma. Men det ska 

dock inte göras i de observerades närhet då miljön riskerar att bli onaturlig (ibid). 

Sammanställningen skedde genom att min insamlade empiri sågs över i slutet av varje 

vecka. Bearbetningen av empiri skedde sedan genom att ett reflekterande över 

anteckningarna skedde i slutet av varje vecka, vilket gjorde att nya frågor väcktes. Då 

fick jag något att gå vidare med den kommande veckan. De frågor som ställdes till 

arbetslaget var därmed inte planerade långt innan. De uppkom istället efter jag hade fått 

syn på något i verksamheten som var oklart, eller om jag ville få en djupare insikt i hur 

arbetet brukade se ut. Efter fem veckors tid på förskolan renskrevs anteckningarna från 

observationerna, samt arbetslagets svar. Det var nödvändigt att renskriva och organisera 

fältanteckningarna för att göra det lättare för mig själv att gå tillbaka och hitta. 

 

5.5 Analys av data 

En analys av all data var nödvändig för att strukturera det insamlade materialet. 

Tolkningen av data gjordes i förhållande till den sociokulturella teorin, men även utifrån 

de analysbegrepp som framhölls i teori-avsnittet. Dessa var; mångkulturellt arbete, 

utveckling av egna kunskaper i barnens modersmål, kodväxling, assimilering, 

samverkan samt inkludering. Dessa användes i analysen då de förteelser som visade sig 

i resultatet tolkades och förklarades med dessa begrepp.  
 

5.6 Tillförlitlighet och trovärdighet 
Min önskan var att få syn på vilka arbetssätt personalen på förskolan använde sig av i 

praktiken. Under de fem veckor som observationen pågick var jag både med och såg 

arbetet i den fria leken, samt samlingar. Jag ville därmed observera deras vardag som 

den såg ut i sin natur. Denscombe (2009) menar på att deltagande observation är en 

fördelaktig metod då den underlättar att upprätthålla den naturliga miljön. En stor 

anledning till att deltagande observation valdes som metod var för att skapa relationer 

till både barnen och personalen så de skulle känna sig trygga och naturliga med mig. 

Det ger ett mer verklighetstroget resultat, samtidigt som en icke-deltagande observation 

kunde gett ett förvrängt resultat då jag inte hade kunnat lägga lika mycket tid och 

därmed inte sett lika mycket av avdelningens arbetssätt. Denscombe (2009) uttrycker att 

insamlad data genom deltagande observation har hög validitet. Om rollen som 

observant inte är erkänd agerar personalen som de brukar, men det kan skapa etiska 

problem (ibid). Därför valde jag att erkänna min roll som deltagande observant. De 
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företeelser som visade sig under observationen antecknades inte förrän i slutet av varje 

dag när jag kom hem. Anledningen till att anteckningarna gjordes hemma var för att inte 

riskera att miljön på förskolan blev onaturlig, då personalen ständigt hade blivit 

påminda om min roll som observant. 
 

5.7 Forskningsetiska överväganden 

Enligt Vetenskapsrådet (2011) har forskaren ett ansvar att ta hänsyn till de som 

medverkar i forskningen, både direkt och indirekt. Det vill säga de som deltar i 

forskningen, samt de som kan påverkas av forskningens resultat på ett eller annat sätt 

(ibid). Hänsyn till de medverkande i forskningen togs genom att informera deltagarna 

om studiens syfte, men även genom att fråga dem ifall de ville delta. De visste att de 

hade rätt att dra sig ur om de ville. De uppgifter som samlades in kunde bara jag ta del 

av, de delades inte med någon annan. Förskolans namn och namnen på deltagarna är 

fiktiva och personerna ges därmed konfidentalitet. Uppgifterna som samlades in 

användes dessutom bara i forskningen. Vetenskapsrådet (2011) skriver att det krävs ett 

förtroende från samhället för att en forskning ska kunna bedrivas. För att forskningen 

ska vara trovärdig bör den vara fri från andras eller privata angelägenheter. Forskaren 

ska därmed inte påverkas eller manipuleras av samhället. De grundläggande krav en 

forskare har på sig hör samman med de etiska normer och värden som samhället bygger 

på. De är därmed lika de normer vi lever efter i vårt vardagliga liv utanför forskningen 

(ibid). 
 
De åtta mest grundläggande reglerna enligt (Vetenskapsrådet, 2011) är; 
 
Forskningen ska vara sanningsenlig (Vetenskapsrådet, 2011), vilket min forskning är då 

resultatet endast har utgått från vad som har setts i verksamheten, samt vad arbetslaget 

svarade på frågor som ställdes. Jag har inte påverkats av någon annan, utan bara 

antecknat det som har setts och hörts. 
 
Utgångspunkterna för forskningen ska prövas och redogöras för (Vetenskapsrådet, 

2011). Mina utgångspunkter prövades (mitt syfte och mina frågeställningar) noga innan 

jag bestämde mig för att de fungerade. De har sedan redovisats i studien. 
 
Studiens metod och resultat har tydligt redovisats, vilket är en regel enligt 

Vetenskapsrådet (2011). Det görs genom tydliga rubriker, samt flera underrubriker som 

kategoriserar olika delar. 
 
Om det finns vinstintressen ska det framföras (Vetenskapsrådet, 2011), det finns inga 

ekonomiska vinstintressen i denna studie. 
 
Resultatet i forskningen har uppkommit genom egna observationer, samt frågor till 

personalen på förskolan. De kommer därmed inte från någon tidigare forskare. Enligt 

(Vetenskapsrådet, 2011) får resultat från andra forskningar ej stjälas. 
 
Forskningen ska vara i god ordning (Vetenskapsrådet, 2011). Min forskning är i god 

ordning då data regelbundet har sammanställts och organiserats, för att förenkla fortsatt 

arbete. 
 
I studien framkommer inte på något sätt vilken förskola som har deltagit i forskningen. 
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Förskolans plats framkommer inte och inte heller några namn. Det nämns bara att det är 

en mångkulturell förskola med 13 barn och tre heltidsansttällda som har studerats, och 

samtliga inblandades namn är fiktiva. Detta gör att ingen kan ta skada av forskningen, 

vilket är en regel enligt Vetenskapsrådet (2011). 
 
Granskning av tidigare forskning ska vara rättvis (Vetenskapsrådet, 2011). Den tidigare 

forskningen har bara använts för att jämföra med det resultat som har framkommit. Det 

har skett i diskussionsdelen. 
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6 Resultat och analys 

I resultatdelen presenteras resultatet av det material som har samlats in med hjälp av den 

deltagande observationen, samt de informella samtalen med personalen på avdelningen. 

Jag talade mest med en pedagog, som jag väljer att kalla ”Sara”, medan en annan 

benämns med ”Britt” samt en tredje personal för ”Elena”. Anledningen till att 

personalen benämns med namn är för att skilja på de enpråkiga pedagogerna och den 

tvåspråkiga personalen på avdelningen.. Sara och Britt är enspråkiga medan Elena är 

tvåspråkig och talar svenska och albanska. Resultatet kategoriseras med hjälp av olika 

direkta och indirekta arbetssätt, som därmed också är delar av forskningsfrågans svar. 

Resultatet utgår från teorin, det sociokulturella perspektivet, samt de analysbegrepp som 

har setts som aktuella i bakgrunden.  
 
6.1 Indirekt språkstödjande arbetssätt 
Under temat ”indirekt språkstödjande arbetssätt” behandlas empiri som visar att 

personalen på förskolan strävar efter att utveckla sina egna språkkunskaper, för att 

därefter ha möjlighet att stödja barnen i sina olika modersmål. 

 

De svenskspråkiga pedagogerna på avdelningen tyckte att det var svårt att utveckla 

barnens modersmål. De sa att det framför allt berodde på att de själva inte besatt några 

kunskaper inom språket, och att det inte går att lära sig alla barns modersmål. Om de 

hörde ett barn säga ett ord vid flera tillfällen valde de dock att fråga vårdnadshavare 

eller vikarier om hjälp när de kom. Pedagogerna hade därmed lärt sig att säga något/ 

några ord på olika språk, exempelvis ordet docka på arabiska. Då en flicka ofta sa ordet 

”bobo” när hon lekte. 

Ibland hör vi barn upprepa samma ord vid ett flertal gånger. Ett barn sa ofta ordet 

”bobo” när hon lekte. Då valde vi att fråga barnets vårdnadshavare om ordet och 

det betydde ”docka”. De kunde förklara det med ord. I vissa fall visar de istället 

föremål eller bilder för att förklara. Nu kan vi använda ordet tillsammans med 

barnet och förstå vad hon menar (Sara). 

Citatet ovan visar på att personalen på avdelningen valde att utveckla sina egna 

språkkunskaper för att arbeta språkstödjande med barns modersmål. I fortsättningen 

kunde de använda ordet för att kommunicera med barnet och inkludera det i 

verksamheten. 

 

6.2 Kodväxling 
Temat kodväxling tar upp hur tvåspråkig personal på förskolan använder båda sina 

språk då de samtalar med med barnen. 

 

Det fanns två albanska barn på avdelningen som till största del enbart talade albanska 

och bara kunde benämna några enstaka ord på svenska. Elena valde ända att nästan 

enbart tala svenska med dessa barn, istället för att använda sig av albanskan. Under ett 

informellt samtal med arbetslaget diskuterade vi om de hade någon tanke om detta, och 

det visade sig att de inte hade tänkt på att använda albanskan som ett medierande 

verktyg för lärande av barnens modersmål. Elenas albanska användes istället för att 

förklara för övriga pedagoger vad barnen hade sagt. Efter samtalet angående detta 

diskuterade arbetslaget kring ifall de skulle ändra sitt arbetssätt och ta mer till vara på 

Elenas kunskaper. De bestämde sig för att använda Elenas språkkunskaper genom att 
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hon skulle tala albanska med de två barnen istället för svenska, medan de andra två 

pedagogerna fortsatte tala med dem på svenska som vanligt. 

Sara: - Hur skulle du känna inför att prata albanska med barn 1 och barn 2? 

Elena: - Det skulle kännas bra för mig. 

Sara: - Då kan vi testa det från och med nu. Så kan de tala svenska med mig och 

Britt. 

Elena: - Ja! 

Citatet ovan visar samtalet som skedde inom arbetslaget då de bestämde sig för att 

använda Elenas språkkunskaper i verksamheten. Efter detta samtal började Elena tala 

mer albanska med de två barnen när de vistades tillsammans eller ensamma. När hon 

talade till dem på albanska svarade de och visade tecken på förståelse på ett annat sätt 

än de gjorde veckan innan. Samtidigt använde hon sig av gester och bilder samtidigt 

som hon pratade. Även svenska ord användes ibland. När hela barngruppen var 

tillsammans talade hon dock svenska som tidigare och albanskan användes inte alls. 

Även de två barnen anpassade sig vid dessa tillfällen och använde sig inte heller av 

albanskan. Då Elena precis började tala albanska i verksamheten kan det dock ha med 

ovana och göra, och vara nästa steg i utvecklingen av ett språksstödjande arbetssätt. Det 

kan även ha berott på en osäkerhet från Elenas håll. Svenska språket var normen på 

förskolan som hade en överordnad maktposition. Hennes agerande går därför att tolka 

som att hon helt enkelt inte vågade. Bristen på mod kan även vara anledningen till att 

hon inte använde sig av det albanska spåket överhuvudtaget från början, hon följde bara 

normen. 

 

6.3 Utveckla barnens svenska 

Detta tema behandlar empiri som visar att personalen på förskolan arbetar med att 

stimulera barnens svenska, för att på så sätt även främja barnens språkutveckling i 

modersmålet. 

 

På avdelningen var två pedagoger enspråkiga och endast svensktalande. De menade att 

det var för svårt för dem att arbeta med att utveckla barns modersmål utan någon 

kunskap i dessa språk. Modersmålet fick barnen tala med varandra, eller med en vuxen 

vid val av modersmålsstöd.  

Det finns modersmålsstöd för barnen gratis. Ingen familj har dock valt att 

utnyttja denna möjlighet eftersom barnen är så pass små. Inte ens de barn med 

svenska som modersmål talar ju speciellt mycket än. Ofta väljer familjerna att 

vänta tills barnen blir äldre och börjar skolan. (Sara) 

Citatet ovan visar att barnen kunde få stimulans i sitt modersmål gratis om deras 

vårdnadshavare ville det. Men det visar även att ingen av vårdnadshavarna till barnen på 

avdelningen hade valt att utnyttja det. Pedagogen menade på att vårdnadshavarna tyckte 

att barnen på avdelningen var för små för modersmålsstöd, och att de ofta väntar med 

det till barnet börjar skolan. De barn med svenska som andraspråk talade därmed endast 

sitt modersmål med varandra eller i ensamlek. Personalen på förskolan lät barnen tala på 

valfritt språk och integrerade med samtliga barn oavsett vilket språk de talade. De 

uttryckte att huvudsaken var att alla barn fick känna sig sedda och fick samma möjlighet 

till kommunikation. På förskolan fick barnen därmed använda båda sina språk för att 

utforska sin omvärld och utveckla ett lärande. Men när de barn med svenska som 

andraspråk var tillsammans med svensktalande barn eller pedagoger försökte de oftast 

uttrycka sig på svenska eller med sitt kroppsspråk. De assimilerade, dvs, anpassade sig, 
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efter miljön och sina medmänniskor. De talade inte sina modersmål med personalen och 

övriga barn, utan försökte istället göra sig förstådda på andra sätt. De barn med albanska 

som modersmål visste dock att de kunde tala sitt modersmål med Elena. De anpassade 

sig därmed genom att de talade albanska när de talade med henne och varandra, och 

svenska eller kroppsspråk med resterande pedagoger och barn. Precis som de arabiska 

barnen som kommunicerade på arabiska med varandra, och försökte använda sig av 

svenska eller kroppsspråk med övriga. 

Det är svårt att arbeta med att utveckla barnens modersmål när man själv inte har 

kunskap i språken och när barnen är så små. Det är dessutom omöjligt att lära sig 

alla språk och det kommer alltid nya. Men barnen kan ju i alla fall tala sina 

modersmål med varandra, i ensamlek eller i hemmet, vilket vi uppmuntrar dem 

till då det är viktigt att språket bevaras. I förskolan blir det inte att vi arbetar så 

mycket med barnens modersmål, utan vi ser det istället som vår uppgift att 

utveckla barnens svenska, då det är det språk vi kan tala (Sara).  

Detta citat kan tolkas som att personalen inte såg det som en del av deras uppdrag att 

utveckla barnens modersmål. De var dock medvetna om att det är av stor vikt att 

modersmålet bevaras. Citatet visar även på att personalen såg sin stora uppgift som att 

utveckla barnens språkkunskaper i svenskan. De såg svenska språket som deras område 

som de besitter kunskaper i. De sa att lärande inom ett språk ofta är en fördel för att 

även utveckla det andra. Barnens modersmål användes därmed inte som ett medierande 

verktyg av de enspråkiga pedagogerna. De medierande verktygen pedagogerna använde 

sig av var det svenska språket, kroppsspråk, gester och tecken. Personalen på 

avdelningen introducerade några tecken i taget som de använde sig av i verksamheten 

för att ge barnen större förutsättningar att förstå och utveckla sitt/ sina språk. Dessa 

tecken som stöd var därmed en artefakt som avdelningen använde sig av för att förstå 

omvärlden. De tecken de använde sig av var sådana som kunde benämna vardagliga 

begrepp så som äta, dricka, sitta och gå.  
 

6.4 Samverkan 

Temat samverkan behandlar situationer där personalen på förskolan tar hjälp av barnens 

familjer för att skapa bättre förutsättningar att stödja barnen i sitt modersmål. 
 
Personal på avdelningen och vårdnadshavare möttes dagligen i tamburen, och mellan 

vissa skedde det mer samtal än mellan andra. Familjerna som hade kommit till Sverige 

från andra länder hade olika kunskaper i det svenska språket. Kommunikationen med de 

arabisktalande familjerna var svårast då de hade bott kortare tid i  Sverige än övriga. 

Elenas tvåspråkighet kom inte till användning i samverkan med familjerna då de 

vårdnadshavare med albanska som modersmål talade tillräckligt bra svenska för att föra 

en konversation. 

Kommunikationen kan vara svår ibland på grund av språket. Det största utbytet 

av information, exempelvis om barnens språkutveckling sker vid formella samtal 

med tolk, en till två gånger om året. (Britt). 

Detta citat visar att kommunikationen mellan personalen på förskolan och 

vårdnadshavarna med andra modersmål än svenska var svår. Men att ett större 

informationutbyte kunde ske vid formella samtal. Vissa vårdnadshavare hade 

tillräckliga kunskaper i det svenska språket för att kunna föra en konversation, medan 

andra bara sa något ord och förstärkte sin mening med kroppsspråk. Personalen kände 

svårigheter inför att utbyta information med dessa vårdnadshavare, inte bara om 
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vardagliga saker, utan även om barnens språkkunskaper i de båda språken. Därför fick 

större informationsutbyten framför allt ske vid formella samtal, vilket nämns i citatet. 

 

Om ett barn använde ett ord på sitt modersmål upprepade gånger valde personalen att 

fråga barnens vårdnadshavare, som gärna var till hjälp. De förklarade vad ordet betydde 

antingen genom att översätta till det svenska ordet, eller genom att visa en bild eller ett 

föremål.  

 

6.5 Inkludering 
I detta avsnitt beskrivs hur personal på förskolan inkluderade språket i verksamheten, 

genom verbalt tal eller föremål. 

 

Barnens modersmål inkluderades sällan i verksamheten, men några situationer uppkom. 

De barn som endast var svensktalande fick framför allt bara höra något annat språk än 

svenska när de barn med annat modersmål talade det med varandra. De barn med 

samma modersmål talade detta språk med varandra både när de satt ensamma och när de 

hade svensktalande barn i närheten. Det kan tolkas som att förskolans klimat ändå var 

accepterande, vilket kan ha berott på att hälften av barnen hade andra modersmål än 

svenska. Personalen på avdelningen hade inga krav på vilket språk som barnen skulle 

tala. 

 

6.5.1 Tvåspråkig personals val av språk 
Som tidigare nämnt fanns det en personal som var tvåspråkig på förskolan, Elena. Elena 

valde dock enbart att tala albanska med de två barnen med detta som modersmål när de 

satt själva. I gruppen, exempelvis under samlingar talade hon barnens gemensamma 

språk, svenska, och inkluderade därmed inte det albanska språket. Elenas agerande kan 

tolkas som en början på på hennes nya arbetssätt. Elenas arbetssätt kan ses som en 

process som kan utvecklas och förändras. Hon gick från att inte använda sig av det 

albanska språket alls, till att använda det tillsammans med de barn med albanska som 

modersmål. Då Elena känner sig mer van och bekväm kan hon utveckla sin arbetssätt 

ytterligare och delge det albanska språket med samtliga barn. 

 

6.5.2 Språkstöd från vikarier 
Två olika arabisktalande vikarier hann vistas på avdelningen under dessa fem veckor. 

Då första vikarien kom tog personalen på förskolan vara på detta genom att dela in 

barnen så att de arabisktalande barnen, samt vikarien var i ett rum, medan övriga barn 

och personal befann sig i ett annat rum.  

De barn med arabiska som modersmål befann sig i ett rum tillsammans med en 

vikarie. Övriga barn var i ett annat rum med stängd dörr. De barn med arabiska 

som modersmål talade arabiska med varandra och med vikarien. Barnen log och 

nickade när vikarien tilltalade dem. Vikarien talade framför allt arabiska med 

barnen, men kodväxlade även med det svenska språket samtidigt som hon 

använde sig av gester och leksaker i samtalen med barnen (27/10-16). 

I excerpten ovan syns det att alla arabisktalande barn avskildes från resten av gruppen. 

Excerpten visar att de arabisktalade barnen förstod vikarien då de log och nickade vid 

tilltal. Situationen kan tolkas som att barnen kände sig bekväma och blev glada då de 

märkte att en vuxen på förskolan förstod dem. Barnen kommunicerade med sitt verbala 

språk med någon annan än varandra, någon vuxen. Användningen av det verbala språket 

var skillnaden i kommunikationen med övrig personal på avdelningen, då barnen i 

vanliga fall använde sig av enstaka ord, kroppsspråk och ljud. Efter vikarien hade gått 
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hem samtalade jag och arbetslaget om varför de valde att dela upp gruppen. 

Anledningen var att de passade på att ta tillvara på vikarien medan hon fanns där. Det 

fanns möjlighet att stimulera barnens arabiska och det ville de göra så mycket som 

möjligt. Arabiskan inkluderades dock inte i verksamheten med de barn med annat 

modersmål än arbiska. 

 

Den andra vikarien deltog endast i verksamheten i en timma, men inkluderade under 

den tiden det arabiska språket i verksamheten med samtliga barn. Med de arabisktalande 

barnen kodväxlande hon, dvs använde sig av båda språken, medan hon med de svenska 

barnen talade svenska. Detta arbetssätt bidrog till att arabiskan inkluderades i 

verksamheten, istället för att verka avskiljande. 

 

De svensktalande pedagogerna menade att det blev svårt att stimulera barnen vidare 

utifrån deras egen nivå då de inte talade barnens modersmål. Personalen visste inte var 

barnen stod i sin språkutveckling och kände därför att de inte kunde stimulera dem 

vidare utifrån deras proximala utvecklingszon, eftersom barnens kunskaper inom 

modersmålet var större än pedagogernas. Jag tolkar det dock som att de gjorde just detta 

då de tog initiativet att be vikarierna att integrera med de samspråkiga barnen. De tog 

vara på de möjligheter som uppkom.  

 

6.5.3 Inkludering genom föremål 

Arbetslaget valde att arbeta mångkulturellt genom att inkludera de olika språken genom 

föremål i verksamheten.  

Britt satt framför sin bärbara dator och sökte efter olika flaggor. Då hon hade 

hittat flaggor från Syrien, Afghanistan, Albanien och Sverige skrev hon ut och 

klippte ut dem. Därefter satte hon sig återigen framför datorn för att översätta 

ordet ”hej” på de olika språken. Hon skrev på baksidan av pappret, innan hon 

hängde upp flaggorna i taket i tamburen med hjälp av snören (20/10-16). 

Excerpten ovan visar en situation där Britt hängde upp flaggor i tamburen som det stod 

”hej” på, på alla de modersmål som fanns i gruppen. Min tolkning av denna situation är 

att pedagogen ville inkludera samtliga barn och vårdnadshavare i verksamheten. Hon 

gjorde en språkstödjande insats som hon utifrån min tolkning, kände sig stolt över, 

eftersom hon fort efter visade både barnen och vårdnadshavarna de olika flaggorna. 

Med dessa artefakter synliggjorde hon barnens modersmål.  

 

Personalen hade även valt att ha framme arabiska böcker. Dock kunde varken barnen 

eller personalen läsa dessa, men de var möjliga att titta i för att se bokstäverna. Under de 

fem veckorna jag deltog i verksamheten såg jag dock aldrig barnen titta i dessa. Det kan 

tolkas som att barnen inte uppmärksammade dessa böcker då de inte sågs som 

annorlunda från övriga böcker som fanns på avdelningen. Det kan även tolkas som att 

personalen på avdelningen inte hade visat barnen dessa böcker, då de låg blandade 

tillsammans med övriga böcker som var skivna på svenska. 

 

6.6 Resultatsammanfattning 

Sammanfattningsvis skedde det ett visst språkstödjande arbete med barns modersmål på 

avdelningen. Att de inte arbetade mer med barns modersmål berodde framför allt på 

brist på kunskap inom språken. Det kan även tolkas som att det inte fanns en kunskap 

om vilka arbetssätt som kan användas för att stödja barnen i sitt modersmål. Den 

tillsvidareanställda personalen såg istället sitt uppdrag som att utveckla barnens svenska 

språk, som de hade kunskap i. Det fanns ingen förståelse för hur de skulle arbeta med 
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barnens modersmål som de inte själva hade någon kunskap i. Det fanns därför en 

svårighet att stödja barnen utifrån deras proximala utvecklingszon, dels på grund av 

svårigheten att veta vart barnen låg i sin utveckling, och dels på grund av svårigheterna 

att stimulera barnen i ett språk som de inte hade kunskap i. De tog dock vara på den 

hjälp de kunde få, exempelvis genom språkstöd från vikarier, vilket kan tolkas som en 

vilja att stödja och utveckla barnens modersmål. Hjälp av vårdnadshavare visade sig 

också vara ett fungerande arbetssätt för att utveckla sina egna kunskaper inom språken. 

Det var dock svårt att fråga vårdnadshavarna var barnen låg i sin utveckling, eftersom 

kommunikationen brast på grund av deras olika språk. För att en större stimulans av 

barnens modersmål skulle ske uttrycke personalen att vårdnadshavarna skulle använda 

sig av en modersmålslärare, vilket var gratis för familjerna. Ingen vårdnadshavare i 

gruppen valde att ge sitt barn modersmålsstöd, på grund av barnens låga ålder. Det kan 

tolkas som att vårdnadshavarna istället ville att barnen skulle utveckla sitt andraspråk, 

och att de inte visste att det är av stor vikt att bevara modersmålet. En annan tolkning är 

att personalen på förskolan inte hade varit tillräckligt tydliga med informationen om 

modersmålsstödet. Det kan även vara som personalen uttryckte sig, att det var för tidigt, 

då varken de barn med svenska som modersmål eller de barn med annat modersmål 

talar mycket i 1–3 årsåldern. 

 

De två svensktalande pedagogerna i min studie menade att de hade svårt att stödja 

barnen i deras modersmål, utifrån den proximala utvecklingzonen, på grund av 

otillräckliga kunskaper. Det är förståeligt att de själva inte kunde stimulera barnens 

modersmål i någon större utsträckning, men det finns ytterligare medierande verktyg de 

kunde ha använt sig av för att utveckla det språkstödjande arbetet. De kunde exempelvis 

ha inkluderat barnens modersmål mer i verksamheten genom att lyssna på musik på de 

olika modersmålen eller ladda ner applikationer till lärplattan på olika modersmål. 

Istället hade de böcker på olika språk, som ingen kunde läsa. Dock arbetade de mycket 

indirekt med att stödja barnens olika modersmål i verksamheten, vilket är möjligt att de 

inte uppmärksammade själva eftersom det var ett indirekt arbetssätt. Men det var de 

som uppmuntrade Elena till att tala albanska med de två barnen som hade det som 

modersmål. Det var även de som uppmuntrade vikarierna till att tala arabiska med de 

barn som hade det som modersmål. 

 

Resultatet indikerar olika sätt som förskolepersonal kan använda för att agera 

språkstödjande. De handlar om att utveckla det svenska språket (i hopp om att även 

barnens modersmål ska utvecklas) samt användning av medierande verktyg som 

kroppsspråk och tecken. De inkluderade även språket med artefakter så som skyltar i 

tamburen, samt böcker. Under tiden jag observerade på avdelningen började de även ta 

användning av Elenas språkkunskaper genom kodväxling. Även vikarier arbetade med 

kodväxling. Personalen på avdelningen tog även hjälp av barnens vårdnadshavare då de 

vid formella samtal med tolk talade om hur deras barn låg till i utvecklingen av barnens 

modersmål. Vid informella samtal frågade personalen om ord som användes av barnen 

upprepande gånger. Det kan tolkas som att det fanns en vilja att stödja barnen med de 

kunskaper de hade. 
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7 Diskussion 
Diskussionskapitlet är uppdelat i fyra delar; metoddiskussion, resultatdiskussion, 

pedagogiska implikationer och fortsatt forskning. 
 
7.1 Metoddiskussion 
I studien användes deltagande observation samt informella samtal för att samla empiri. I 

min deltagande observation valde jag att berätta för samtliga deltagande att en 

undersökning genomfördes, samt syftet med undersökningen. Anledningen till att rollen 

som observatör erkändes var för att inte skapa några etiska problem. Dock hade 

resultatet blivit mer sanningsenligt om rollen som forskare hade varit dold, eftersom 

personalen då hade agerat som i sin natur. Vilket även Denscombe (2009) stärker då han 

skriver att personalen agerar som de brukar om de inte känner till forskarens roll som 

observant. Under min deltagande observation antecknades dagens förteelser varje 

eftermiddag när jag kom hem. Detta gör att studien tillförlitar sig på mitt minne. Det 

bidrar till att andra inte kan granska om mina resultat stämmer, vilket kan sänka 

tillförlitligheten. Studiens tillförlitlighet stärks dock med citat och excerpter från 

observationerna och samtalen. 

 

Att mina frågor var med och påverkade verksamheten samtidigt som den deltagande 

observationen pågick kan ses som kritiskt. Under de fem veckor jag gjorde deltagande 

observationer och hade informella samtal med personalen på förskolan förändrades 

verksamheten. Om samtalet angående Elenas roll i det modersmålsstödjande arbetet inte 

hade skett är det möjligt att resultatet hade sett annorlunda ut, då det samtalet ökade 

avdelningens språkstödjande arbete. Dock hade min närvaro inverkat på personalen 

under de deltagande observationerna även utan dessa samtal. 

 

Anledningen till att den deltagande observationen kombinerades med informella samtal 

var för att få syn på hur personalen verkligen arbetade, samtidigt som det gav mig 

möjligheten att gå in djupare på varje arbetssätt och höra om det fanns fler 

modersmålsstödjande arbetssätt som inte hade hunnit visa sig. Jag ville även höra deras 

egna upplevelser av arbetssätten för att själv få en djupare insyn och förståelse i deras 

arbete. Samtalet om Elenas arbetssätt påverkade arbetslaget till att vilja utvecklas, vilket 

var positivt för mitt resultat. Det gav mig flera infallsvinklar och ett bredare resultat. Jag 

fick möjligheten att se en utveckling i det tvåspråkiga arbetet, och en större variation av 

arbetssätt. 1,5 vecka senare blev Elena dock sjukskriven så jag fick aldrig möjlighet att 

följa denna utveckling. 

 

7.2 Resultatdiskussion 
Resultatdiskussionen kommer att kopplas till studiens syfte, som är att genom 

informella samtal och deltagande observation få förståelse för vilka 

modersmålsstödjande arbetssätt som personal kan använda sig av i den pedagogiska 

verksamheten. Resultatdiskussionen kommer att delas upp i teman som besvarar 

forskningsfrågan; Hur arbetar förskolepersonalen språkstödjande med barns olika 

modersmål? 

 

7.2.1 Indirekt språkstödjande arbetssätt 
Att utveckla sina egna språkkunskaper för att kunna stödja barnen i deras modersmål är 

ett indirekt arbetssätt. Personalens lärandeprocess är inget som direkt stödjer barnen i 

deras utveckling, men det kan i senare fall göra det. Nilsen (2011) framhäver i sin studie 

att de enspråkiga pedagogerna lär sig några ord på barnens modersmål som de kan 
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inkludera i vardagen och komplettera det svenska språket med. Pedagogerna i studien 

menar dock att det inte räcker för att stimulera barnen i deras modersmålsutveckling 

(ibid). I enlighet med denna studie hade personalen i min studie samma arbetssätt, då de 

med hjälp av vikarier eller vårdnadhavare lärde sig några ord på barnens modersmål. 

Precis som pedagogerna i Nilsens (2011) studie kände förskolepersonalen i min studie 

att de inte kunde stödja barnen i sin modersmålsutveckling, då det inte fanns tillräckliga 

kunskaper. Barnen hade större kunskaper i språken än personalen. Personalen på 

avdelningen menade att barnen i så fall skulle ta hjälp av modersmålsstöd, som även var 

gratis. I min studie visade det sig att familjerna på förskolan ansåg att deras barn var för 

små för att ta hjälp av en modersmålslärare. Detta går dock emot Schwarts (2014) 

studie, då han menar att det är av stor vikt att utveckla ett grundläggande vokabulär på 

sitt modersmål innan det sker en inlärning av andraspråket. Det beror på att de 

grundläggande kunskaperna i modersmålet kan användas som ett verktyg för att lära sig 

andraspråket (ibid). Vilket även Björklund, Mård-Miettnien och Savijärvis (2014) 

belyser då de beskriver modersmålet som en resurs för att förstå begrepp på 

andraspråket. Utifrån dessa studier hade därmed modersmålsstöd påskyndat både 

barnets modersmålsutveckling och lärande i det svenska språket. Att vårdnadshavarna 

inte vill ge barnen modersmålsstöd trots att det är gratis kan framför allt bero på tre 

saker; vårdnadshavarna förstår inte vikten av att bevara modersmålet, vårdnadhavarna 

har inte fått tillräcklig information om vad modersmålsstöd innebär och att det är gratis, 

och vårdnadshavarna vill assimilera och anpassa språket till sitt nya land. Den första 

anledningen stärker Binnur Genc, och Glover (2010), då de skriver att vårdnadshavare 

ofta inte vet vikten av både modersmål och andraspråk. 

 

Gillanders (2007) beskriver i sin studie hur en enspråkig pedagog valde att utveckla sina 

egna språkkunskaper i barnens modersmål för att kunna arbeta med barns modersmål. 

Pedagogen deltog både i spanskakurser, spelade spanska spel och lyssnade på spansk 

musik, vilket gjorde att hon kunde föra in det spanska språket i verksamheten (ibid). 

Avdelningen som studerades hade tre olika modersmål utöver svenskan. Att gå tre olika 

språkkurser och därmed skaffa ett grundläggande vokabulär i tre nya språk är ett stort 

projekt, som inte heller skulle ta slut på grund av nya språk som kommer till 

barngruppen. Det vore därmed inte ett hållbart arbetssätt, då det skulle kräva både 

mycket tid och pengar. 

 

7.2.2 Kodväxling 

I början av min studie talade samtlig tillsvidareanställd personal svenska med barnen. 

De accepterade och uppskattade alla försök till kommunikation, då de försökte förstå 

och tolka. Men barnen hade lärt sig att kommunicera med andra hjälpmedel, så som 

korta svenska termer samt kroppsspråk. De assimilerades in i majoritetskulturen vid 

dessa tillfällen, eftersom de förstod att personalen hade svårt att tolka dem. Barnen 

talade endast sitt modersmål med varandra. Detta beteende överensstämmer med Kulttis 

(2009) studier, som visar att förskolans yngsta barn har kunskaper om i vilka sociala 

samspelssituationer det är möjligt att använda vilket språk.  

 

Elena valde oftast att tala albanska med de barn som hade albanska som modersmål. 

Ibland valde hon även att kodväxla med dessa barn genom att ta in kroppsspråk och 

svenska ord, vilket är vad som kallas kodväxling. Skans (2011) beskriver det som att 

personal som har kunskap i barns modersmål kan stödja deras språkförståelse genom att 

växla mellan språken och klargöra svenska termer eller fraser på barnens modersmål. 

Detta gjorde Elena vid vissa tillfällen, trots att det albanska språket, kroppsspråk och 

bilder var de mest framträndande artefakterna. Mitt resultat visade dock att det albanska 
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språket inte användes som ett medierande verktyg då samtliga barn i gruppen var med. 

Anledningen till detta kan vara ovana och bristen på mod. Slutsatsen av detta är därmed 

att svenska språket är normen på förskolan även i en mångkulturell grupp. Elena följde 

normen och talade det språk som majoriteten gjorde. Att svenska var normen på 

förskolan syndes även då personalen inte hade tänkt på att Elena kunde tala albanska 

med barnen. 

 

Nava-Gomez och García (2012) skriver i sin studie att förskolepersonal som anser att 

barnen måste assimileras in i majoritetskulturen och endast lära sig majoritetsspråket 

hindrar deras möjligheter till modersmålsutveckling. Barnen får i så fall ingen möjlighet 

att kodväxla och använda sitt modersmål när det sker en kommunikation mellan barn 

och vuxna (ibid). Detta resultat ställer jag mig osäker till, då barnet lätt assimileras in i 

majoritetskulturen trots en vilja att förstå och kommunicera med barnen på deras 

modersmål. Personalen i min studie ansåg inte att barnen skulle assimileras in i 

majoritetskultuen och endast lära sig svenska, men barnen lärde sig att de skulle försöka 

använda sig av svenska termer, kroppsspråk eller gester för att personalen skulle förstå. 

Förskolepersonalen ställde sig positiva till all typ av kommunikation, och såg gärna att 

barnet kommunicerade med dem på sitt modersmål, men barnen uppfattade ändå att 

personalen inte förstod. Slutsatsen av detta är att det är svårt att kommunicera med 

barnen när de talar sitt modersmål även om viljan finns. En assimilering till 

majoritetetskulturen skedde i detta fall ändå. Barnen på avdelningen som studerades 

tilläts dock kodväxla, både med personalen och andra barn. I enlighet med Gort och 

Pontier (2013) accepterade förskolepersonalen i min studie båda språken eftersom att 

barnen höll på att bygga upp sitt språk.  

 

7.2.3 Samverkan 
Ett arbetssätt personalen på avdelningen använde sig av var att med stöd från barnens 

vårdnadshavare få hjälp med att stimulera barnens olika modersmål. Michael-Luna 

(2013) hävdar att barnens vårdnadshavare kan dela väsentlig information om hur 

barnens språkliga erfarenheter ser ut utanför förskolan. Skans (2011) beskriver vikten av 

ett förtroendefullt samarbete med vårdnadshavarna, då det är nödvändigt för att 

förskolepersonalen ska kunna förhålla sig till barnens olika behov och erfarenheter. Mitt 

resultat visade att personalen på förskolan kände en svårighet att utbyta information 

med vissa vårdnadshavare, då språken hindrade dem från att föra en konversation. 

Istället skedde det största informationsutbytet vid formella samtal, eftersom de vid dessa 

tillfällen hade en tolk som stöd. Slutsatsen av detta är att förutsättningarna är olika 

beroende på om familjerna är svensktalande eller inte. De vårdnadshavare som kan föra 

en konversation på svenska kan utbyta information med personalen kontinuerligt, 

medan de vårdnadshavare som inte kan föra en konversation på svenska får vänta med 

att utbyta information till de formella samtal som sker 1-2 gånger om året då det ges 

tillgång till tolk. Mellan dessa samtal hinner det dock ske förändringar i barnets 

språkliga erfarenheter och kunskaper. Personalen på förskolan har därför olika 

förutsättningar att utgå från barnens proximala utvecklingszon beroende på om det är ett 

barn med svensktalande familj eller inte. 

 

Enligt Skans (2011) involveras vårdnadshavarna mestadels i förskolans 

modersmålsstödjande arbete genom att stödja pedagogerna på avdelningen med 

nedskrivna ord på barnens modersmål. På avdelningen som i min studie hade 

personalen ett liknande arbetssätt, då de frågade vårdnadshavarna om hjälp när de hörde 

samma ord upprepande gånger. Skillnaden mellan pedagogerna i Skans (2011) studie 

och personalen i min studie var att de först nämnda frågade vårdnadshavarna om en 
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variation med ord för att därefter föra in dem i verksamheten. Personalen i min studie 

valde istället att utgå från de ord barnen använde sig av för att därefter kunna förstå 

barnen och kommunicera med dem genom att använda sig av dessa ord i verksamheten. 

Det finns fördelar och nackdelar med båda sätten. Fördelen med arbetssättet 

pedagogerna i Skans (2011) studie är att de har en tanke med att fråga redan från början. 

De är förberedda och kan redan från början visa på en acceptans av språken genom att 

själva börja använda dem med barnen. Medan nackdelen är att de ord som används 

kanske inte har någon relevans för barnen. Fördelen med att arbeta som personalen i 

min studie är att de vet att de orden de frågar om är betydelsefulla för barnen, medan 

nackdelen är att personalen inte är så planerade i det språkstödjande arbetet. Om barnet 

själv inte säger något ord brister arbetssättet. Slutsatsen av detta är att pedagogerna i 

Skans (2011) studie använde arbetssättet på ett fördelaktigt sett, då de kunde tillämpa 

arbetssättet med alla barn, även de som ännu inte talade så mycket. De visade från 

början en acceptans av ett användande av andra språk än majoritetsspråket, och 

uppmuntrade barnen till att använda sitt modersmål. 

 

I Lunneblads (2006) studie uppmanade pedagogerna barnens vårdnadshavare att dela 

med sig av ramsor och sånger på barnets modersmål. Om förskolepersonalen i min 

studie hade vidareutvecklat samarbetet med familjerna på detta sätt hade de kunnat 

involvera vårdnadshavarna och nyttja deras kunskaper ytterligare. Med detta stöd från 

vårnadshavarna hade även barnen sett igenkännande moment i verksamheten. Det hade 

varit ett arbetssätt som stimulerade barnen utifrån sina erfarenheter, samtidigt som det 

hade varit ett inkluderande arbetssätt. 

 

7.2.4 Inkludering 
Olausson (2012) skriver att barn är medvetna om den svenska språknormen, som bidrar 

till att det svenska språket får en överordnad position i förskolan. Olausson menar att 

detta resulterar i att de barn med ett annat modersmål än svenska avbryter sina 

konversationer då ett svensktalande barn befinner sig i närheten. Detta har inte visat sig 

i mitt resultat, då barnen kommunicerade på sitt modersmål både när de satt ensamma 

tillsammans och när de befann sig i rum där svensktalande barn visades. Det tyder på att 

barnens olika språk accepterades på förskolan, både av personal och barn.  

 

Elena inkluderade aldrig modersmålet med de svensktalande barnen. Istället för att 

endast använda sin tvåspråkighet när hon var ensam med de barn med albanska som 

modersmål hade hon kunnat inkludera språket i samlingar då hela barngruppen var med. 

På så sätt hade albanskan fått synas bland alla barn, vilket hade skapat en ännu större 

acceptans. Detta stärker Byers-Heinlein & Garcia (2015) då de skriver att en tvåspråkig 

undervisning i tidig ålder kan användas i syfte att främja en acceptans av social och 

fysisk mångfald. Anledningen till att Elena inte inkluderade albanskan när samtliga barn 

var med kan ha varit på grund av att hon inte var van vid det, då hon enbart hade använt 

sig av svenska innan. Det kan även ha berott på att jag endast fick möjlighet att se 

hennes tvåspråkighet under 1,5 veckas tid, då hon därefter blev sjukskriven. 

 

Då den första tvåspråkiga vikarien kom valde den heltidsanställda personalen på 

förskolan att dela in barngruppen så att de arabisktalande barnen och vikarien befann sig 

i ett rum medan övriga barn befann sig i ett annat. Deras syfte med detta var att de barn 

med arabiska som modersmål skulle få så mycket stimulans som möjligt. Detta 

arbetssätt tyder på att personalen ville stödja barnen i sitt modersmål, men att de då 

valde att inte inkludera det i den övriga verksamheten. Det visade att det var av större 

vikt att ge barnen mer stimulans i sitt modersmål medan det fanns möjlighet till det. 
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Gillanders (2007) menar att en inkludering av modersmålet i verksamheten höjer 

språkets status och framställer tvåspråkigheten som en tillgång. Det ger även en 

möjlighet för ytterligare lärande för hela barngruppen (ibid). 
 

7.3 Pedagogiska implikationer 

I min studie framkom det hur personalen på förskolan arbetade med barns olika 

modersmål. Studiens resultat kan därmed ge förskolepersonal förslag på arbetssätt som 

kan användas i verksamheten för ett språkstödjande i barns modersmål. 

 

Studien kan även ge väsentliga insikter till förskolechefer, samt kommuner. Min studie 

visade på att personalen kände att de brast i det modersmålsstödjande arbetet, vilket 

även gjorde att samtliga barn inte hade samma möjlighet till stimulans och utveckling 

utifrån den proximala utvecklingszonen. Om förskolechefer samt kommuner tar del av 

denna studie kan de få förståelse för förskolepersonalens svårigheter. De kan därmed 

arbeta med att öka personalens möjligheter till ett förbättrat modersmålsstödjande 

arbete. Det kan exempelvis ske genom att personalen på förskolan får gå på kurser eller 

föreläsningar som lyfter modersmålsarbete. Genom denna studie skulle 

förskolecheferna även kunna urskilja att det är en fördel att anställa tvåspråkig personal, 

då det underlättar arbetet både när det gäller barnen och deras vårdnadshavare. 

 

Även Riksdagen och Skolverket kan ha nytta av denna studie, då personalen visade en 

osäkerhet i modersmålsarbetet. Personalen i min studie menade att de inte visste hur de 

skulle arbeta språkstödjande med språk de inte kunde tala eller förstå. Denna okunskap 

kan Riksdagen och Skolverket tolka som att de bör utveckla sina mål. Som målen ser ut 

nu menar de att det ska ske ett arbete med barns modersmål men det framkommer inte 

hur. På så sätt skulle studien kunna bidra till att målen blir mer konkreta. 

 

7.4 Fortsatt forskning 

I min studie visade det sig att förskolepersonalen känner att det finns en okunskap om 

hur de ska kunna stödja barnen i dess olika modersmål. De känner sig osäkra och menar 

på att det är svårt att stimulera barnen i ett språk som de själva inte har någon kunskap i. 

Ett förslag på fortsatt forskning skulle därför kunna vara att undersöka hur 

förskolepersonal tolkar styrdokumentens mål angående ett språkstödjande arbete med 

barns modersmål. Då kan upptäckter göras om styrdokumentens mål är bra som de är, 

eller om de är otillräckliga och inte tillräckligt konkreta för att personalen ska veta hur 

de ska arbeta. På så sätt kan upptäckter kring hur målen ska uppdateras och förtydligas 

göras.  

 

Ett annat förslag på fortsatta studier är att undersöka vilka kunskaper som krävs för att 

föra ett språkstödjande arbete med barns olika modersmål. Eftersom personalen i min 

studie kände sig otillräckliga i stödjandet av barns modersmål saknades uppenbarligen 

vissa kunskaper. Det vore intressant att veta vilka kunskaper detta är. De förde trots allt 

ett språkstödjande arbete nu också, så vissa kunskaper hade de. I en fortsatt forskning 

hade det dock gått att gå djupare och undersöka vilka kunskaper förskolepersonal har, 

och vilka de kan tillägna sig för att utveckla sitt språkstödjande arbete ytterligare. 
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