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Abstract  

By: Stina Jönsson, Spring semester 2011. Native language through children’s books- a 

qualitative study of mother tongue in a preschool. Teacher Education, University College 

Södertörn.  

Supervisor: Niklas Norén  

 

The purpose of my study has been to find out how mother tongue teachers working in preschools 

where a majority of the children have a mother tongue other than Swedish make use of fictional 

children’s books during the mother tongue support lessons. In order to determine this, I am asking the 

following questions:  

- What is the range of children's books in the children's mother tongue available at the 

preschool? 

- In what ways are the native language teachers encouraging literacy development through the 

usage of children's books? 

- How do native language teachers view the childrens’ linguistic development as well as the 

enhancement of cultural identity through the usage of the books? 

These questions have formed the basis of the methodical approach, which is based on a qualitative 

research method. The data collection consists of three parts; the observation of mother tongue support, 

interviews with language teachers as well as with the nursery manager and lastly a survey of children's 

books in languages other than Swedish at the preschool.  

 The essay has as its theoretical basis the socio-cultural view of learning and development. 

Previous research is composed of studies showing that children with a mother tongue different from 

that of the majority population should be supported in the development of their native language for 

several reasons, including for the development of the Swedish language and for the enhancement of 

cultural identity. Also referred to is research which suggests that reading aloud and conversations 

about books is important for children's language development and future success in reading and 

writing activities. 

 The results show that the range of children's books written in the mother tongue of the children 

which are available at the preschool is small. However, the language teachers' work with children’s 

books in the native languages has a prominent place in the native language support. By reading aloud, 

through conversation and interaction with the books, the children are given the opportunity to obtain 

many of the skills required for the future development of reading and writing skills. Moreover, the 

results show that native language teachers consciously involve the children's cultural and linguistic 

backgrounds in the native language education through the usage of books concerning the minority 

group's traditions and other specific phenomena related to the children and the cultural background of 

their family However, reading aloud in the mother tongue sometimes has to give way to other 

activities and the mother tongue education suffers when staff are absent. The conclusion I can draw 

from these results is that knowledge of the language support exists but that this knowledge must be 

connected and realized in the preschool environment. 
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1. Inledning  

En majoritet av världens befolkning är flerspråkig. Sverige är dock ett av de länder där 

majoritetsbefolkningen är enspråkig. De flesta talar engelska eller andra språk men är inte 

uppvuxna med flera språk och använder sig inte avgörande av mer än ett språk i vardagen. 

Men med den ökande arbetskraftsinvandringen på 60- och 70-talet, senare flyktingströmmar 

av människor från krigsdrabbade länder etc. samt globaliseringen som inneburit att världen 

blivit allt ”mindre”, är det många barn som i dagens svenska förskolor och skolor är 

flerspråkiga.  

 25 % av barnen som växer upp i Sverige har idag rötter i andra delar av världen, antingen 

är de själva födda i något annat land eller så är någon av barnets föräldrar det (Nordenstam 

2003). 

 I Läroplanen för förskolan står det att förskolan ska stötta flerspråkiga barn både i 

svenska och i modersmålet (Lpfö2010). Ändå visar ett flertal rapporter och undersökningar  

att modersmålsstödet inte alltid prioriteras i förskolan på grund av bl. a. ekonomiska 

förutsättningar och brist på kunskap (se exempelvis Axelsson 2006, Nordenstam 2003). 

 Skolverkets rapport Fler språk- fler möjligheter-utveckling av modersmålsstödet och 

modersmålsundervisningen (Nordenstam 2003) tar upp delar av de svenska och 

internationella forskningsresultat som visar att stöd i modersmål i förskola och skola spelar en 

avgörande roll för barns utveckling i andraspråket. Rapportens slutsats är att förskolorna 

måste få möjlighet att bidra till att barn med ett annat modersmål än svenska utvecklar aktiv 

två- eller flerspråkighet. Skolverket framhåller att forskning och beprövad erfarenhet tydligt 

visar att barns inlärning av svenska understödjs om de får många tillfällen att arbeta med 

begreppsbildning på det modersmål som talas i hemmet parallellt med att mycket arbete läggs 

ned även på det svenska språket (Nordenstam 2003). 

 Under mina år som pedagog i skol- och förskoleverksamheter i Stockholmsförorterna 

Rinkeby, Tensta, Kista och Akalla har jag uppmärksammat och intresserat mig för de 

flerspråkiga barnens särskilda förutsättningar för utvecklande och lärande. Min nyfikenhet 

kring språkutvecklingen hos barn med svenska som andraspråk har vuxit sig stark genom 

intressanta möten och diskussioner med kompetenta modersmålslärare och pedagoger. Med 

denna undersökning vill jag dock fördjupa mig ytterligare och titta närmare på hur dessa 

modersmålspedagoger, på en utvald förskola, arbetar för att stötta barnen i deras utveckling i 

modersmålet. 
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  Många undersökningar har gjorts i syfte att förklara barns andraspråksutveckling genom 

att visa på språkutvecklande arbete för att främja svenskan.  Jag är dock mer intresserad av att 

titta på hur barnen tillägnar sig sitt modersmål och hur modersmålspedagogerna i förskolan 

arbetar med barnböcker för att barnen ska utvecklas i modersmålet. Eftersom undersökningen 

är begränsad i liten skala-jag genomför en kvalitativ undersökning av en förskola utifrån 

intervjuer och observationer-önskar jag inte komma med några generaliserande resultat 

angående hur modersmålsstöd och användningen av barnböcker i förskolan ser ut över lag. 

Emellertid hoppas jag ändå kunna belysa en aspekt av modersmålsstödet i förskolan för att 

lärarstudenter, pedagoger och andra intresserade ska få inblick i hur det kan se ut på en svensk 

förskola. 

 I följande uppsats ska jag alltså undersöka hur modersmålspedagoger arbetar med 

flerspråkiga barn på en förskola i en av Stockholms norra förorter, där en majoritet av barnen 

har ett annat modersmål än svenska. Jag ska titta närmare på hur de arbetar för att stötta 

barnen i de olika modersmålen i ett specifikt hänseende, nämligen genom skönlitterära 

barnböcker på barnens modersmål. 

 

2. Bakgrund 

Undersökningar visar att barn med svenska som andraspråk, det vill säga barn med ett annat 

modersmål, klarar sig allt sämre i grundskolans olika ämnen. I den senaste Pisa-

undersökningen 2009 framkom att skillnaderna mellan elevers kunskaper blivit större i 

svenska skolor. Undersökningen visar att både elever med utländsk bakgrund födda 

utomlands och elever med utländsk bakgrund födda i Sverige hade betydligt sämre kunskaper 

i läsning och läsförståelse i grundskolan jämfört med infödda svenska barn med svenskfödda 

föräldrar (Skolverkets nyhetsbrev 9/2010). 

Skillnaderna mellan elevernas kunskaper kan ha olika orsaker, Skolverket menar att 

föräldrarnas socioekonomiska bakgrund är det som påverkar elevers studieresultat mest och 

föräldrarnas utbildningsnivå ses som den viktigaste bidragande faktorn till elevers resultat i 

skolan (Skolverkets lägesbedömning 2010). 

Psykosociala och kulturella skäl finns också till grund för varför elever med utländsk 

bakgrund inte alltid presterar lika bra som sina jämnåriga kamrater med svensk bakgrund. 

Bland de psykosociala faktorerna finns elevernas sociala integration, deras motivation och 

generella attityder till skolans miljö samt vilka attityder lärare och skolkamrater möter dem 

med. De kulturella aspekterna är bl.a. vilken erfarenhet eleverna själva och deras 
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föräldrar/vårdnadshavare har och har haft till skola och utbildning i andra kulturella kontexter. 

Förutom dessa socioekonomiska, psykosociala och kulturella faktorer påverkas även 

skolresultaten för elever med utländsk bakgrund i olika omfattning av språkliga förhållanden. 

Hur väl eleverna behärskar svenska spelar en avgörande roll för deras skolresultat, enligt 

tvåspråkighetsforskaren Hyltenstam (2007, s. 46). 

 De flesta språkforskare och professionella inom området är idag eniga om att barn med 

utländsk bakgrund och med goda kunskaper i modersmålet har mindre svårigheter att tillägna 

sig ett andraspråk, i det här fallet svenska. (Se till exempel; Axelsson 2006, Hyltenstam 2007, 

Håkansson 2003). Därför är det viktigt att förskola och skola möjliggör för barnen att utveckla 

både modersmålet och andraspråket, svenska, parallellt.  

 Läroplanen för förskolan beskriver hur förskolan ska främja flerspråkiga barns 

utveckling både i modersmålet och i svenskan. I den nya, reviderade Läroplan för förskola, 

står det under Mål och Riktlinjer;  

 

    Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och 

identitetsutveckling. Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns 

språkutveckling och uppmuntra och ta till vara 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. Förskolan ska medverka till att barn med annat modersmål än 

svenska får möjlighet att både utveckla det svenska språket och sitt modersmål. 

    (Lpfö 98, reviderad 2010, s. 9) 

 

I de svenska förskolorna går idag barn med över 100 olika modersmål och ungefär 15 % av 

dessa förskolebarn är flerspråkiga (Benckert m.fl. 2008, s. 11). 

 I Tre decenniers modersmålsstöd- om modersmålsstödet i förskolan 1970-2000 

(Nordenstam 2003, s. 32) beskrivs det hur modersmålsstödet i dagens förskola ofta 

bortprioriteras på grund av bristande ekonomi, kommunens vaga ansvar samt förskolornas 

individuella (o)kunskap.  

 Flerspråkiga barns språkutveckling i svenska påverkas som sagt positivt av parallell 

utveckling i modersmålet. Eftersom det i Pisa undersökningen 2010 konstateras att elever med 

utländsk bakgrund halkar efter i läsförståelse, är det alla pedagogers uppgift att särskilt stötta 

dessa barn i deras språkutveckling, genom att stimulera till språkligt givande aktiviteter, både 

i svenska och i modersmålet, redan innan barnen börjar skolan. Ett tidigt och välutvecklat 
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talspråk samt kontakt med skrivet språk har ett tydligt samband med senare läs- och 

skrivutveckling.  

 Förskolan är för många barn det enda stället där de möter barnböcker. För att flerspråkiga 

barn ska kunna utveckla både modersmål och andraspråk är tillgången på barnböcker på 

barnens olika modersmål viktigt av flera anledningar. 

 Barnböcker har en central roll i förskolans vardag. Under gemensamma lässtunder, oftast 

då pedagogerna läser högt för barnen, får barnen möjlighet att utveckla sin fantasi och öka sin 

inlevelseförmåga genom att sätta sig in i olika händelseförlopp genom bokens karaktärer. I 

mötet med barnboken kan barnen med hjälp av pedagogerna inta andras perspektiv, vilket är 

grundläggande för social och emotionell intelligens. Genom högläsning och arbetet med 

barnböckerna utvecklas barnens talspråk och främjar framtida läs- och skrivutveckling (Lindö 

2005).  

 Nauclér beskriver hur de flerspråkiga barnen med svenska som andraspråk har dubbla 

uppgifter i skola och förskola. De förväntas lära sig det nya språket samtidigt som de tar in 

kunskaper. Att ständigt, som barn med ett annat förstaspråk än svenska, delta i aktiviteter och 

i högläsning på ett andraspråk är krävande och fordrar stor koncentration menar Nauclér 

(Nauclér red. 2000). 

  

3. Syfte och specifika frågeställningar 

3.1. Syfte 

Syftet med min undersökning är att ta reda på hur modersmålspedagoger, på en förskola där 

majoriteten av barnen har ett annat modersmål än svenska, använder sig av skönlitterära 

barnböcker under modersmålsstödet. 

 

3.2. Specifika frågeställningar 

För att få reda på mer om modersmålspedagogernas arbete med barnböcker på förskolan 

använder jag mig av följande frågor; 

 

- Hur ser utbudet av barnböcker på barnens modersmål ut på förskolan? 

- På vilket sätt arbetar modersmålspedagogerna läs- och skrivutvecklande genom 

barnböcker? 

- Hur ser modersmålspedagogerna på barnens språkliga utveckling och stärkande av 

kulturell identitet genom arbetet med böckerna? 
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4. Metod 

4.1. Kvalitativ forskning 

För att besvara mitt syfte och tillhörande frågeställningar har jag valt att göra en kvalitativ 

fallstudie. Larsen (2007, s. 81) menar att en undersöknings validitet, d.v.s. giltighet och 

reliabilitet, d.v.s. tillförlitlighet blir bättre då olika metoder kompletterar varandra (Larsen 

2007, s. 81) Därför har jag valt att använda mig av kvalitativa data genom metodtriangulering, 

det vill säga genom att använda flera olika metoder i en och samma undersökning. Intervjuer, 

observationer samt inventering av barnböcker är de data som jag använt mig av. Genom att 

använda mig av olika sorters data kan jag jämföra dessa med varandra och få ett så giltigt och 

relevant resultat som möjligt. 

 Kvalitativ metod används när undersökningsområdet handlar om t.ex. tolkningar av 

människors uppfattningar eller liknande. Vid kvalitativa undersökningar är forskaren inte 

intresserad av hur världen är utan hur den uppfattas (Patel och Davidson 2003). 

  Kvalitativt inriktad forskning är forskning där datainsamlingen koncentrerar sig på så 

kallade ”mjuka” data, t.ex. i form av kvalitativa intervjuer och tolkande analyser (Davidsson 

& Patel 2003, s. 14). Dessa mjuka data står i kontrast till de ”hårda” data som framkommer 

genom kvantitativ forskning. Hårda data är mätbara och kan kategoriseras efter hur många 

som valt respektive svarsalternativ och redovisas i form av ett precist siffervärde (Larsen 

2009, s. 22) 

 För att enkelt förklara skillnaden mellan hårda och mjuka data tar jag ett exempel; om 

syftet med min undersökning hade varit att ta reda på hur många av modersmålspedagogerna 

som använde sig av barnböcker på barnens modersmål eller hur ofta det använde dessa, så 

skulle jag ha valt hårda data, d.v.s. frågeformulär eller annan form av mätbar data, i en 

kvantitativ forskning. Men eftersom mitt syfte ämnar att undersöka  på vilket sätt 

pedagogerna arbetar och vill ta reda på hur de ser på barnens utveckling så väljer jag mjuka 

data, d.v.s. intervjuer och observationer genom en kvalitativ undersökning. 

 Den mjuka data som fås under kvalitativ forskning kännetecknas av att den är mer 

informationsrik och personlig, eftersom att forskaren gör sina undersökningar i direkt kontakt 

med andra människor i motsats till kvantitativ forskning (Kvale & Brinkman 2009).  

 En nackdel med kvalitativa undersökningar menar Larsen (2007) är dock att de inte är 

lika reliabla, med andra ord tillförlitliga, som kvantitativa. Reliabiliteten syftar bland annat 

till att undersökningen ska kunna göras om vid ett annat tillfälle och av en annan person och 
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få samma svar. Vid kvalitativa undersökningar och observationer görs olika tolkningar och 

det är inte säkert att alla forskare lägger märke till samma företeelser. Under intervjuer finns 

det stor risk för att den intervjuade påverkas och svarar olika beroende på vem som frågar 

(Larsen 2007, s. 80f).  

  En fördel med kvalitativa undersökningar är dock att de är mer valida, d.v.s. 

informationen är mer giltig och relevant, än vid kvantitativa undersökningar. Risken att dra 

felaktiga slutsatser är mindre vid kvalitativa undersökningar eftersom man i direkt kontakt 

genom intervjuer kan använda följdfrågor och missförstånd kan redas ut (Larsen 2007, s. 26). 

 Jag har genomfört intervjuer med pedagoger som håller i modersmålsstödet på förskolan, 

så kallade modersmålspedagoger, samt att jag även intervjuat förskolechefen.  

 Utöver intervjuerna har jag observerat vid tre olika modersmålsstöd-tillfällen, det vill 

säga då en modersmålspedagog håller i en aktivitet med barnen på deras modersmål.  Jag har 

även observerat den ordinarie dagliga verksamheten på 4-års avdelningen, för att få en större 

inblick i om och i så fall hur barnböcker på barnens olika modersmål är närvarande i 

verksamheten. Förutom observationerna på en utvald avdelning har jag tittat på utbudet av 

barnböcker på barnens modersmål på hela skolan förskolan, för att få en bild av barnens 

tillgång på böcker på förstaspråket.  

 Jag har fått ta del av förskolans lista över vilka olika språk som finns representerade 

bland barnen på förskolan samt hur många barn som talar respektive modersmål (Se bilaga 1). 

 

4.2. Datainsamling 

4.2.1. Val av förskola 

Undersökningen baseras på intervjuer och observationer på en förskola i norra Stockholm. Jag 

valde medvetet en förskola där många av barnen har ett annat modersmål än svenska eftersom 

jag tror arbetet med stödet i barnens modersmål och tillgången på barnböcker på andra språk 

än svenska utgör en större del av verksamheten där, än på förskolor där majoriteten av barnen 

har svenska som modersmål. Eftersom jag tidigare arbetat på denna förskola visste jag på 

förhand om att de bedrev stöd i barnens modersmål genom modersmålspedagogernas arbete.  

 

4.2.2. Intervjuer 

Syftet med kvalitativa intervjuer är att identifiera och upptäcka olika egenskaper och 

strukturer hos något, t.ex. intervjupersonens omvärld eller föreställningar om något fenomen 

(Davidsson & Patel 2003, s.78). Den kvalitativa forskningsintervjun är ett medel att använda 
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för att försöka förstå världen ur undersökningspersonens synvinkel, genom den får man svar 

på hur individen presenterar sin upplevda värld (Kvale & Brinkman, 2009, s.17). 

 Den kvalitativa intervjumetoden valdes för att få de intervjuade att svara med egna ord 

och inte i fasta frågeformulär där svarsalternativ redan angetts. Genom kvalitativa intervjuer 

får intervjupersonerna möjlighet att uttrycka sig fritt i respons på de frågor som ställs.  

 Intervjun genomfördes som strukturerad intervju med samma frågor formulerade till 

samtliga intervjuade (Larsen 2009, s. 84), för att lättare kunna jämföra svaren i efterhand. 

 Intervjuerna gjordes var och en enskilt med förskolechefen och tre modersmålspedagoger 

på förskolan, det vill säga de som håller i modersmålsstöd i modersmålsgrupper och som 

kontinuerligt medverkar i fortbildning och modersmålsmöten. På förskolan finns, utöver de 

jag intervjuat, ytterligare tre modersmålspedagoger.  Dessutom finns det andra pedagoger på 

förskolan som är flerspråkiga och som talar andra språk än svenska med barnen, men det är 

just dessa modersmålspedagoger som har schemalagt modersmålsstöd med barnen. 

 Min intention var att intervjua modersmålspedagogerna i arabiska, somaliska och 

turkiska eftersom dessa är de största språken bland barnen. Men på grund av sjukfrånvaro och 

personalbrist fick jag, trots stora ansträngningar, aldrig möjlighet att vare sig intervjua eller 

observera modersmålsläraren i arabiska och dennes modersmålsstöd tillsammans barnen. 

Istället intervjuades, förutom modersmålslärarna i turkiska och somaliska, även 

modersmålspedagogen i persiska. Att jag valde modersmålspedagogen i persiska berodde på 

att förskolechefen tipsat mig om att hon arbetade mycket med barnböcker på modersmålet. 

 Bortfallet av intervjun med modersmålsläraren i arabiska kommer att diskuteras närmare 

i metoddiskussionen 8.1. nedan. Intervjuerna har handlat om modersmålsstöd och 

användandet av barnböcker på barnens modersmål.  

 

4.2.3. Observationer 

Undersökningen baseras även på observationer. Observationer gjorda av fenomen i sin 

naturliga och sociala kontext kallas fältstudier och är den typ av observationer som är mest 

förekommande inom samhällsvetenskaplig forskning (Larsen 2009, s. 89,90). 

 Mitt syfte med observationerna var att få en överblick i hur modersmålsstödet såg ut och 

att se hur barnböcker på modersmålen användes. Därför valde jag att genomföra icke-

deltagande observationer för att i största möjliga mån vara en utomstående åskådare till det 

naturliga sammanhanget i förskolan. 

  De icke-deltagande observationerna ägde rum vid tre olika modersmålsstöd-tillfällen 

med de modersmålspedagoger som jag också valt att intervjua och de barn som observeras 
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under modersmålstillfällena är därför inte specifikt utvalda utan de som har modersmålsstöd 

just vid detta tillfälle.  

  Jag har också gjort icke-deltagande observationer på 3-åringarnas avdelning under 

förmiddag och lunch 5 dagar i sträck. Detta för att få en bild av hur modersmålet och 

barnböcker på barnens modersmål är närvarande i verksamheten. 

 Icke-deltagande observation syftar till att forskaren ska vara åskådare till det som 

observeras genom att hålla sig i bakgrunden och inte vara delaktig sammanhanget. Det anses 

viktigt att observatörens närvaro inte påverkar de observerande personernas beteende (Larsen 

2009, s. 90).  

 Nackdelar med observationer är att de kan vara tidskrävande och att man aldrig, som 

observatör, kan vara säker på om det som observerar är representativt och inte arrangerat 

(Patel & Davidsson 2003). 

 Som forskare är jag medveten om att min närvaro oundvikligen påverkar det jag 

observerar. Det är ett ofrånkomligt dilemma att man som forskare alltid kommer att påverka 

det sociala rummet bara genom sin närvaro oavsett hur osynlig man försöker vara. Detta 

kommer jag att ha i åtanke när jag analyserar mitt resultat. 

  

4.2.4. Bok inventering 

Den tredje och sista delen av det empiriska materialet utgörs av en inventering av barnböcker 

i barnens modersmål, eller snarare i barnböcker på andra språk än svenska, eftersom alla 

barnböckers språk inte fanns representerade bland barnen på förskolan.  

 Inventeringen är gjord på förskolans alla 5 avdelningar samt i de lokaler som finns 

tillgängliga för barn och föräldrar, som en bokhörna i hallen, böcker på tavellister på väggen 

etc. Jag har inte gått in i personalens egna förråd eller frågat efter om det finns fler böcker på 

andra språk än svenska än de som står framme. Detta för att jag intresserar mig för 

tillgängligheten och menar att böckerna som är på platser där barnen och föräldrarna inte kan 

nå dem inte fyller den funktionen. 

 I tabell 1 nedan presenteras en översikt av antalet barnböcker på andra språk än svenska 

på den undersökta förskolan. Kommentarer till och analyser av bokinventeringen återfinns i 

kapitel 7.1. nedan. 
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Barnböcker Antal 
 
Arabiska 
 
Engelska 
 

 
 11 
 
 5 

Serbiska, bosniska, kroatiska  2 
  
Kurmanci - kurdiska 
 

 6 

Persiska 
 
Somaliska 
 

 2 
 
 6 

Sorani - kurdiska 
 

 1 

Turkiska 
 
Totalt  

 2 
 
35 

  
  

Tabell 1. Översikt över antalet barnböcker på andra språk än svenska. 

 

4.3. Analysmetod 

Analysmetoden jag valt att använda mig av är tematisk kvalitativ analys, vilken kan förklaras 

med att man delar in informationen i olika fragment. Utifrån identifiering av liknande och 

återkommande ämnen i intervjuerna kan teman skapas. Att urskilja dessa teman ligger hos 

forskaren, men är baserat på vad som framträder som centralt i det empiriska materialet. 

Analys innebär således att forskaren ställer samman empiriskt material och relaterar detta till 

de teoretiska begreppen (Langemar, 2008). 

  I analysen av resultatet har jag använt mig dels av induktiv tematisk analys, det vill säga 

att insamlad data ligger till grund för de teman som presenteras efter grundligt analysarbete i 

resultatdelen, dels av deduktiv tematisk analys vilket betyder att de teman som valts även kan 

kopplas till litteraturgenomgången i teoridelen (Langemar, 2008) 

 

4.4. Etiska överväganden 

Då undersökningsgruppen är liten och intervjuerna få, fyra stycken, är det viktigt att det inte 

går att identifiera de enskilda individerna (Patel & Davidson, 2003). Därför har de intervjuade 

pedagogerna, förskolechefen och barnen under observationerna fått fingerade namn. Även 
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förskolans namn är fingerat och området där förskolan är belägen nämns inte mer än att det är 

en förort nordväst om Stockholm.  

 Intervjupersonerna informerades av mig muntligt om att deras uppgifter och de data som 

samlats in enbart kommer användas till studien och endast användas av mig som gjort studien. 

 

4.5. Presentation av förskolan och området 

Förskolan Mullbäret är en Reggio Emilia inspirerad förskola, vilket betyder att förskolan är 

starkt influerad av den italienska pedagogiska filosofin Reggio Emilia som blivit allt mer 

populär i förskolor och skolor i västvärlden under 2000-talet.  Utforskande och delaktighet är 

en beskrivning som det svenska Reggio Emilia institutet sammanfattar Reggio Emilia 

pedagogik med (Reggio Emilia institutets hemsida). 

 Förskolan är belägen i en av Stockholms nordvästra förorter. I området bor ca 18 000 

personer varav majoriteten, ca 15 000 personer, har utländsk bakgrund, vilket betyder att de 

antingen själva är födda utomlands eller att föräldrarna är det (Stockholms stads hemsida). 

 Förskolan Mullbäret har 90 inskrivna barn som går på åldersindelade avdelningar, 1-

åringarna på en avdelning, 2-ringarna på en avdelning osv. Antalet anställda pedagoger, det 

vill säga barnskötare och förskolelärare samt en pedagogista, är 22 stycken.  Av dessa är två 

för närvarande föräldralediga. På förskolan finns barn med 16 olika modersmål. De största 

språkgrupperna är somaliska, 30 barn, arabiska, 16 barn och turkiska 13 barn. Resterande 

språk talas vardera av mellan 5-1 barn.  

 På Stockholms stads hemsida, där förskolan presenteras med bild, adress och en 

beskrivning av verksamheten informeras man om att förskolan har en 

modersmålsorganisation som erbjuder modersmålsstöd för barnen i arabiska, turkiska, 

somaliska, persiska, spanska, mongoliska och wolof (Stockholms stads hemsida). 

 De modersmålspedagoger som jag har intervjuat är alla anställda på förskolan, en av dem 

arbetar på ytterligare en förskola intill, som har samma förskolechef som den jag har 

undersökt, och en annan arbetar som modersmålspedagog på en förskola i samma område.  

 

5. Teorianknytning 

5.1. En Sociokulturell syn på utveckling och lärande 

Teorin för analysen av det språkutvecklande arbetet med barnböcker på modersmålet utgår 

ifrån en sociokulturell syn på utveckling och lärande.  
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 En av grundarna och förgrundsgestalterna till denna utvecklingssyn är den ryske 

psykologen Vygotsky som levde 1896-1934. Vygotsky menade att kommunikation är den 

viktigaste komponenten för allt lärande (Säljö 2000). 

 Roger Säljö, professor i pedagogisk psykologi, är en av de framstående forskare som i 

Sverige har arbetat med utgångspunkt i Vygotskys syn på utveckling och lärande. Säljö har en 

sociokulturell utgångspunkt i sättet att se på lärande, vilket betyder att individers 

läroprocesser är olika eftersom att människor utvecklas olika i kulturella och samhälleliga 

sammanhang. Genom att inta det sociokulturella perspektivet på utveckling och lärande sätter 

man samspelet mellan individer och kollektivet i centrum och ser inte bara individers 

biologiska förutsättningar utan inkluderar också det faktum att alla människor är kulturella 

varelser som ständigt samspelar med varandra (Säljö 2000, s.15, 16).  

 

6. Tidigare forskning 

Tidigare forskning och litteratur om flerspråkighet, modersmål och barnböcker finns det en 

uppsjö av. Jag har valt att presentera tidigare forskning med utgångspunkt i en sociokulturell 

syn på lärande och utifrån det interkulturella perspektivet. 

 

6.1. Definitioner av två- och flerspråkighet 

Håkansson, (2003) menar att det finns olika formuleringar av vad som kännetecknar två- och 

flerspråkighet. En del språkforskare anser att man måste vara uppvuxen med två eller flera 

språk i familjen för att kallas två- eller flerspråkig, andra menar att kunskap i mer än ett språk 

räcker för att vara det.  En åtskiljning som många forskare dock använder sig av är simultan 

och succesisv två- eller flerspråkighet, där simultan betyder att man är uppvuxen med två eller 

flera språk redan från början medan successiv betyder att man först lär sig ett språk och senare 

ett eller flera andra (Håkansson 2003, s. 145). 

 De barn som jag möter i min studie är alla succesisvt flerspråkiga, det vill säga att de lärt 

sig ett språk i hemmet och senare, när de börjat förskolan, lärt sig ett andraspråk, svenskan. 

Jag har valt att fokusera på individers flerspråkighet utifrån funktion istället för kompetens, 

det vill säga hur och när individer använder sig av språk och inte hur bra de kan språken. 

Håkansson menar att språkforskningen de senare åren främst fokuserat på just detta, nämligen 

språkets funktioner och användningsområden istället för, som tidigare, språkkompetensen 

utifrån hur korrekt det används (2008, s. 15).  
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 Inom språkforskningen har man länge använt begreppet tvåspråkig när man talar om 

individer som talar mer än ett språk, på senare år har fler och fler dock börjat använda sig av 

termen flerspråkig, eftersom ett flertal personer annars exkluderas från beskrivningen då de 

talar fler än två språk. Termerna två- och flerspråkig tillskrivs i princip samma betydelse i 

forskning och litteratur, enda skillnaden utgörs av antalet språk. 

 Förstaspråk och andraspråk är något som ofta beskrivs olika i tidigare forskning, där 

förstaspråket kan vara det språk man behärskar bäst och använder mest eller det språk som 

man först lärt sig. Jag hänvisar till Håkansson (2008) som menar att förstaspråket är det språk 

man först möter och lär sig, även kallat modersmål, och andraspråket det språk som kommer 

in senare. 

 Viktigt att poängtera är att en individ kan ha flera förstaspråk precis som flera 

andraspråk.  

 Om ett språk lärs in före tre års ålder benämns det förstaspråk och om ett språk lärs in 

efter tre års ålder benämns det andraspråk. Denna åtskillnad är dock mycket förenklad, 

eftersom det även beror på i vilken omfattning barnet möter språket. I de fall barnet enbart 

använder sig av svenska i förskolan kan man inte kalla det för förstaspråksinlärning utan man 

talar då snarare om andraspråksinlärning, trots att barnet börjat förskolan innan tre års ålder 

(Calderon 2006, s.18). 

 

6.2.  Varför modersmål i förskolan? 

Parallell utveckling av modersmål och svenska är ett stöd för de flerspråkiga barn som inte 

har svenska som modersmål. Ett väl utvecklat modersmål stödjer och underlättar för barnen 

att lära sig svenska, detta är de flesta språkforskare överens om (Se bl.a. Hyltenstam 2007, 

Håkansson 2008, Axelsson 2006). 

 Hyltenstam och Tuomela (1996) förklarar nyttan och nödvändigheten med att få stöd i 

modersmålsutvecklingen och menar att eftersom vi genom begrepp och kommunikation 

försöker förstå och benämna kunskap är kunskapen om världen i stor utsträckning beroende 

av vårt språk. När barn lär sig om företeelser i sin omvärld kan de med språkets hjälp 

benämna företeelserna och på så sätt göra det lättare att komma ihåg dem, särskilt abstrakta 

företeelser. Barnets språk- och begreppsvärld påverkas av varandra och utvecklas därmed 

parallellt. Utvecklingen av barnets språk och begrepp blir gradvis mer och mer effektiva för 

både kommunikation och tänkande. Då begrepps- och ordförrådet är väl utvecklat i 

förstaspråket kan barnet enklare sätta nya språkliga benämningar på redan bekanta begrepp i 

andraspråket, fortsätter Hyltenstam och Tuomela. När utvecklingen av ett förstaspråk 



 
 

13 
 

avstannar och ger företräde till utvecklingen i ett andraspråk kan det innebära att 

begreppsutvecklingen upphör. I fall där detta sker har barn inte tillräckliga verktyg för att 

kommunicera och tänka vilket resulterar i att det i den fortsatta begreppsutvecklingen tar lång 

tid för det nya språket att fungera (Hyltenstam & Tuomela 1996, s. 40). 

 Jim Cummins är en kanadensisk forskare som gjort ett mängd studier av flerspråkiga 

barn och deras skolframgång. Hans studier har blivit uppmärksammade av språkforskare i 

västvärlden och många har tagit efter hans sätt att se på undervisning med flerspråkiga barn. 

Skolverkets rapport (2003) för fram Cummins teorier om lärares viktiga uppgift att inkludera 

barnens modersmål i undervisningen. Cummins menar att barnens självkänsla och identitet 

stärks av att pedagoger inkluderar och visar respekt för barnens olika språk i den dagliga 

verksamheten och att elevernas skolframgång mycket hänger på lärarnas förhållningssätt till 

elevernas modersmål (Nordenstam 2002).  

 Hyltenstam (2007, s. 59) beskriver varför modersmålet bör ha en formell plats i 

undervisningen och gör en lista på det han anser vara modersmålets syfte. Hyltenstam menar 

att modersmålsstöd och modersmålsundervisning särskilt är betydande för att barn med 

invandrarbakgrund och minoritetsbakgrund ska kunna; utveckla sitt förstaspråk/modersmål 

väl, vara delaktiga i sin familjs kulturella och etniska bakgrund, lära sig svenska så enkelt och 

bra som möjligt samt kunna ta del av skolans kunskapsutbud på ett så gynnsamt sätt som 

möjligt. 

 

6.3. Modersmål i förskolan - en historisk översikt  

Modersmål är detsamma som förstaspråk och även benämningen på undervisningen och 

stödet i förskola och skola, modersmålsstöd och modersmålsundervisning. Fram till 90-talet 

användes termen hemspråk i förskola och skola, men ändrades på grund av att det ledde till 

förvirring och uppfattades vilseledande; språket är ju inte något som talas enbart i hemmet 

(Hyltenstam 2007). 

 I rapporten Tre decenniers modersmålsstöd - om modersmålsstödet i förskolan 1970-

2000 (Nordenstam 2003) beskrivs modersmålsstödet i svensk förskola. Till följd av en ökad 

invandring och ett ökat antal barn med annat modersmål än svenska i förskolor och skolor 

trädde, i slutet av 1970-talet, hemspråksreformen i kraft i Sverige. Den pekade på ett antal 

fördelar med modersmålsstöd, bl.a. god utveckling av andraspråket, utveckling av 

modersmålet i syfte att kunna kommunicera med familj och släkt från ursprungslandet och 

fördelar rörande identitetsutveckling (Nordenstam 2003, s. 15).   
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 Reformen medförde att barn i förskola och skola fick rätt till stöd i modersmålet. 

Reglerna och riktlinjerna kring vilka åldrar i förskolan som hade rätt till modersmålsstöd kom 

att se lite olika ut över tid, men kan sammanfattas med att 1970 och 80-talen präglades av 

stort intresse för barns modersmålsstöd i förskolan. Staten riktade särskilda bidrag till 

modersmålsstödet i förskolorna och andelen barn med modersmålsstöd var hög (s. 14). 

 Skolverkets rapport visar vidare att 90- talets lågkonjunktur ledde till många 

nedskärningar i skola och förskola och kritiken mot satsningar på modersmålet blev tydlig 

genom kraftigt minskade riktade bidrag och allt färre barn i modersmålsstöd. I många 

kommuner avskaffades modersmålsstödet helt. Under 90-talet sjönk andelen barn, med annat 

modersmål än svenska, som fick modersmålsstöd från 64 till 12 % (Nordenstam 2003, s. 22). 

 Skolverket gjorde 2002 en undersökning av kommunernas modersmålsstöd, där det 

framkommer att modersmålsstödet fortfarande har låg prioritet i de flesta kommuner. Detta 

trots att läroplanen för förskola fyra år tidigare, 1998, blivit aktuell för alla förskolor och 

påpekar att barn med annat modersmål ska få möjlighet att utvecklas i både svenska och 

modersmålet. Kommunenkäten visar att endast 20 % av alla kommuner anordnar 

modersmålsstöd i förskolan och bara 16 av landets 290 kommuner erbjuder modersmålsstöd 

till alla barn vars föräldrar önskar det (Nordenstam 2003, s. 22).  

 

6.4. Faktorer som påverkar andraspråksinlärningen och modersmålsutvecklingen 

Arnberg (2004) skriver om barns olika förutsättningar för att utveckla ett andraspråk och 

menar att det finns en mängd faktorer som spelar in. Flerspråkigheten kan exempelvis vara 

frivillig eller påtvingad, vilket påverkar människors lust och vilja att lära sig ett nytt språk. 

Frivillig flerspråkighet kan vara när personer flyttar till ett annat land på grund av 

kärleksrelationer, för att söka ett bättre arbete och bättre levnadsmöjligheter eller när man 

väljer att studera utomlands, då är det lättare att tillägna sig det nya språket. När människor 

flyr sina länder på grund av krig, politiskt förtryck eller andra krissituationer är immigrationen 

däremot inte självvald. Det nya landets språk blir troligtvis nödvändigt för att klara sig i 

samhället men förmodligen något svårare eftersom det inte är självvalt. Arnberg framhåller 

betydelsen av skillnaderna mellan hemlandets och det nya landets kulturer och levnadssätt 

som viktiga faktorer i språkutvecklingen. Även individuella upplevelser av immigrationen och 

det nya landet menar hon är betydande. Barns språkutveckling påverkas avsevärt av 

föräldrarnas/vårdnadshavarnas psykiska hälsa och deras energi och ork att stötta barnen till att 

bli två- och/eller flerspråkiga (Arnberg 2004, s. 30f). 
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 Genom det sociokulturella perspektivet på lärande och utveckling är komponenter som 

dessa viktiga att inkludera för att söka förståelse kring flerspråkiga barns möjligheter i 

förskolan.   

 Barn med ett annat modersmål än svenska kan vara mer eller mindre intresserade av att 

tala och utveckla sitt modersmål, vilket kan ha sin orsak i en mängd olika förklaringar. 

 Christina Rodell Olgaç skriver i sin avhandling Den romska minoriteten i 

majoritetssamhällets skola - från hot till möjlighet (2006) om den romska minoritetens 

skolsituation i Sverige. Rodell Olgaç understryker att lärares syn på barns modersmål kan ha 

en betydande roll för barnens utveckling i modersmålet. Lärares negativa attityder och 

förhållningssätt gentemot barnens olika modersmål, modersmålslärare, föräldrar och andra 

inom minoritetsgrupper gör att barnen tolkar dominerande statusnormer som finns i samhället 

och tillskriver modersmålen dessa (Rodell Olgaç 2006, s. 67). 

 Lärare och pedagoger har ett ansvar att uppmuntra flerspråkiga barn till att prata sitt 

modersmål, det menar Ladberg (2003).  Pedagogerna har också en skyldighet att inta ett 

förhållningssätt som visar att de är positiva till barnens bakgrund och modersmål. Ladberg 

framhåller att vuxnas attityder till flerspråkighet och barns modersmål spelar en avgörande 

roll för barns utveckling och är mycket viktigare än vad många lärare själva är medvetna om 

(2003, s.166). Ladberg påpekar bestämt att lärare och pedagoger måste sluta utgå ifrån att 

flerspråkighet är ett problem eftersom de då letar på fel ställe efter de orsaker som bidrar till 

barns olika svårigheter (Ladberg 2003, s.13).  

  

6.5. Ett interkulturellt förhållningssätt 

Med utgångspunkt i dagens mångfaldssamhälle och det sociokulturella perspektivet har 

många forskare det senaste decenniet börjat använda sig av begreppet interkulturalitet, och 

intagit ett interkulturellt förhållningssätt till lärande och utveckling.  

 Att som pedagog inta ett interkulturellt förhållningssätt i mötet med flerspråkiga barn och 

deras familjer främjar barnens utveckling och intresse för modersmålet. Vidare definierar jag 

begreppet interkulturalitet utifrån Pirjo Lahdenperä (2008). Enligt Lahdenperä hänvisar 

interkulturalitet till ordet inter respektive kultur, där inter står för växelverkan och interaktion 

mellan människor medan kultur står för något kulturellt, det vill säga olika meningssystem 

som ger inriktning och ordning i en människas liv. Interkulturalitet behandlar olika sorter av 

meningsskapande kulturer, närmare bestämt etnicitet, språk, religion, livsrelationer, tankar, 

klass och kön och hur dessa olika kulturer samverkar och berikar varandra. Det är viktigt att 

skilja på begreppen mångkulturell och interkulturell, vilket det första beskriver ett tillstånd, 
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t.ex. en skola eller klass med många barn med olika bakgrunder och det andra beskriver 

handling, d.v.s. interaktion mellan kulturer m.m. (Lahdenperä 2008, s. 29f).  

 Interkulturell pedagogik borde genomsyra allt lärande tillsammans med barnen, 

poängterar Lorentz och Bergstedt (2006). Inget enskilt ämne ska endast behandla 

interkulturell pedagogik men allt som sker i förskolan och skolan ska betraktas utifrån det 

interkulturella synsättet. Den interkulturella pedagogiken syftar till att pedagoger inte enbart 

accepterar det faktum att barn har olika bakgrund, erfarenheter och kunskaper utan att 

pedagogerna också tar till vara och använder sig av dessa i barnens lärande och utveckling. 

Genom att anamma det interkulturella synsättet får både barn, pedagoger och föräldrar 

möjlighet att ta del av varandras individuella bakgrunder. Barnen blir på så sätt mer toleranta 

mot och öppna för ”annorlunda” tankesätt. Förståelse för andra sätt att leva (än det egna), och 

därmed en utvecklad empatisk förmåga, blir en naturlig del av förskole-skolverksamhetens 

vardag (Lorentz & Bergstedt 2006). 

 Genom att kritiskt ifrågasätta och försöka se sina egna värderingar utifrån, på ett 

objektivt sätt, föregår pedagoger med ett gott exempel i förskolan. För att koppla det 

interkulturella synsättet till analysen av min undersökning framhåller jag vikten av ett öppet, 

tolerant och positivt förhållningssätt till de flerspråkiga barnens bakgrunder och modersmål 

för att på bästa sätt skapa möjligheter för lärande. 

 Benckert m.fl. (2008) menar att det interkulturella förhållningssättet i förskolan är en 

viktig del i pedagogers arbete med flerspråkiga barn. Detta kan innebära att pedagogerna lär 

sig lite om barnets och deras föräldrars ursprungsländer och kulturer, att man uppmärksammar 

andra högtider än de typiskt svenska kristna och att man lär sig några enkla fraser på barnets 

och föräldrarnas modersmål (Benckert m.fl. 2008, s. 67).    

 

6.6. Barnböcker 

Bilderboken är den typ av barnlitteratur som förekommer allra mest i förskolan och 

följaktligen den bokform som jag kommer att behandla i min undersökning. 

 Bilderboken är en form som har olika kommunikationsnivåer, dels en visuell och dels en 

verbal, vilket gör den till en unik konstart. Bilderboken har ett så kallat dubbelt tilltal, den 

kommunicerar både till vuxna och till barn, eftersom den ofta förutsätter att vuxna läser den 

för barn (Lindö 2005).  

 Barnlitteratur kan enligt en mängd varierande motiv socialisera in barn i olika mönster, 

exempelvis könsroller, miljömedvetenhet och multietnisk fostran (Nikolajeva 2000, s.264). 

Barnboken har i alla tider använts i undervisnings- och socialiseringssyfte. Annan litteratur 
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har använts i samma syfte men inte i lika stor omfattning som barnlitteraturen, menar 

Nikolajeva (2004). Detta kan ses som både positivt och negativt då barn genom att själva läsa 

böcker eller delta vid högläsning kan forma eller förstärka attityder. En av de positiva 

aspekterna är ändå att barn i mötet med böcker får upptäcka nya verkligheter och bli bekanta 

med förebilder av olika slag. Genom det stora och varierade utbudet av barnböcker som finns 

idag erbjuds barnen att ta del av upplevelser med inträde till nya andra världar. Barnböckerna 

och upplevelserna av dessa kan ge barnen stöd i sitt sökande efter förståelse för sig själva och 

sin omgivning. (Nikolajeva 2004, s. 20)  

 Nikolajeva förklarar det som att vår egen verklighet avspeglas direkt eller indirekt i 

barnlitteraturen. Genom barnböckerna blir vår fantasi påverkad, våra känslor tilltalade och 

barnboken förmedlar ofta ett ideologiskt budskap. Karaktärer i böcker tolkas ofta av 

läsarens/lyssnarens tidigare erfarenheter och kunskaper vilket leder till att man förklarar de 

olika karaktärerna utifrån sin egna sociala, etniska och kulturella uppväxt och kön (Nikolajeva 

2004, s. 87-88).  

 

6.7. Utveckling av litteracitet, läsande och skrivande 

Literacitet begreppet kommer ifrån det engelska ordet literacy och är vanligt förekommande i 

nyare forskning kring läsutveckling. Synen på barns läsutveckling har förändrats över tid, 

menar Strömsö (2008). Tidigare har forskare beskrivit läsinlärning ur ett individperspektiv där 

läroprocessen sker enskilt, medan forskare de senaste 20-30 åren framhållit betydelsen av den 

sociala och kulturella kontexten. Synen på läsning innebär inte längre att bara kunna avkoda 

och förstå en text, utan att kunna använda sig av skriftspråket i olika kulturellt bestämda 

uppgifter. Läsförståelse är med andra ord olika saker i olika kulturer (2008, s.24f). 

  Bråten tar upp begreppet literacy och precis som Strömsö framhåller han att det inte bara 

innebär förståelse av skrivna texter, utan även grundläggande kännedom om och tillämpning 

av de intellektuella tillgångar som den skriftspråkliga traditionen skapat under 3000 år. 

(Bråten 2008a, s. 14)  

 Denna moderna syn på läs- och skrivutveckling och litteracitet stämmer väl överens med 

den sociokulturella synen på utveckling och lärande, som menar att kunskap och lärande sker 

i ett socialt och kulturellt sammanhang och bygger på interaktion mellan människor (Säljö 

2000). Dominkovic, Eriksson och Fellenius (2006) menar att den moderna synen på 

litteracitet, det vidgade litteracitetsbegreppet, innebär att man beskriver utveckling med 

anknytning till bokhantering, läsande, samt attityder och förståelse av olika 

skriftspråksfunktioner (2006, s. 85).   
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 Tidigare forskning om litteracitet och barns läs- och skrivutveckling tar ofta upp det 

faktum att barn som har en bakgrund präglad av ett skrivet språk genom godnattsagor, böcker, 

tidningar och annat skrivet material och föräldrar och anhöriga som talar med barnen kring 

detta och markerar att det tycker att skriftspråket är viktigt, har mindre svårigheter i sin 

framtida läs- och skrivutveckling (se bl.a. Liberg 2003, Bråten 2008b, s. 63).  

 Taube (2007) visar i en undersökning att barns erfarenheter av högläsning innan skolstart 

starkt påverkar deras läs- och skrivinlärning i skolan. Barn som dagligen deltar i högläsning i 

hemmet är de som har lättast lär sig läsa och har bäst läsförståelse.  

 Ett tidigt möte med skriftspråket genom barnböcker, t.ex. i samband med högläsning och 

samtal om texterna, ger barn ett mer utvecklat talspråk, kunskap om begrepp och ord, 

medvetenhet om skillnader mellan talspråk och skriftspråk och därmed bättre förutsättningar 

för framtida läs- och skrivutveckling (Lindö 2005). Genom ett starkt modersmål främjas 

utvecklingen i svenska och vice versa. 

      En viktig del i barns kommande läsförståelse och skrivutveckling är barns lekläsande 

och lekskrivande, då barn som ännu inte kan skriva bokstäver eller läsa gör detta genom lek 

och härmar vuxna i sin omgivning. Detta lekläsande och skrivande brukar kallas för 

preskrivande och preläsande. Man kan lätt anta att alla barn håller på med dessa låtsas-skriv- 

och läs-sysselsättningar, men barn som inte blivit exponerade för skriftspråket på olika sätt, 

genom tidningar, böcker och annat skrivet material har inget konkret att härma eller ta efter, 

vilket resulterar i att de inte testar dessa lekar (Liberg 2006, s. 45). 

 Högläsningen är en värdefull källa, särskilt för de flerspråkiga barnens språk- och 

kunskapsutveckling. Genom samtal om barnböcker lär sig barnen att uttrycka sina tankar och 

idéer och föra innehållsrika samtal också i andra sammanhang än kring böckerna (Benckert 

m.fl. 2008, s. 149) 

 Interaktion kring litteratur är mycket värdefullt för barns språkutveckling, enligt 

Chambers (1998). Läsupplevelsen då barn lyssnar deltar vid högläsning innefattar såväl 

textens innehåll som det specifika skriftspråkliga uttryckssättet. Chambers betonar vikten av 

att utgå ifrån det barnen redan kan och har erfarenhet av samt vilken nivå barnet ligger på. 

Tidigare kunskaper och erfarenheter bildar en nödvändig förförståelse som tillsammans med 

nya intryck bildar en djupare insikt (Chambers 1998). 

 Genom högläsning av barnböcker får barnen höra orden i sitt rätta sammanhang och 

genom bilder får de större förståelse för vad orden betyder. Högläsningen ger barnen 

kunskaper i hur en saga berättas och de blir själva medvetna om hur de ska berätta och 

återberätta (Benckert 2000, s. 27). 
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6.8. Barnböcker på barnens modersmål  

Många av de flerspråkiga barnen har inte de språkliga förkunskaper som krävs för att förstå 

och känna mening med högläsning enbart på svenska. För att väcka barnens intresse för 

skrivet språk och böcker är barnböcker på modersmålet ett bra verktyg. Med detta inte sagt att 

svenska barnböcker ska uteslutas, snarare tvärtom, barnböckerna på barnens modersmål och 

de svenska ska komplettera varandra, precis som de båda språken i barnens utveckling. 

 I en undersökning gjord på en förskola med hög andel flerspråkiga barn beskriver 

Obondo och Benckert att barnen har svårare att koncentrera sig och lyssna vid högläsning på 

andraspråket, det vill säga svenska, än på modersmålet och att barnen visar större intresse för 

de böcker de kan känna igen sig i (Obondo & Benckert 2001). 

 Benckert menar att det är viktigt att barn får ta del av sagor och barnböcker på sitt 

modersmål eftersom den språkliga utvecklingen i både första- och andraspråket gynnas 

(Benckert 2000, s. 32). 

 Ett projekt att översätta barnböcker till syryoyo, syrianska och assyriska, bedrevs i 

Södertälje 2004-2006, eftersom det saknades barnböcker i detta språk (Parszyk 2007). Syftet 

var att högläsning på barnens modersmål skulle bli ett dagligt inslag i förskolan och att 

samma böcker skulle finnas tillgängliga på svenska och syryoyo. Studien visar att barnen på 

de förskolor som tagit del av materialet visat ett ökat intresse för bokläsning och att syryoyons 

status höjts.  

 Både Benckert (2000) och Parszyk (2007) menar att förskolorna bör integrera barnens 

föräldrar i verksamheten och uppmuntra dem att läsa för barnen på modersmålet. Parszyk 

(2007) poängterar att många föräldrar med minoritetsbakgrund tycker att svenska är det språk 

barnen ska använda sig av i förskolan för att bli duktiga på svenska och lyckas i framtiden. 

Det är då pedagogernas uppgift, menar Parszyk, att föra fram forskning och argument som 

visar att modersmålsutveckling och svenska har ett nära samband (Parszyk 2007).  

 Benckert (2000) framhåller att barnen bör få delta i högläsning på förskolan även om inte 

modersmålspedagoger finns hands. Genom att bjuda in föräldrarna så att de kan läsa böcker 

på modersmålet, inkluderar man föräldrarna i verksamheten och höjer modersmålens status 

samt visar på att föräldrarnas kunskaper och resurser är viktiga för barnen. 

 ”Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling”, 

står det i läroplanen för förskolan, Lpfö10.  

 Genom sagor och barnböcker på modersmålet får barnen tillfälle att identifiera sig med 

den egna eller föräldrarnas kultur utanför hemmet. Då barnens modersmål, genom 
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barnböcker, lyfts fram av pedagogerna blir barnen mer positivt inställda till språken och 

tycker att de är viktiga, påpekar bl.a. Benckert (2000) och Lindö (2005). 

 Kåreland menar att barn med ett annat modersmål än svenska behöver få läsa och bli 

lästa för på sitt modersmål. Viktigt är att de får ta del av böcker som är skrivna av författare 

som kommer från barnens hemland, för att barnen ska kunna hålla kontakten med familjens 

kultur (Kåreland 2001, s.21).  

 Jag vill dock poängtera att det egentligen inte är ”hemland” som Kåreland (2001) 

uttrycker som är viktigt, i och med att vissa språkgrupper inte har något eget land, t.ex. 

kurdiska och romani, medan man i många länder pratar flera språk. Det viktiga här kan 

förklaras med att författaren själv har språket han/hon skriver på som modersmål och själv har 

den kulturella bakgrund som speglas i barnboken. 

 Axelsson (2006) beskriver att hennes undersökningar på flerspråkiga förskolor i 

Stockholm, d.v.s. på förskolor med ett stort antal flerspråkiga barn, visar att pedagogerna trots 

goda intentioner och visat intresse för barnens modersmål, inte integrerar barnens modersmål 

genom barnböcker och andra litteracitetsutvecklande aktiviteter i verksamheten. 

Barnböckerna som fanns tillgängliga på förskolorna var uteslutande på svenska och få tecken 

på material med inriktning på barnens modersmål fanns till hands, skriver Axelsson, som 

menar att integrering av skriftspråk på modersmålet är viktig i för barnens utveckling 

(Axelsson 2006, s. 89ff).  

  

6.9. Mångkulturella och multietniska barnböcker  

Utifrån syfte och specifika frågeställningar har jag avgränsat forskningen till att undersöka 

pedagogers arbete med barnböcker på barnens modersmål. Dock anser jag att mångkulturella 

och multietniska barnböcker är ett nödvändigt område att behandla eftersom flera av dessa 

böcker har en mångkulturell utgångspunkt.  Att ta upp mångkulturell barnlitteratur är även 

relevant utifrån det interkulturella perspektivet. 

 Genom att läsa barnböcker på modersmålen får barnen en chans att utvecklas i språket, 

t.ex. genom samtal om textens innehåll och nya ord på modersmålet. Det är dock andra 

faktorer än de språkliga som är av betydelse under gemensam högläsning. Som tidigare 

beskrivits förmedlar barnböcker generella normer och värden. Barn tenderar att visa ett större 

intresse för barnboksläsning när de känner igen sig i handling och karaktärer.   

 Obondo och Kyumcu (2006) skriver om att mångkulturell och multietnisk litteratur kan 

kännetecknas av att de handlar om människor med annan kulturell och/eller etnisk bakgrund 

än majoritetssamhället, exempelvis minoriteter med annan språklig, religiös bakgrund 
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och/eller personer med annan hudfärg samt personer i könsroller som inte återger stereotypa 

föreställningar. Dessa böcker finns visserligen representerade på många skolor i Sverige men 

lyfts sällan fram som ”riktig” och värdefull litteratur utan hamnar i skymundan av böcker med 

karaktärer som följer samhällets normer. Obondo och Kuyumcu menar vidare att läsning och 

användning av mångkulturell barnlitteratur på olika sätt kan bekräfta den kulturella identiteten 

hos elever med minoritetsbakgrund. När barnen läser litteratur som beskriver olika företeelser 

i den egna kulturen, kan de känna stolthet över sin egen identitet och sitt kulturella arv. 

(Obondo & Kuyumcu 2006, s.12,13 ). 

 Obondo och Kuyumcus (2006) beskriver visserligen litteratur och barnböcker i en 

skolmiljö, där barnen ska fatta intresse för böcker och läsa själva, men jag menar att dessa 

teorier går att applicera minst lika bra i en förskolemiljö bland yngre barn, i ända skillnad att 

det då är högläsning och samtal om dessa böcker som förekommer. 

 Kåreland (2009 s. 146, 147) menar att det är pedagogernas uppgift att synliggöra för 

barnen att människor lever med olika livsvillkor och i olika kulturer. Traditioner och 

värderingar kan skilja sig åt och barn behöver möta olika sorters barnlitteratur som speglar 

olika sätt att leva världen över. 

 Barn behöver oavsett kulturell, språklig och etnisk bakgrund få ta del av barnböcker som 

visar på en mängd sätt att leva i olika delar av världen. För minoritetsbarn och barn med 

invandrarbakgrund är detta extra viktigt eftersom att alla barn måste kunna få tillfälle att 

känna igen sig i och kunna relatera till barnböckerna. Pedagogernas arbete med 

mångkulturella barnböcker kan vara till hjälp för att barnen med ett annat modersmål ska få 

en chans att utveckla en flerkulturell tillhörighet. I Läroplan för förskola (Lpfö 98, reviderad 

2010) står uppdraget beskrivet så här;  

 

              (…) Medvetenhet om det egna kulturarvet och delaktighet i andras kultur ska bidra 

till att barnen utvecklar sin förmåga att förstå och leva sig in i andras villkor och 

värderingar. Förskolan kan bidra till att barn som tillhör de nationella minoriteterna 

och barn med utländsk bakgrund får stöd i att utveckla en flerkulturell tillhörighet. 

              (Lpfö 98, reviderad 2010, s. 8) 

 

7. Resultatanalys  

I följande avsnitt presenterar och analyserar jag mina resultat genom tematisk analys, det vill 

säga under olika teman, utifrån den datainsamling jag gjort och beskrivit i metod-delen ovan. 
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I metod-delen nämnde jag att samtliga namn är fingerade på grund av etiska överväganden 

och jag har valt att ge de intervjuade modersmålspedagogerna vardera ett slumpmässigt 

somaliskt, turkiskt och persiskt namn. Förskolechefens svenska namn är utbytt mot ett annat. 

Detta istället för att kalla dem vid siffror eller bokstäver, men även för att det ska vara lättare 

att läsa och åtskilja de olika personerna i texten.  

 

7.1. Barnböcker på förskolan 

Bokinventeringen av barnböcker på andra språk än svenska har jag gjort på förskolans alla 

avdelningar. Till min förvåning fanns det dock inte en enda barnbok på något annat språk än 

svenska på någon av de 5 olika avdelningarna. På en tavellist i trappan upp till 1- och 2-

åringarnas avdelningar står det 3 barnböcker på andra språk än svenska, två böcker på 

somaliska och en på arabiska. Dessa är placerade högt upp så att bara vuxna kan nå dem. 

 Förskolechefen Gunilla visar mig bokhörnan, ett litet kryp in vid hallen mellan 

förskolans matsal och 3-åringarnas avdelning. Här står en fåtölj och på väggen några bilder 

samt information om personalens studiebesök på förskolor i London. Det finns också en 

bokhylla och en lapp uppsatt där det står att föräldrarna gärna får låna med böcker hem. I en 

pärm ska föräldrarna fylla i vilka böcker det lånat. Bara en förälder har fyllt i att hon lånat en 

bok. I bokhyllan finns främst barnböcker på svenska, majoriteten av dessa är bilderböcker och 

några enstaka kapitelböcker.  

 Sammanlagt finns det i denna bokhylla och på tavellisten 35 böcker på andra språk än 

svenska (se tabellen i metodavsnittet, s.8). Av dessa 35 barnböcker är det flera språk som inte 

talas av något av barnen på förskolan för tillfället. Språk från det forna Jugoslavien, det vill 

säga bosniska, serbiska och kroatiska, finns det 2 böcker på, böcker på engelska finns det 

också 2 av och på kurmaci, den kurdiska dialekt som talas av kurder i den turkiska delen av 

området, finns det 6 böcker.  På persiska, som ingen av barnen har som modersmål men som 

modersmålspedagogen Maryam stödjer barn på en förskola i närheten, finns det 2 böcker.  

 Förskolechefen Gunilla berättar under intervjun hur viktigt hon tycker det är att barnen 

får ta del av högläsning på modersmålen, dock säger hon att de just nu inte haft tillräckligt 

god ekonomi för att köpa in nya böcker. Gunilla säger att de provat på olika sätt att integrera 

modersmålsböckerna i verksamheten, ett tag hade de böckerna ute på avdelningarna men det 

visade sig att de inte lästes. Bokhörnan i hallen, där tanken är att föräldrarna ska kunna låna 

böcker, är ganska ny, säger Gunilla. När jag frågar henne hur det fungerar med utlåningen 

svarar hon lite generat att pedagogerna och hon själv nog måste presentera bokhörnan och 

böckerna tydligare eftersom det är få som har lånat. Förskolechefen säger också att 
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modersmålspedagogerna ofta lånar böcker på biblioteket (som ligger ca 300 m från förskolan) 

och därför har inte efter efterfrågan varit så stor. 

 Tidigare forskning visar att högläsning för barn har många positiva effekter (se bl.a. 

Bråten 2008b, Dominkovic m.fl. 2006, Benckert 2000). Arnberg (2004) framhåller att barns 

språkutveckling påverkas betydligt av föräldrarnas/vårdnadshavarnas psykiska hälsa och 

deras energi och ork att stötta barnen till att bli flerspråkiga (Arnberg 2004, s. 30f). Med 

bakgrund av vad forskningen säger bör ansvaret att läsa barnböcker på modersmålet inte 

läggas på föräldrarna, som många av dem inte har en skriftspråklig bakgrund, vilket 

modersmålsläraren i somaliska vittnar om längre fram, och därmed kanske inte prioriterar att 

läsa för barnen.  Därmed inte sagt att föräldrarna inte ska stöttas och stimuleras till att läsa för 

sina barn, Benckert (2000) och Parszyk (2007) betonar båda att pedagogerna i förskolan bör 

uppmuntra föräldrarna att läsa på modersmålet för sina barn.  

 

7.2. Böcker på barnens modersmål som stöd för andraspråket 

Under intervjuerna med modersmålspedagogerna framhåller de alla tre att modersmålsstödet 

är viktigt för barnen. Zeynep, modersmålspedagog i turkiska, menar att barnens svenska 

utvecklas och stöttas av goda kunskaper i modersmålet. Under mina observationer av Zeyneps 

modersmålsstöd i turkiska är två pojkar, 3 år gamla, delaktiga i ett samtal med Zeynep. Hon 

har läst en bok där en ”pappa” var en av huvudkaraktärerna och i samtal utefter boken pratar 

de om familjemedlemmar. Jag förstår lite turkiska och kan följa med i det mesta av samtalet. 

Den ena pojken, Orhan, pratar på om sin mamma, pappa, syster och farmor, han berättar 

detaljrikt vad de gör idag; jobbar, går i skolan, lagar mat. Den andra pojken, Tarik, talar 

däremot fåordigt och har lite svårt att uttrycka sig. Han blandar in svenska ord och använder 

vissa av de turkiska fel, säger farmor när han menar mormor och blandar ihop orden för här 

och där. När barnen lite senare pratar svenska hör jag hur Orhan även i andraspråket pratar på 

med ett varierat ordflöde, visserligen med en del fel som många andraspråksanvändare kan 

tänkas göra. Tariks svenska påminner också den om hans turkiska, med korta meningar, 

många ihop blandningar av ord och med en del inblandad turkiska. 

 Zeynep säger att pojkarnas olika språkutveckling bl.a. påverkas av vilket språk 

föräldrarna använder med sina barn. Zeynep menar att Orhan som har en utvecklad turkiska 

och svenska oavbrutet talar modersmålet i hemmet och utanför förskolan. Orhans mamma, 

som Zeynep har mycket kontakt med, tror att det är viktigt att Orhan utvecklar sin turkiska till 

en hög nivå och talar därför enbart turkiska med sin son. Orhans föräldrar är också mycket 

positiva till att han deltar i modersmålsstödet i förskolan, säger Zeynep. 
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 Tariks mamma däremot, som Zeynep också har kontakt med, är säker på att det är bättre 

för sonen att tala både svenska och turkiska i hemmet, så att han lär sig svenska bättre, 

berättar Zeynep. Både Tariks mamma och pappa har varit tveksamma till modersmålsstödet i 

förskolan, även om de vill att sonen ska delta i turkiskastödet så är de tydliga med att 

svenskan är det som ska prioriteras, säger Zeynep. 

 Parszyk (2007) hävdar att det inte är ovanligt att föräldrar är skeptiska till användning av 

barnens modersmål i förskolan. Föräldrarna vet att svenska är det språk man behöver kunna 

för att lyckas i samhället och har kanske inte kunskaper om att ett utvecklat modersmål 

gynnar svenskan. Parszyk framför att det då är pedagogernas uppgift att informera föräldrarna 

om modersmålets positiva effekter för utvecklingen av andraspråket. 

 Under observationerna får jag intrycket av att en del av pedagogerna på förskolan inte 

tycker att modersmålsstödet ska prioriteras. Ett exempel är modersmålsstödet ställs in när 

annan personal är frånvarande, eftersom modersmålspedagogerna då behövs i den ”ordinarie” 

verksamheten. 

 Pedagogers negativa attityder till barnens modersmål spelar en avgörande roll för barnens 

utveckling av modersmålet, menar Rodell Olgaç (2006). Det negativa förhållningssättet 

gentemot barnens olika modersmål, modersmålslärare, föräldrar och andra inom 

minoritetsgruppen gör att barnen uppfattar de dominerande statusnormer som finns i 

samhället och tillskriver dessa till modersmålen (Rodell Olgaç 2006, s. 67). 

 Ladberg (2003, s. 166) framhåller också vikten av att pedagoger och vuxna i barnens 

närhet har en positiv inställning till flerspråkighet och till barnens modersmål, eftersom att 

modersmålet bl.a. är en viktig komponent i utvecklingen av andraspråket, svenska. 

 Vid intervjun med förskolechefen Gunilla tar hon upp modersmålsstödet och 

modersmålspedagogernas ibland komplicerade situation och menar att det är problematiskt att 

modersmålsstödet ska stå tillbaka för att annan personal är borta. Hon beskriver sitt 

engagemang för flerspråkighet som stort och säger att hon är väl medveten om de positiva 

effekter som modersmålsstöd har för andraspråksanvändare. Gunilla har en stor ambition men 

säger att det var lättare att prioritera modersmålsstödet då det fanns särskilt riktade 

statsbidrag. Hon säger att hon ändå satsar på modersmålsstöd eftersom hon anser det vara så 

pass viktigt, men, framhåller Gunilla, att prioritera modersmålen är svårare sen kommunen 

tagit över och inga riktade bidrag särskilt ges till modersmålsstödet. 

 Förskolechefen Gunilla uttrycker alltså en frustration kring modersmålsstödet, eftersom 

hon menar att det är så viktigt, men att det är svårt att prioritera då inga statligt riktade bidrag 

fås just till modersmålet. I Skolverkets rapport (Nordenstam 2003) om modersmålsstöd i 
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förskolan år 1977-2000 beskrivs de omprioriteringar av modersmålsstödet som Gunilla talar 

om. I rapporten står att modersmålsstödet i förskolan fått en svagare status sen 90-talet, då 

även de statliga bidragen försvann. Rapporten framför att modersmålsstödet i förskolan ofta 

bortprioriteras på grund av kommunens vaga ansvar, dålig ekonomi och brist på kunskap om 

modersmålets betydelse för barnen (Nordenstam 2003).  

 Under observationerna av modersmålsstödet i somaliska får jag en inblick i hur 

modersmålet och andraspråket verkar parallellt och hur den somaliska modersmålspedagogen 

Ayan arbetar utifrån en barnbok. Innan observationen berättar Ayan att hon vid ett tidigare 

tillfälle läst en bok för barnen som bl.a. handlade om blommor. Utifrån den och minnet av 

boken sitter barnen nu och tillverkar blommor av flörtkulor till barnens mammor, eftersom det 

är den internationella kvinnodagen. Ayan håller upp den somaliska barnboken och pekar på 

bilderna som föreställer olika blommor. Hon pratar med barnen och de svarar tillbaka. 

 Under aktiviteten hör jag hur barnen då och då lägger in svenska ord när de pratar med 

varandra, kanske för att de inte kan orden på somaliska. Modersmålspedagogen Ayan snappar 

upp de svenska orden och säger, vad jag tror är, orden för vad sakerna heter på somaliska. 

Hon håller upp en flörtkule-blomma som ett av barnen gjort, säger ros på svenska och sen det 

somaliska ordet, hon tar upp barnboken och visar barnen. Barnen säger något om det 

somaliska ordet och fnissar.  

 Benckert m.fl. (2008) poängterar att högläsning är en värdefull aktivitet, framför allt för 

de flerspråkiga barnens språk- och kunskapsutveckling. Genom samtal om och interaktion 

med barnböcker lär sig barnen att uttrycka sina tankar och idéer och föra innehållsrika samtal 

också i andra sammanhang än kring böckerna (Benckert m.fl. 2008, s. 149). 

 Barnen lägger även in somaliska ord när de pratar på svenska, kanske för att de inte har 

de svenska orden eller för att de just nu har modersmålsstöd och fokuserar på att prata mest 

somaliska. En flicka håller upp blomman hon gjort och tittar på mig ”Fröken, titta min 

blomma ser ut som balanbaalis!”, säger flickan Fardowsa 3 år gammal stolt och visar 

blomman för mig. Även om jag försöker hålla mig i bakgrunden och inte integrera i 

verksamheten kan jag inte låta bli att svara, eftersom jag vet vad det somaliska ordet 

balanbaalis betyder. ”Ja titta, din blomma ser ut som en fjäril”, svarar jag uppmuntrande och 

tittar på Fardowsas blomma. Fardowsa frågar om jag kan somaliska men låter bli att vänta på 

mitt svar och sätter sig vid bordet och börjar måla sin blomma med hjälp av Ayan. 

 Modersmålsstödet visar att barnen får hjälp med att lära sig nya ord och begrepp. 

Hyltenstam och Tuomela (1996) menar att barn har lättare att utveckla kunskaper om ord och 

begrepp på andraspråket då de redan har tillgång till begreppen på förstaspråket/modersmålet. 
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Det är viktigt att barnen får stöd i utvecklingen av förstaspråket, annars kan det hända att 

barnens begreppsutveckling avstannar helt och det tar lång tid för dem att lära sig ord på 

andraspråket (Hyltenstam & Tuolmela 1996, s. 40). 

 Vid observationen av modersmålsstödet i persiska samtalar Maryam, 

modersmålspedagog i persiska, med Arash 3 år, om pojkens leksaksfigur, en Spindelmannen- 

gubbe i plast. Arash leker med sin leksaksfigur och pratar med Maryam på persiska, men för 

leksaken använder han det engelska ordet Spiderman. Utav samtalet förstår jag att Maryam 

förklarar för Arash att Spiderman på svenska heter Spindelmannen och att det på persiska 

heter Marde ankabooti (fonetisk stavning). 

 Maryams samtal om begreppen på olika språk hänvisar jag till Hyltenstams (2007, s. 59) 

förklaringar om att modersmålsstöd och modersmålsundervisning är viktigt av flera 

anledningar, bl.a. för att barn lättare ska kunna inhämta nya kunskaper. I förskolan och skolan 

är det viktigt att barnen har en välfungerande svenska för att kunna ta del av verksamheten 

och lära sig nya saker. För att få de kunskaper som krävs i svenska är utvecklingen av 

modersmålet centralt, menar Hyltenstam. Utvecklingen i svenska måste ske parallellt med 

utveckling i modersmålet, för att svenskan ska gynnas på bästa sätt (Hyltenstam 2007, s?).  

 Observationerna på 3-åringarnas avdelning visar att de har ett särskilt rum för böcker och 

läsning, här står en soffa och i hyllor finns barnböcker, dock enbart svenska. På avdelningen 

förekommer mycket lite material som visar att det på avdelningen går flerspråkiga barn med 

bakgrund i många olika länder. Det enda fysiska materialet som visar på barnens 

flerspråkighet är en vägg med uppklistrade berättelser. Det är sagor som barnen själva hittat 

på och som pedagogerna skrivit ner. Dessa sagor finns både på barnens modersmål, som 

modersmålspedagogerna skrivit ner och på svenska som övrig personal skrivit ner.  

 Observationerna på 3-åringarnas avdelning visar att de, som jag nämnt tidigare, inte har 

några barnböcker på barnens modersmål tillgängliga för barnen. Att barnen ännu inte kan läsa 

själva och att pedagogerna på denna avdelning inte talar något av barnens modersmål 

påverkar antagligen beslutet att utesluta böcker på barnens modersmål. Att ta del av 

barnböcker innebär dock inte bara att kunna läsa en text utan också att utforska skriftspråket 

på andra sätt.  

 Benckert (2000) framhåller att barnen bör få delta i högläsning på förskolan även om inte 

modersmålspedagoger finns till hands. Genom att bjuda in föräldrarna så att de kan läsa 

böcker på modersmålet, inkluderar man föräldrarna i verksamheten och höjer modersmålens 

status samt visar på att föräldrarnas kunskaper och resurser är viktiga för barnen (Benckert 

2000).  
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 Strömsö (2008) menar att synen på läsning förändrats över tid och att läsning idag bl.a. 

innebär att kunna använda sig av skriftspråket i olika kulturellt bestämda uppgifter (Strömsö 

2008, s.24f). Bråten (2008, s. 14) förklarar att läsning innefattar grundläggande kunskaper om 

skrivet språk och tillämpandet av dessa. 

 Att ta hjälp av föräldrarna kan vara ett alternativ för att barnen ska få ta del av högläsning 

på modersmålet men tillgången på själva böckerna kan barnen få utan deras hjälp och får 

därmed en chans att bekanta sig med modersmålet på skrivet språk. 

  

7.3. Läs- och skrivutveckling genom barnböcker på modersmålen 

De tre modersmålspedagogerna framhåller alla att det är viktigt för barnen att möta 

modersmålet i skriven form, genom barnböcker.  

 Modersmålspedagogen i somaliska, Ayan, menar att det är bra om barnen bekantar sig 

med skriftspråk eftersom detta präglar det svenska samhället. Bland de somaliska barnen på 

förskolan finns det stora skillnader vad gäller föräldrarnas bakgrund, säger Ayan. Vissa av 

barnens föräldrar kommer från landsbygden och har lärt sig läsa och skriva först när de 

kommit till Sverige, andra föräldrar är akademiker som har studerat på högskola. Ayan, som 

själv har studerat i över 10 år på universitet i Ryssland innan hon kom till Sverige, menar att 

föräldrarnas bakgrund påverkar om de läser för sina barn eller inte och hon tycker att det är 

förskolans uppgift att jämna ut dessa skillnader, så att alla barn får de förkunskaper som krävs 

för att läsa och skriva.  

 ”Jag tror jag har lånat alla somaliska barnböcker här på biblioteket”, svarar Ayan under 

intervjun och syftar på biblioteket i området. Hon förklarar hur hon läser böckerna medan 

barnen under tiden får ställa frågor om nya ord, bilderna och handlingen. 

 Ayans reflektioner kring barnens hemförhållanden kopplat till deras erfarenheter av 

skriftspråk stämmer väl överens med dagens forskning som visar att högläsning i hemmet 

främjar barns läs- och skrivutveckling (se bl.a. Liberg 2003, Bråten 2008b, Lindö 2005). 

  Taubes undersökning av barns läsutveckling i skolan, visar att de barn som haft föräldrar 

som läst för dem tidigt har mindre svårigheter i sin läsutveckling (Taube 2007).  

 Ayan ser att skillnaderna mellan barnens förkunskaper är stora och vill jämna ut dessa 

med hjälp av läsning och samtal om böcker med barnen i förskolan. Chambers menar att 

interaktion och samtal kring böcker är särskilt betydelsefulla för barn språkutveckling då de 

får samtala både om bokens innehåll och särskilda ord och begrepp (Chambers 1998). 

 Modersmålspedagogen i persiska, Maryam, förklarar hur hon brukar läsa för barnen 

under modersmålsstödet i förskolan. Hon framhåller att det är bra för barnen att få lyssna på 
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högläsning både på svenska och på persiska, för att de båda språken ska kunna bidra till 

varandra. Maryam framhåller precis som Ayan att böckerna är viktiga genom att barnen blir 

bekanta med ett skriftspråk. De blir vana vid att höra berättelser från en bok och blir 

förhoppningsvis själva mer intresserade av böcker när de blir äldre, säger Maryam och 

påpekar att böcker och texter är viktiga för att barnen ska lyckas i skolan. 

 Under mina observationer av modersmålsstödet i persiska ser jag hur Maryam inte bara 

läser en bok rakt upp och ner, utan ställer frågor, förklarar och samtalar med barnen kring 

boken.  

 Lindö (2005) poängterar hur viktigt det är att barn får ta del av högläsning och samtal om 

böcker, då de blir medvetna om skillnaderna mellan talspråk och skriftspråk och tillägnar sig 

grundläggande kunskaper som underlättar framtida läs- och skrivinlärning. 

 Även fast jag inte kan det persiska språket förstår jag utifrån att observera Maryams 

rörelser och demonstrerande med Alfonsboken hur hon förklarar för pojken Arash 3 år, att 

man på persiska läser boken från höger till vänster och inte som på svenska, från vänster till 

höger. 

 Dominkovic m.fl. (2006) menar att litteracitet och litteracitetutveckling inte bara handlar 

om läsinlärning, ord och bokstäver utan dessutom om kunskap och förståelse för olika 

funktioner av skriftspråket. 

 Genom Strömsös (2008, s. 24f) resonemang om litteracitet kan man anta att Maryams 

persiska samtal med pojken Arash ger honom en förståelse och kännedom av olika typer av 

texter och hur de används i olika kulturella kontexter. Även Bråten (Bråten 2008a, s. 14) tar 

upp begreppet litteracitet och framhåller att det inte bara innebär förståelse av skrivna texter, 

utan också en grundläggande kunskap om och användning av de intellektuella tillgångar som 

den skriftspråkliga traditionen skapat under tusentals år. 

 Zeynep, som är modersmålspedagog i turkiska menar att barnböcker på modersmålet får 

barnen att intressera sig för att själva läsa och skriva. Hon förklarar hur hon alltid håller upp 

boken och läser högt så att barnen kan följa med både i texten, även fast de inte kan läsa, och 

bilderna.  

 Under observationerna av modersmålet i turkiska läser Zeynep en turkisk barnbok för två 

pojkar, 2 och 3 år gamla, baserad på en gammal folksaga Hon håller hela tiden upp boken så 

att barnen kan hänga med och fråga eller kommentera. När Zeynep har läst klart frågar hon 

Orhan, en pojke på 3 år, om han vill ”läsa”. Orhan tar glatt emot boken och berättar sagan 

efter det han minns och utefter bilderna. Ibland lägger han till nya saker och Zeynep 

uppmuntrar med frågor och nickanden.  
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 Liberg (2006, s. 45) framhåller att en av de aktiviteter som är viktiga för barns framtida 

läs- och skrivutveckling är detta preläsande, det vill säga lekläsande, som Zeynep beskriver. 

Barn som inte får ta del av skrivet språk hämmas i sin litteracitetsutveckling då de inte har 

möjlighet att se hur vuxna gör när de läser och därmed inte har något att ta efter och härma.  

 Pojken Orhans ”låtsas-läsande” och återberättande av boken kan kopplas ihop med att 

högläsning främjar barns eget återberättande. Enligt Benckert (2000, s. 27) får barn genom 

högläsning höra orden i sitt rätta sammanhang och genom bilderna i böckerna även få en 

större förståelse för vad orden betyder. Högläsningen gör barnen insatta i hur en saga berättas 

och de blir själva medvetna om hur de ska berätta och återberätta. 

 Modersmålspedagogernas arbete för att främja barnen i deras läs- och skrivutveckling 

skulle möjligen underlättas om barnen fick tillgång till böcker på modersmålet på förskolans 

avdelningar. Observationerna på 3-åringarnas avdelning visade på en total brist på barnböcker 

på andra språk en svenska och vad jag såg heller ingen aktivitet rörande läs- och 

skrivutveckling på barnens modersmål. 

 Liberg (2006) menar att en av de viktiga komponenterna för lyckad läsutveckling är att 

barnen ägnar sig åt preläsande, som jag beskrivit tidigare i avsnittet om modersmålet i 

turkiska. Barnen härmar vuxnas sätt att läsa och återberättar en saga utifrån en bok. (Liberg 

2006, s. 45) Denna aktivitet skulle barnen kunna utföra själva, i anslutning till att de tidigare 

under dagen eller samma vecka deltagit i högläsning på modersmålet.   

 Eftersom samtal om och interaktion kring böcker är av betydelse för barns 

språkutveckling (Benckert m.fl. 2008, Chambers 1998) så skulle närvaron av barnböcker på 

barnens modersmål kunna uppfylla en plats på 3-åringarnas avdelning. Här går nämligen flera 

somalisktalande barn som, med tillgång till böcker, gemensamt skulle kunna starta 

utvecklande samtal.  

 

7.4. Modersmålsböcker för utveckling av kulturell identitet 

Under mina observationer av modersmålsstödet i persiska läser modersmålspedagogen 

Maryam en bok av en svensk författare översatt till persiska. Maryam framhåller dock under 

intervjun att hon läser både barnböcker av svenska och persiska författare under 

modersmålsstödet. Hon tycker att både delarna är lika viktiga, säger hon, och förklarar att de 

svenska författarna beskriver en värld som barnen lättare kan bli bekanta med genom att få 

höra om den på modersmålet. I böckerna skrivna av persiska författare kan barnen känna igen 

sig i sagor som deras föräldrar kanske berättat, säger Maryam. De kan känna igen sig i mycket 
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i dessa böcker, t.ex. känna igen olika maträtter, särskilda persiska leksaker och så klart språket 

som är deras modersmål, berättar Maryam.  

 Det Maryam uttrycker om böcker skrivna av författare från modersmålslandet kopplar 

jag till Kåreland (2009, s. 146, 147) som menar att det är viktigt för barnen att de får delta i 

högläsning på modersmålet av böcker skrivna av författare från hemlandet, för att barnen ska 

ha möjlighet att behålla kontakten med familjens kultur.  

 Maryam säger att barnböckerna på modersmålet fyller en funktion särskilt i hänseende 

till barnens upplevelse av modersmålet och modersmålets relevans. Hon menar att barnen 

genom att få tillgång till just skrivet språk i böcker kan se konkret att språket har en betydelse 

även i andra sammanhang än vid samtal och talspråk.Maryam tycker att det är viktigt att 

barnen får en chans att känna igen sig i den språkliga kulturen på andra platser än tillsammans 

med familjen i hemmiljön. Då förstår barnen att det är viktigt, säger Maryam. 

 Både Benckert (2000) och Lindö (2005) menar att sagor och barnböcker på modersmålet 

ger barnen tillfälle att identifiera sig med den egna eller föräldrarnas kultur utanför hemmet. 

Då pedagogerna lyfter fram barnens modersmål genom barnböcker blir barnen mer positivt 

inställda till språken och tycker att de är viktiga. 

 Ayan, modersmålspedagog i somaliska, berättar hur hon ofta lånar och läser böcker för 

barnen som beskriver den somaliska kulturen. Hon lånade inför den muslimska högtiden 

ramadan en barnbok på somaliska som handlade om hur en familj förbereder sig för firandet 

av högtiden. Ayan säger att barnen tycker det är roligt att läsa den typen av böcker, som på 

något sätt knyter an till deras hemförhållanden eller familjens kultur. Ayan berättar hur barnen 

lyssnar intensivare och är mer aktiva i samtalet om böckerna då de tar upp händelser och 

företeelser som de kan koppla till sin egen vardag. 

 En undersökning gjord på en förskola med många flerspråkiga barn visar att barnen har 

svårare att koncentrera sig och lyssna vid högläsning på andraspråket, svenska, än på 

modersmålet (Obondo & Benckert 2001). I denna undersökning framhålls till största del 

språket som avgörande faktor för barnens uppmärksamhet, men Obondo och Benckert menar 

också, precis som modersmålspedagogen Ayan, att barnen visar större intresse och delaktighet 

i de barnböcker som de känner igen sig i på olika sätt (Obondo & Benckert 2001).  

 Modersmålspedagogen i somaliska för fram betydelsen av böcker som knyter an till 

barnens hemförhållanden och bakgrund. Böcker som knyter an till barnens erfarenhetsvärld 

beskrivs av Obondo och Kuyumcu (2006) som särskilt viktiga för barn med 

minoritetsbakgrund. Läsning och användning av mångkulturell barnlitteratur kan på olika sätt 

bekräfta den kulturella identiteten och när barnen läser böcker som beskriver olika händelser i 
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den egna kulturen kan de känna stolthet över den egna identiteten och det kulturella arvet 

(Obondo & Kuyumcu 2006, s.12,13). 

 Under observationerna av modersmålsstödet i turkiska läser modersmålspedagogen 

Zeynep en bok som handlar om en pascha. Hon har köpt boken i Turkiet och säger att hon 

nästan aldrig lånar böcker på biblioteket, eftersom de mest har svenska böcker översatta till 

turkiska där. Hon tycker att det är bra att barnen får höra på ”riktiga” turkiska sagor, som hon 

uttrycker det, som ger barnen tillgång till den turkiska kulturen.  

 Nikolajeva (2000) menar att barnlitteratur kan socialisera in barn i olika mönster, 

exempelvis könsroller, miljömedvetenhet och multietnisk fostran (s. 264). Detta kan ses som 

både positivt och negativt då barn genom högläsning kan påverkas genom attityder i 

böckerna. Positivt är det då barn genom mötet med böckerna identifierar sig med olika 

karaktärer och får värdefulla förebilder (Nikolajeva 2004, s. 20). 

 Vid observationen sitter Zeynep med modersmålsgruppen ute på förskolans gård och 

läser den turkiska boken om paschan för de turkisktalande barnen. Barn från förskolans olika 

avdelningar är ute och leker och några av dem ansluter sig till högläsningen. Även fast dessa 

barn inte förstår turkiska tittar de intresserat på bilderna och lyssnar på Zeyneps läsning. 

Zeynep ber inte barnen, som har ett annat modersmål än turkiska, att gå utan istället 

uppmuntrar hon dem genom att ha ögonkontakt och visa bilder.  

 Genom bilderboken förmedlas olika kommunikationsnivåer, dels en visuell och dels en 

verbal. Bilderboken har ett så kallat dubbelt tilltal, den kommunicerar både till vuxna genom 

text och till barn genom bilder (Lindö 2005). 

 Alla barn i förskolan bör komma i kontakt med olika sorters barnlitteratur som speglar 

olika sätt att leva runt om i världen. För även om de icke turkisktalande barnen inte förstår 

vad Zeyneb läser i texten så kan de iaktta och följa med i bilderna, se hur paschan med sin 

stora huvudbonad och långa klädedräkt möter på andra figurer i den turkiska folksagan. Detta 

är ett av flera möjliga sätt att få barnen att bli uppmärksamma på olika kulturella och 

språkliga skillnader. 

  Kåreland (2009) menar att det är pedagogernas uppgift att synliggöra för barnen att 

människor lever med olika livsvillkor och i olika kulturer. Traditioner och värderingar kan 

skilja sig åt och det är viktigt att barn möter olika sorters barnlitteratur som speglar olika sätt 

att leva världen över (Kåreland 146, 147).  

 Efter lässtunden kommenterar Zeynep att barnen på förskolan är intresserade av 

varandras olika språk och att pedagogerna ofta pratar om olika kulturer och levnadssätt med 
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barnen. Zeynep menar att det är naturligt i en miljö där alla har olika modersmål och 

bakgrund i olika kulturer, firar olika traditioner osv.  

 För Zeynep är samtal med barnen om olika språk och kulturer ett självklart inslag i 

förskolans verksamhet. Uppdraget att synliggöra och stärka barnens kulturella tillhörighet står 

beskrivet i Läroplan för förskola; 

 

              (…) Medvetenhet om det egna kulturarvet och delaktighet i andras kultur ska bidra 

till att barnen utvecklar sin förmåga att förstå och leva sig in i andras villkor och 

värderingar. Förskolan kan bidra till att barn som tillhör de nationella minoriteterna 

och barn med utländsk bakgrund får stöd i att utveckla en flerkulturell tillhörighet. 

              (Lpfö 98, reviderad 2010) 

 

Även om det fysiska materialet som vittnar om barnens flerspråkighet och kulturella 

skillnader är litet på 3-åringarnas avdelning så kan jag vid ett flera tillfällen under mina 

observationer på avdelningen uppmärksamma hur pedagogerna uttrycker sig positivt kring 

barnens olika bakgrunder, t.ex. när en pojke berättar om vilka djur som finns i Somalia, då 

pedagogen visar sitt intresse genom att säga att hon gärna skulle vilja åka dit och se alla 

spännande djur. Vid ett annat tillfälle, under lunchen då alla sitter och äter, skojar en annan 

pedagog om de ord hon kan på arabiska och några barn med arabiska som modersmål rättar 

hennes uttal medan några andra barn börjar diskutera om att orden för äpple nästan är samma 

på arabiska och somaliska.  

 Benckert m.fl. (2008) betonar vikten av att som pedagog inta ett interkulturellt 

förhållningssätt i arbetet med flerspråkiga barn. Företeelser som att lära sig några ord på 

barnens olika modersmål och ha en positiv attityd till barnens olika bakgrunder är viktiga för 

att barnen ska känna att modersmålet är viktigt och för att de ska utvecklas språkligt i 

modersmålet (Benckert m.fl. 2008, s. 67).   

 Språkforskaren Cummins teorier om flerspråkiga barns framgångsrecept kan återkopplas 

till det som skrivits om pedagogers uppgift att genom positiva attityder främja barnens 

modersmålsutveckling, dessa beskrivs i Skolverkets rapport (Nordenstam 2003). Cummins 

modell handlar om att det är pedagogers viktiga uppdrag att inkludera barnens modersmål i 

den ordinarie verksamheten. Cummins menar att barnens självkänsla och identitet stärks av att 

pedagoger inkluderar och visar respekt för barnens olika språk i vardagen och att elevernas 

framgång i skolan mycket hänger på lärarnas förhållningssätt till elevernas modersmål 

(Nordenstam 2003). 
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7.5. Sammanfattning av analysen 

Modersmålspedagogerna har ett stort ansvar att på förskolan utveckla barnen till att bli 

flerspråkiga individer. Som jag nämnt tidigare fanns barnböcker på barnens modersmål inte 

tillgängliga för barnen på avdelningarna. Men att böckerna ska finnas tillgängliga kan inte 

enbart vara modersmålspedagogernas ansvar. Forskare menar att alla pedagoger som arbetar 

med flerspråkiga barn bör ha en positiv attityd till språken för att uppmuntra till barnens 

utveckling av modersmålet (Se Ladberg 2003, Rodell Olgaç 2006).  

 Modersmålspedagogerna arbetar med barnböcker på barnens modersmål i olika syften. 

De framhåller alla tre att barnböcker på modersmålet är ett sätt att utveckla modersmålet för 

vidare kunskaper i andraspråket, svenska. Högläsningen är en viktig källa för barnens 

språkutveckling, menar modersmålspedagogerna, och är alla eniga om att högläsning och 

samtal om barnböcker ger barnen viktiga förkunskaper för vidare läs- och skrivutveckling. 

Modersmålspedagogernas syn på läs- och skrivutvecklande arbete stämmer väl överens med 

den moderna synen på litteracitet, det vidgade litteracitetsbegreppet, som bl.a. beskriver 

utveckling med anknytning till bokhantering, läsande och attityder samt förståelse av olika 

funktioner av skriftspråket (Dominkovic m.fl. 2006, s. 85).  

 Modersmålspedagogerna fokuserar under högläsningstillfällena på att förklara ord och 

begrepp, genom att koppla ihop modersmålet och det svenska språket. De tar upp nya och 

redan bekanta ord och förklarar dem på modersmålet. Att arbeta med utveckling av barnens 

ordförråd och förståelse på modersmålet, är enligt Hyltenstam och Tuomela (1996) 

nödvändigt för att barnens begreppsutveckling på modersmålet inte ska avstanna. Om detta 

sker kan det leda till att begreppsutvecklingen i andraspråket också upphör under en tid och 

utvecklingen i andraspråket, svenska, blir lidande (Hyltenstam & Tuomela 1996, s. 40).  

 Barnböcker och högläsning för att ta till vara och stärka barnen i den kulturella 

identiteten och bakgrunden verkar vara central hos modersmålspedagogerna. De har bestämda 

åsikter om att barnens minoritetsbakgrunder ska få ta platts och stöttas genom att välja vissa 

typer av barnböcker som anknyter till barnens kulturella och språkliga erfarenhetsvärld. 

 Mångkulturella barnböcker spelar en stor roll för barn med minoritetsbakgrund eftersom 

de får en chans att känna igen sig, bli bekräftade i den egna identiteten och känna stolthet över 

sin bakgrund (Benckert 2000, Lindö 2005, Obondo & Kuyumcu 2006). 

  Genom samtal om böcker har jag under observationer och intervjuer uppmärksammat hur 

modersmålspedagogerna skickligt knyter ihop de viktiga delarna som behandlar barnens 

språkutveckling och bekräftande av den egna kulturen. Modersmålspedagogernas arbete 
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präglas av det interkulturella förhållningssättet som genom att inkludera barnens olika 

bakgrunder bidrar till barnens utveckling. Lorentz och Bergstedt (2006) menar att ingen 

enskild aktivitet ensamt ska behandla interkulturell pedagogik utan den ska genomsyra alla 

lärosituationer (Lorentz & Bergstedt 2006). Lahdenperä (2008, s. 29f) påpekar att begreppet 

interkulturell beskriver en handling och interaktion, d.v.s. inte bara ett möte utan också ett 

utbyte mellan människor med olika kulturer och bakgrunder. 

 Padagogerna på 3-åringarnas avdelning har inte prioriterat synbart material som visar på 

barnens flerspråkighet och modersmål men deras förhållningsätt och bemötande av barnens 

olika minoritetsbakgrunder stämmer överens med modersmålspedagogernas och gör att 

förskolan andas en välkomnande och interkulturellt bemötande atmosfär.  

 Resultatet av min undersökning visar dock att trots modersmålspedagogernas, övriga 

pedagogers och förskolechefens positiva syn på barnens flerspråkighet så utgör läsning och 

samtal kring barnböcker på barnens modersmål en mycket liten del av barnens tid på 

förskolan. 

 Axelssons (2006) undersökningar på flerspråkiga förskolor visar att fastän pedagogerna 

har ett interkulturellt förhållningssätt och intresse för barnens flerspråkighet prioriteras inte 

litteracitetsutvecklande aktiviteter och barnböcker på barnens modersmål (Axelsson 2006, s. 

89ff). 

 

8. Diskussion 

 

8.1. Metoddiskussion 

I metodavsnittet tar jag upp den arabiska modersmålspedagogens bortfall, alltså det faktum att 

jag aldrig fick tillfälle att intervjua henne och observera modersmålsstödet i arabiska. Hon 

verkade positiv till min undersökning och ville absolut vara delaktig men vid tre olika 

bestämda möten kom det andra saker emellan. Den första gången vi hade bestämt tid var 

modersmålspedagogen tvungen att hjälpa till i den ”ordinarie” verksamheten eftersom annan 

personal var frånvarande. Detta kommer jag att ta upp närmare i Diskussion av resultat 8.2. 

nedan. Sista gången vi hade bestämt möte visade det sig att hon var på semester och jag fick 

istället chans att observera modersmålspedagogen i persiska.  

 Min intention var att intervjua modersmålspedagogerna och observera modersmålsstödet 

i de tre största språken på förskolan, som är somaliska, arabiska och turkiska. Bortfallet av 

intervjun och observationerna av förskolans andra största språkgrupp har påverkat resultatet i 
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den mån att ett stort antal barns språkutveckling inte kunnat dokumenteras och 

uppmärksammats.  

 Eftersom jag personligen, på avstånd, sett hur modersmålspedagogen i arabiska arbetar 

med barnen kring barnböcker och skriftspråk tidigare, tycker jag att bortfallet är lite av en 

brist.  Ändå poängterar jag att undersökningens syfte gått att besvara utan svårigheter just 

kopplat till bortfallet. 

 Att jag arbetat på förskolan en period innan påbörjad utbildning kan ses som både en 

nackdel och en fördel för undersökningens datainsamling.  

 Nackdelen med att jag känner till modersmålspedagogerna i observationerna och 

intervjuerna kan vara att jag som forskare påverkas av relationen till dem som ingår i 

observationsstudien samt störa gruppens naturliga beteende. Fördelen är att deltagarna 

eventuellt kan känna tillit till mig som forskare eftersom det är en utlämnande situation att bli 

observerad och kritisk granskad (Patel & Davidson 2003).   

 En större förståelse och vidare bild av verksamheten har lett till att frågor som skulle 

kommit upp för en totalt utomstående inte behövt ställas och istället har undersökningens 

syfte blivit mer centralt. Det har dock varit viktigt för mig att inte grunda undersökningen på 

antaganden kring en verksamhet och pedagoger som jag redan har kännedom om. Under 

intervjuerna med modersmålspedagogerna och förskolechefen har jag vid ett par tillfällen fått 

kommentarer som ”Men du vet hur vi jobbar..”, då jag ställt följdfrågor för att verkligen ta 

reda på vad de menar.  

 

8.2. Diskussion av resultat  

Med bakgrund av den forskning som tar upp modersmålsutvecklingen som en nödvändig 

faktor för andraspråksutvecklingen (se bl.a. Hyltenstam 2007, Hyltenstam & Tuomela 1996, 

Håkansson 2008) och den forskning som framhåller att barn genom högläsning och 

barnböcker tillägnas viktiga förkunskaper för att lära sig läsa och skriva (se bl.a. Bråten 

2008a, Dominkovic m.fl. 2006, Lindö 2005) menar jag att den undersökta förskolan borde 

erbjuda barnböcker på barnens modersmål i större utsträckning.  

 I jämförelse med tidigare gjorda undersökningar kring barns flerspråkighet och 

modersmål på förskolor är mina resultat föga överraskande. Studierna visar att 

modersmålsstödet och tillgången på barnböcker på modersmålet generellt sett ofta är alltför 

bristfällig (Axelsson 2006, s. 89ff, Nordenstam 2003, s. 32).  

 Men det finns också goda exempel på förskolor som integrerat böckerna på barnens 

modersmål i hela verksamheten och som pekar på goda resultat angående barnens intresse för 
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böcker och höjande av språkets status, det visar ett projekt med översatta barnböcker på 

syryoyo i förskolor Södertälje (Parszyk 2007). 

 Resultatet av min undersökning visar att modersmålspedagogerna bär på en mängd 

kunskaper om flerspråkiga barns språkutveckling som enligt mina observationer på förskolan 

enbart verkar utnyttjas under modersmålsstödet.  

 Förskolechefen och övriga pedagoger på förskolan verkar ha en positiv inställning till 

barnens olika språkliga och kulturella bakgrunder, vilket i mitt tycke borde leda till mer 

användning av barnböcker på modersmålen än vad det gör. Det interkulturella och positiva 

förhållningssättet borde enligt min mening leda till pedagogernas förståelse för att barnens 

modersmål och skrivet språk på modersmålen är en viktig del i barnens vidare utveckling för 

att känna stolthet över den egna kulturen och tillägna sig vidare kunskap. Genom att ta till 

vara på modersmålspedagogernas särskilda erfarenheter och kunskaper skulle pedagogerna på 

förskolan alla kunna vara delaktiga i utvecklingen av barnens modersmål. 

 Det finns många olika alternativ att ta till för att skrivet språk och barnböcker ska bli en 

del av verksamheten, även om pedagogerna på avdelningen inte talar barnens modersmål. 

 Att inkludera föräldrar i förskolan, genom högläsning på modersmålen är ett exempel 

(Benckert 2009).  Föräldrar kan också spela in lästa barnböcker så att barnen får lyssna på det 

och följa med i boken genom att själva bläddra i den. Även om detta inte innebär högläsning 

så kan situationer som dessa också vara ett av många sätt att integrera modersmålet i 

verksamheten. Eftersom jag arbetat i området vet jag att det på biblioteket i nära anslutning 

till förskolan finns ett stort utbud av barnböcker på andra språk än svenska, dit alla pedagoger 

kan gå för att låna böcker på barnens modersmål tillsammans med barnen. De språk som det 

inte finns några barnböcker på kan beställas från Internationella biblioteket som har 

barnböcker på de allra flesta språk som talas i Sverige.  

 Det interkulturella förhållningssättet, med positiva attityder till barnens olika modersmål, 

som jag upplever finns på förskolan är i sig en viktig komponent till barnens språkutveckling 

(Rodell Olgaç 2006, Lorentz & Bergstedt 2006. Ladberg 2003) och enligt min mening något 

att bygga vidare på. För trots förskolans svaghet vad gäller barnböcker på modersmålen på 

avdelningarna upplever jag ändå förskolan som en modern och interkulturell förskola där 

pedagogerna visar stor hänsyn till barnen och deras familjers språk och kulturella bakgrunder.  

Det skulle vara intressant att göra en liknande undersökning på en förskola där majoriteten var 

”svenska” enspråkiga barn och se på skillnaderna. Något säger mig att pedagogernas 

interkulturella förhållningssätt och uppmärksammande av barnens olika bakgrunder är större 

på förskolor som dessa, där både barn, föräldrar och pedagoger har ursprung i olika länder, 
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språk och kulturer och jag tänker på det som Zeynep sa under intervjun, att det för dem är en 

naturlig del av förskolans vardag att prata om olika språk och traditioner.  

 Även om min studie är begränsad i liten skala, den syftar bara till att undersöka 

modersmålsstödet och på en förskola, eller kanske just därför, menar jag att den säger något 

om vår tids sätt att se på språk och kulturella olikheter. Vissa språk värderas högre än andra, 

böcker på svenska och högläsning och samtal om svenska böcker på svenska anses vara 

viktigare än samma aktiviteter på andra språk. Även om pedagoger på Sveriges förskolor 

utstrålar interkulturell anda så måste denna anda även ges konkreta uttryck i verksamheten. 

Valet att inte läsa vissa böcker, att inte ha böcker på modersmålen på avdelningarna förmedlar 

pedagogernas syn på språken och gör barnen mindre villiga att lär sig dem. 

 Modersmålsstödets bidrag till barnens kulturella identitetsutveckling samt läs-, skriv- och 

litteracitetsutveckling genom barnböcker ger barnen grundläggande kunskaper för vidare 

framgång i skolan. 

 För att barn med svenska som andraspråk ska lyckas med läs- och skrivinlärning måste 

de få stöd i modersmålet genom modersmålspedagogernas specifika uppdrag och övrig 

personals goda kompetenser. Förskolechefen uttrycker under intervjun sitt stora intresse för 

flerspråkighet och påpekar att modersmålsstödet är en viktig tillgång för baren, men jag 

undrar hur viktigt hon egentligen tycker att det är när modersmålspedagogerna får hoppa in 

vis annan sjuk personals frånvaro och när inga barnböcker på barnens modersmål finns ute på 

avdelningarna. Det är lätt att skylla de brister som finns på förskolechefens prioriteringar. 

Visserligen är det hon som ytterst är ansvarig för hur förskolan drivs, men det finns många 

andra faktorer som spelar in. De riktade modersmåls-bidragens glansdagar är förbi och 

förskolecheferna ska på eget uppdrag bestämma hur pengarna ska satsas (Nordenstam 2003). 

 För att en förändring ska ske på förskolorna måste pedagogerna och 

modersmålspedagogerna samarbeta och kämpa tillsammans för att de flerspråkiga barnens 

förutsättningar i förskolan ska höjas. Modersmålspedagogernas viktiga roll måste lyftas och 

barnens modersmål bör prioriteras i lika stort mått som svenskan. 
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Zeynep, barnskötare och modersmålspedagog i turkiska. Intervju 23 mars 2011. 

 

Gunilla, (f.d. förskolelärare) förskolechef. Intervju 30 mars 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.skolverket.se/publikationer?id=2442
http://www.skolverket.se/
http://www.stockholm.se/
http://www.reggioemilia.se/
http://www.skolverket.se/sb/d/4308/a/23165
http://www.skolverket.se/sb/d/4158
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10. Bilaga 1 

 

Barnens språklista, förskolan Mullbäret, februari 2011 

 

Språk 1-års 

avdelning 

2-års 

avdelning 

3-års 

avdelning 

4-års 

avdelning 

5-års 

avdelning 

Totalt 

Somaliska  7  7  7  2  7 30 

Arabiska  3  4  2  5  2 16 

Turkiska   4  1  2  4  2 13 

Svenska  2   1  1  1  5 

Syrianska  2   1    3 

Spanska      2  1  3 

Mongoliska    1  1  1  3 

Sorani- 

kurdiska 

  1   2   3 

Franska  1  1     2 

Urdu   2     2 

Tigrinja    1  1   2 

Thai      1  1 

Assyriska  1      1 

Rumänska      1   1 

Polska    1    1 

Bengali    1    1 

       

Totalt 16 

språk 

     Totalt 87 

barn 

 

 

 


