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Abstrakt 
 

Syftet med undersökningen var att ta reda på förskollärares upplevelser av 

modersmålsutveckling i förskolan, samt vilka metoder de använder sig av för att 

möjliggöra modersmålsutveckling. Det sociokulturella perspektivet har legat till grund 

för arbetet där språket och hur det används är en central del. För att få svar på syftet har 

en kvalitativ metod använts där sex stycken förskollärare har blivit intervjuade. 

Intervjuerna bidrog till datainsamling som sedan skapade ett reslutat. Genom att 

analysera resultatet utifrån det sociokulturella perspektivet, tidigare forskning och 

litteratur och  har syftet besvarats.   

 

Resultatet visar att förskollärare anser arbetet med barns modersmål som problematiskt 

på grund av att de ej har kunskap om de språk som barnen talar. Det visade sig dock att 

det finns verktyg att tillgå men för att kunna använda dessa verktyg och möjliggöra 

utveckling behövs mer information och kunskap enligt de medverkande förskollärarna.  
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Inledning 
 

Förskolan ska sträva efter att varje barn som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin 

kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål 

(Skolverket, 2016 a, s. 10). 
 

Var femte barn i Sverige är flerspråkigt och har ett eller flera modersmål vilket gör att 

modersmålsutvecklingen i förskolan är en viktig del av arbetet (Skolverket, 2013).  

 

Vid tidigare kontakt med förskolor och förskollärare är detta läroplansmål något som 

beskrivits som svårt och problematiskt eftersom de inte vet hur de ska kunna möjliggöra 

läroplansmålet. På grund av de svårigheter förskollärare uppfattar vill jag med denna 

studie synliggöra förskollärares upplevelser och tankar med arbetet men också ta reda 

på vilka metoder de använder sig av för att utveckla barns modersmål i verksamheten. 

Skolinspektionen (2010) skriver att barn med annat modersmål än svenska har ökat de 

senaste åren och att mer kunskap om hur modersmålsutveckling behövs i både skolor 

och förskolor (a.a). Med anledning av denna ökning är modersmålsutveckling en 

väsentlig del av arbetet som förskollärare och genom denna studie kan ämnets vikt 

belysas. Studien riktar sig till förskollärare för att få en inblick i hur 

modersmålsutvecklingen ser ut på olika förskolor och på så sätt kunna synliggöra 

förskollärares tankar och arbetssätt för att kunna utveckla arbetet. Genom att intervjua 

förskollärare med olika erfarenheter av barn med annat modersmål ger studien en bild 

av hur arbetet ser ut på olika förskolor.  

 

Studien kan även ge mer kunskap och synliggöra hur viktigt arbetet med barns 

modermål är, vilket kan bidra till att mer fokus lägg på detta i verksamheten. Jag hoppas 

också med denna studie kunna bidra med kunskap om olika metoder och verktyg som 

kan vara användbara gällande utveckling av barns modersmål, både från de som deltar i 

studien men också från tidigare forskning om ämnet.  
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1 Syfte 
Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare upplever arbetet med barns 

modersmålsutveckling i förskolan samt vilka metoder som används för att möjliggöra 

detta.  

 

1.1 Frågeställningar 

-  Vilka möjligheter och/eller svårigheter säger sig förskollärare uppleva i arbetet med 

modersmålsutveckling? 

- Vilka pedagogiska metoder och verktyg använder sig förskollärare av för att utveckla 

barns modersmål hos barn med annan språkbakgrund? 
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2 Bakgrund och tidigare forskning 
 

I följande kapitel redovisas litteratur och tidigare forskning inom utveckling av 

modersmål och språkutveckling inom förskolans verksamhet att redovisas. Kapitlet 

innehåller olika delar kring modersmålsutveckling i förskolan som är indelade under 

rubriker. Texten behandlar bland annat barns språkutveckling, vikten av utveckling av 

modersmål samt verktyg som kan användas vid modersmålsutveckling. Centrala 

begrepp förklaras även här och ett stycke om vad styrdokument för förskolan säger 

angående ämnet inkluderas också detta kapitel. Det är utifrån bakgrunden och den 

tidigare forskningen studiens analys sedan utgår från.  

 

2.1 Mångkulturell förskola 

Förskolan ska ge möjlighet att utveckla alla barns språk, både svenska och om barnet 

har ett annat modersmål. Detta är något som gäller alla förskolor i Sverige (Skolverket, 

2016 b). 

 
Nästan vart femte förskolebarn använder fler än ett språk dagligen. Flerspråkighet är en 

tillgång både för individen och för samhället (Skolverket, 2013, s. 4).  

 

Förskolan är den plats där många barn kommer i kontakt med det svenska språket första 

gången. I större städer finns det förskoleavdelningar där alla barn har ett annat 

förstaspråk än svenska, och de flesta förskolor i Sverige har barngrupper där det finns 

barn som är flerspråkiga. Som förskollärare är det viktigt att genom sin roll och förstå 

hur förskolan ska kunna bli en mötesplats för olika kulturer. Förståelse för olika kulturer 

skapar ett interkulturellt lärande (Calderon, 2004; Skans, 2011). I skolan finns det 

modersmålsundervisning men i förskolan existerar inte detta. I förskolan kallas det för 

modersmålsstöd men detta är något som ser olika ut på olika förskolor. Den person som 

arbetar med stöd i förskolan har heller ingen benämning som i skolan där det finns 

modersmålslärare (Benkert, Håland & Wallin, 2008).  

 

Världen blir allt mer globaliserad och det är viktigt att skolan ger barn den kunskap de 

behöver inom området eftersom de växer upp i ett mångkulturellt samhälle. Att redan i 

tidig ålder få förståelse för olika kulturer och språk är betydelsefullt för det livslånga 

lärandet (Kersten, 2008). Tidigare studier visar att förskollärare synliggör och arbetar 

främst med sådant som är gemensamt för barnen. Olika erfarenheter och kulturella 

skillnader uppmärksammas vid exempelvis högtider men är annars något som försöker 

undvikas (Lunneblad, 2013). Bozarslan (2001) menar istället att mångkulturen ska visas 

i den daglig verksamheten och inte endast vid exempelvis högtider.  När likheter och 

olikheter synliggörs hjälper det barn att bli toleranta och skapa sig förståelse för andra 

människor.  

 

2.2 Styrdokument 

I avsnittet nedan redovisas information från olika styrdokument och myndigheter 

förskolan arbetar utifrån.  

 

I inledningen nämndes att enligt förskolans läroplan (Skolverket, 2016 a) har barn rätt 

att utveckla sitt modersmål. Skollagen tar också upp detta och skriver följande: 

 
Förskolan ska medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att 

utveckla både det svenska språket och sitt modersmål  (Sveriges riksdag, 2010. §10).  
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Språkets betydelse har fått en större del av utveckling och lärande tack vare ett mer 

globaliserat och mångkulturellt samhälle. Allsidig användning av språk är viktigt för 

flerspråkiga barn och elever. Erbjudandet av användning av språk och interaktion i olika 

situationer är betydelsefullt för utvecklingen. Synen på lärande i ett sociokulturellt 

perspektiv innebär att lärande sker i sociala sammanhang där kultur och samspel har 

stor betydelse för utveckling. Lärande och språkutvecklig är något gemensamt och det 

är när vi språkligt deltar i situationer med andra människor utvecklingen sker. 

(Skolverket, 2012).  

 

Vid språkutveckling är det viktigt att barn får delta i olika situationer där språket är 

väsentligt och spelar en stor roll men det är också betydelsefullt att barn får möjlighet 

att själva använda språket för att kunna utveckla det. Alla barn ska få talutrymme varje 

dag i förskolan, det är därför av stor vikt att verksamheten är utformad på ett sätt som 

gör detta möjligt. Uppmuntran är betydelsefull för att språkutveckling ska ske och som 

förskollärare är det viktigt att utgå från olika barns erfarenheter och uppfattningar. Att 

lyssna på barnen och ta tillvara på olika tillfällen som ges till samtal och interaktion 

tillsammans med både barn och vuxna är viktigt vid språkutveckling (Skolverket, 2013).  

Förskollärare behöver ta reda på flerspråkiga barns erfarenheter och uppväxtvillkor för 

att lättare se vilka behov som behövs och hur utvecklade och lärande kan möjliggöras. 

Flerspråkiga barn har alla olika erfarenheter och har olika mycket kontakt med sitt 

modersmål och det svenska språket. För att flerspråkiga barn ska nå framgång i skolans 

verksamhet är ett fungerande språk för olika situationer nödvändigt och detta kan endast 

ske med hjälp av lärare (Skolverket, 2012).  

 

 

2.3 Begreppsdefinition 
2.3.1 Förstaspråk/modersmål 

Begreppet förstaspråk är det språk barnet lär sig först i hemmet, detta kallas även för 

modersmål. För att det ska klassas som förstaspråk ska det läras innan tre års ålder 

vilket kan variera eftersom det beror på hur barnet möter språket. Börjar barnet förskola 

innan tre års ålder betyder inte detta att svenska är barnets förstaspråk utan det blir 

istället andraspråket (Calderon, 2004; Skans, 2011).   

 
2.3.2 Andraspråk 

Andraspråk är det språk barn lär sig utöver modersmålet (Skans, 2011). Att få 

undervisning i sitt modersmål är betydelsefullt för utvecklingen av språket. När 

modersmålet utvecklas förbättras även andraspråket och användandet av det eftersom 

barns språkliga medvetenhet ökar genom detta (Torpsten, 2008; Abrahamsson & 

Bylund, 2012).  

 
2.3.3 Flerspråkighet 

Flerspråkighet är när en person talar fler än två språk. Det kan till exempel vara en 

person som har två förstaspråk och därefter lärt sig ett andraspråk. I Sverige kopplas 

ofta flerspråkighet ihop med personer med utländsk bakgrund och annat modersmål 

vilket alltså blir en problematisk beskrivning av begreppet. Flerspråkighet borde ses 

som en kompetens istället för bristande kunskaper i svenska för att skapa rätt definition 

av begreppet (Skolverket, 2013; Torpsten, 2008).  
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2.4 Barns språkutveckling  

Hur lärandeklimatet, det vill säg hur stödet och miljön ser ut påverkar barns möjligheter 

till socialt samspel och språkutveckling. Förskollärare är en del av klimatet och hur de 

handlar påverkar barns utveckling. Språklig bekräftelse och återkoppling från 

förskollärare är nödvändigt för språkutvecklingen och det är därför viktigt att 

personalen är uppmärksam och finns tillgänglig vid olika situationer där interaktion kan 

uppstå för att inte missa dessa tillfällen. Yngre barn kräver mer tid vid kommunikation 

och använder sig mycket utav kroppsspråk vilket gör att exempelvis ögonkontakt är 

viktig vid uppmuntran. Dock visar tidigare forskning att förskollärare har svårt att se när 

små barn tar initiativ till kommunikation (Norling, 2015). Sandvik och Spurkland 

(2011) menar att interaktion är nödvändig för språklig utveckling framför allt med 

exempelvis vuxna eller andra som har stor kunskap inom språket eftersom de då har 

något att förhålla sig till.  

 
En viktig komponent i att stötta är att veta var barnet befinner sig språkligt, på vilka punkter 

det behöver stöd och hur man gör för att puffa på. Själva uppgiften ska inte förenklas utan 

barnet ska stöttas av den vuxna (Sandvik och Spurkland, 2011. s.40).  

 

Detta kan kopplas till psykologen Vygotskij och den proximala utvecklingszonen vilket 

innebär att utgå från individens kunskaper för att kunna utveckla dessa genom utmaning 

på en nivå där barnet kan utveckla kunskaper utan att utmaningen blir för stor. Personen 

som utmanar barnet behöver inte vara vuxen utan det krävs endast att individen har mer 

kunskap inom området som ska utvecklas. Det är viktigt att inte endast se på vilken nivå 

befinner sig på utan se möjligheterna till utveckling, alltså vad som är möjligt inom 

utvecklingszonen (Sandvik & Spurkland, 2011).  

 

Det är inte bara språket som utvecklas när barn får möjlighet att utveckla sitt modersmål 

eller flera språk. Tidigare forskning har visat positiva effekter även på barns kognitiva 

utveckling hos flerspråkiga barn. Flerspråkighet har också visat sig positivt när det 

gäller den sociala utvecklingen och språkutvecklingen i stort. Vid inlärning av flera 

språk utvecklas kunskaper om kulturer, traditioner och normer som finns i språken 

(Svensson, 2012; Svensson, 2009). 

 
Studier av olika språkliga kulturer visar att människor som talar olika språk får olika 

världsbild. Språket är inte bara ett medel för att uttrycka tankar, det skapar också tankar 

(Svensson, 2009, s.194).  

 

 

2.5 Modersmål i förskolan 

I en granskning av skolinspektionen visade det sig att antalet barn med annat modersmål 

än svenska har ökat kraftigt de senaste åren men alla barn får inte modersmålsstöd. Det 

är lika många barn idag som på 70- talet som får modersmålsstöd i förskolan trots 

ökningen av barn med annan språkbakgrund. Det finns en kompetensbrist gällande 

tvåspråkighet och arbetet kring mångfald inom både förskola och skola. Granskningen 

visar att det finns behov av större kunskap inom bland annat modersmål, flerspråkighet 

och språkutveckling. Den utbildning som idag erbjuds är inte tillräcklig för arbetet inom 

dessa områden där det fokuseras på föreläsningar och studiebesök (Skolinspektionen, 

2010).  

 
År 2006 fick 16 procent av de "berättigade" barnen i åldrarna 1-5 år modersmålsundervisning, 

samma siffra från grundskolan var 56 procent (Svensson, 2009, s. 200).  
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Skans (2011) skriver att det  i Sverige alltid funnits flerspråkighet men inte alltid i den 

omfattning som existerar i samhället nu. Trots detta får inte alla barn det stöd inom 

modersmålet de behöver. 

 
Idag finns flerspråkighet som en naturlig del av samhället. Trots detta är det ingen självklarhet 

att modersmålsstöd erbjuds inom förskolan  (Skans, 2011, s. 31).  

 

 Att tala sitt modersmål och leva i det land det talas skiljer sig från att tala sitt 

modersmål i ett land där ett annat språk talas. Om ett barn bor i Sverige men inte har 

svenska som modersmål används modersmålet vanligtvis i få situationer exempelvis 

tillsammans med familj och släktingar. I övriga sammanhang som förskola, skola, med 

vänner och andra platser i samhället talas endast andraspråket. När en person bor i ett 

land där majoritetsspråket är personens andraspråk påverkas modersmålet. Till 

exempelvis försvåras satsbyggnaden och ordförrådet blir inte lika stort. Vid vilken ålder 

ett barn anländer till ett land där modersmålet inte talas har stor påverkan på 

utvecklingen av språket. Om ett barn kommer vid ett års ålder har barnet inte hunnit 

utveckla mycket kunskap inom språket medan ett barn i 6-7 års ålder har bredare bas 

och har därför lättare för att sedan utveckla sitt modersmål (Abrahamsson & Bylund, 

2012).  

 

2.5.1 Identitet 

Tidigare forskning har visat att barn och ungdomar som är flerspråkiga inte ses som en 

tillgång utan istället ses som något avvikande. Lärarens inställning är en avgörande del 

för barns lärande (Torpsten, 2008). Flerspråkighet är inte ett problem som skolan måste 

lösa. Denna inställning gör att mötet med dessa barn blir problematiskt då barnens 

möjlighet att stärka självbilden minskar. När flerspråkighet och modersmål inte lyfts 

fram blir inte barns kunskaper synliggjorda eftersom det inte ges möjlighet att utöva 

dessa i skolan. Om flerspråkighet istället ses som något positivt och betydelsefullt för 

verksamheten ökar motivationen hos barnen att även lära sig ett andraspråk (Skans, 

2011). Lärande, språk och identitet bildar en helhet vilket gör det viktigt att förskolan 

ger möjlighet för barn med annat modersmål att utveckla det språket (Calderon, 2004).   

 

Forskaren skriver:  

 
Ett interkulturellt arbetssätt innebär att vara medveten om sin roll utifrån sin egen etniska 

bakgrund och att förstå hur ett mångkulturellt samhälle kan återspeglas i förskolan. Att 

stimulera barnen att använda sina språk är en viktig del i det. Eftersom språk, identitet och 

lärande är så tätt sammanlänkade, måste vi ge barnen, som har ett annat modersmål än 

svenska, möjligheter att utveckla sina språk (Calderon, 2004, s. 12).  

 

Lärare som ser flerspråkighet som en tillgång och uppmuntrar modersmålet gör att 

barnen ökar sin självkänsla och får bättre reslutat i skolan än de barn som inte fått 

möjligheten att utveckla sitt modersmål i verksamheten (Svensson, 2012). Lärare har 

stor betydelse för barns lärande genom att möta barn med annat modersmål än svenska 

med respekt. Barn som har ett annat modersmål än svenska kan som sagt ses som ett 

hinder av lärare vid språkutveckling. Den etniska bakgrunden och barnens ålder kan 

vara avgörande för hur det i verksamheten arbetas med kulturell mångfald. Det är 

läraren som har ansvar för att de språk som talas i barngruppen synliggörs i 

verksamheten. Barns modermål används i väldigt liten utsträckning i förskolan utöver 

hämtning och lämning. Lärare förhåller sig ofta på olika sätt med barn med annan etnisk 

bakgrund. Tidigare studie visar att barn skapar erfarenheter i samspel med lärare 
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beroende vilket etnicitet barnet har och att språkkunskaperna ej spelar stor roll i dessa 

sammanhang (Kultti, 2012; Calderon, 2004).   

 

2.5.2 Miljö 

En flerspråkig lärandemiljö möjliggörs när det finns barn med annat modersmål än 

svenska i barngruppen. När olika modersmål inte uppmärksammas i barngruppen kan 

det leda till att barn med annat modersmål inte ges samma möjligheter till 

språkutveckling som de andra barnen i verksamheten (Kultti, 2012). För många barn 

som har svenska som andra språk är förskolan den plats de först kommer i kontakt med 

det svenska språket vilket betyder att förskolan har ett viktigt ansvar att utveckla dessa 

barns språkutveckling. Genom en inkluderande miljö där förskollärare skapar en trygg 

miljö för hela barngruppen får barnen möjlighet att känna att deras modersmål har 

betydelse för verksamheten (Svensson, 2012). Samspel mellan barn kan bidra till 

språkutveckling eftersom barn har olika erfarenheter och kan lära av varandra vid 

gemensam kommunikation (Norling, 2015).  

 

2.6 Verktyg för språk och modersmålsutveckling 

Svensson (2009) skriver att det finns olika tillvägagångssätt för att stimulera språket för 

både enspråkiga och flerspråkiga barn. 

 

 I listan nedan beskriver författaren olika metoder som pedagoger kan använda sig av: 

 

• Tvinga inte barnet att visa upp sina kunskaper i det ena eller andra språket (om 

inte barnet visar att den vill det). 

• Tala och diskutera med barnet. 

• Tala med barnet på barnets nivå - förenkla om det krävs för att barnet ska förstå 

- men tala inte under barnets intellektuella nivå. 

• Lyssna på barnet.  

• Läs böcker och involvera barnet i texten. 

• Fråga barnet vad exempelvis tack, hej , var så god etc. heter på barnets 

förstaspråk. Låt alla barn under en dag använda det ordet istället för den svenska 

motsvarigheten. 

• Använd fingerramsor med tydliga rörelser som åskådliggör innehållet i ramsan. 

• Lek med rim och ramsor, men undvik nonsensord om det finns barn i gruppen 

som inte behärskar språket så bra så att de vet vilka ord som har en betydelse 

och vilka ord som inte ingår i språket (nonsensord).  

• Be barnet lära de andra barnen en ramsa på sitt språk. Fråga barnet eller dess 

föräldrar om det finns någon motsvarighet till "Skvallerbytta bing- bång" eller 

"Den som inga byxor har", på barnets språk.  

• Fråga barnet, eller barnets föräldrar om onomatopoetiska (ljudhärmande) 

uttryck. Hur låter en bosnisk ko? Hur säger man att katten låter i Irak? Hur 

härmar barnen bilar i Finland? Hur låter en somalisk hund? Hur låter en etiopisk 

gris? Hur låter klockan i Turkiet? Låt djurens läten i Per Olssons bonnagård 

sägas med det onomatopoetiska uttryck som används av något barn med annat 

modersmål än svenska. 

• Lek "tåglekar" där barnen får tuffa på sje-ljud, tj-ljud, u-ljud, y-ljud etc. Fråga 

barn med andra språk hur tåget låter på deras föräldrars modersmål.  

• Låt barnen säga ord som de tycker är vackra. Det kan vara på vilket språk som 

helst.  
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• Uppmuntra barnet att jämföra språket med avseende på ords fonem och 

bokstäver, tex. vad är det för skillnad mellan hus- house samt två- dva? 

• Lyssna efter ljud i ord (detta kan göras även om pedagogen inte kan barnets 

förstaspråk).  

• Sjung med barnen på båda språken. Låt barnet lära övriga barn en visa på sitt 

språk. 

• Berätta för och tillsammans med barnet.  

• Låna böcker på barnets förstaspråk.  

• Uppmuntra barnet att se på tv och filmer på förstaspråket.  

• Uppmuntra barnet att skriva på teckningar, recept, brev på andraspråket. 

• Stöd barnets andra språk på olika sätt, tex. genom att fråga vad vissa ord heter på 

barnets modersmål. 

 

 (Svensson, 2009, s. 202-204). 

 

 
2.6.1 Litteratur 

Sandvik och Spurkland (2011) skriver att böcker i förskolan möjliggör att barn får ta del 

av många olika typer av texter. Allt från pekböcker, där det inte finns några ord, till 

kapitelböcker där innehållet kan vara språkligt avancerat. Det har visat sig att det är inte 

endast hur många böcker eller hur ofta vuxna läser för barn som är viktigt, utan på 

vilket sätt böckerna läses är också en betydelsefull del vid utveckling av språk. Böcker 

har olika innehåll och skapar genom det olika samtalsämnen. Det är viktigt som 

förskollärare att ta tillvara på böckerna och samtalen de kan leda till. Samtalen ska ske 

naturligt och de ska inte vara planerade eftersom de då lätt blir styrda av förskolläraren. 

Litteratur möjliggör inte bara den språkliga utvecklingen, den bidrar även till 

förklaringar hur världen ser ur. Böcker kan ge bilder av olika kulturers länder. 

Litteraturen barn tar del av kan öka förståelse för hur annorlunda världen kan se ut för 

olika individer, men den visar också likheter mellan människor trots att vi lever på olika 

platser med olika förutsättningar (a.a). Personer som läser och skriver blir förebilder för 

barn inom det ämnet. Även en inbjudande miljö där böcker är tillgängliga gör att barn 

kan ta egna initiativ när det gäller läsning (Norling, 2015).  

 
2.6.2  Informations- och kommunikationsteknik 

Norling (2015) förklarar att i förskolans verksamhet används informations- och 

kommunikationsteknik (IKT) genom elektroniska verktyg tack vare dagens teknik. 

Elektroniska verktyg kan exempelvis innefatta läs- och surfplattor samt interaktiva 

tavlor. Resultatet av användandet av dessa verktyg har visat sig vara positiva, barn visar 

engagemang och blir motiverade till läsaktiviteter. Olika slags elektroniska verktyg ger 

goda resultat för både läs- och skrivutvecklingen men också för språkutvecklingen. För 

att detta ska vara möjligt finns det vissa förutsättningar. En faktor är kvalitén på det 

verktyg som används där det måste finnas möjligheter till interaktion. Vid användandet 

av verktygen måste även en vuxen finnas som stöd. IKT verktygen kan alltså inte 

ersättas av en vuxen eftersom utmaningar och interaktion måste finnas för att utveckling 

och lärande ska kunna ske (a.a).   

 
2.6.3 Kommunikation 

Kommunikation sker när personer är delaktiga i något tillsammans. Samlärande och 

samarbete är inte möjligt att utföra utan någon slags kommunikation (Ljunggren, 2013). 

I förskolor där en tillåtande miljö framhävs och barns röster synliggörs möjliggörs 
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kulturell mångfald. Språket kan ha olika uttrycksformer och genom att möta dessa kan 

barns berättande ge större utrymme i verksamheten. Barns eget berättande kan bli ett 

verktyg som bidrar till språkutveckling på förskolor med flerspråkiga barn (Norling, 

2015).  
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3 Teoretiskt perspektiv 
 

I följande avsnitt behandlas det sociokulturella perspektivet, vilket är det teoretiska 

perspektiv studien baserar sig på. Det är ur det teoretiska perspektivet studiens reslutat 

kommer att analyseras tillsammans med studiens bakgrund och tidigare forskning.  

 

3.1 Sociokulturellt perspektiv 

Det sociokulturella perspektivet grundar sig på psykologen Vygotskijs syn att 

människor lär sig genom den yttre miljön men också genom mentala processer. Enligt 

Vygotskij är språk ett verktyg för att kommunicera med andra människor men de 

redskap som används vid kommunikation används även när vi tänker. Det är vid 

kommunikativa situationer tänkandet kan formas, genom detta är språk och tanke 

sammankopplat. Språket och hur det används är en central del i ett sociokulturellt 

perspektiv. Genom språket socialiseras barn till hur samhället fungerar men språket 

leder även till att barnen lär sig tala på ett korrekt sätt inom det land eller samhälle 

barnet växer upp i. Hur ett barns språkutveckling ser ut kan skilja sig mellan olika 

kulturer. Ur ett sociokulturellt synsätt anses människan ständigt vara under utveckling. 

Lärande och utveckling är något som pågår hela livet. Det är genom språket världen kan 

upplevas och skapa erfarenheter. Utan kommunikation kan inte lärande skapas enligt det 

sociokulturella perspektivet. Vygotskij förespråkade att interaktion och kommunikation 

mycket betydelsefullt för utveckling och lärande. Samspel mellan människor möjliggör 

både delaktighet och lärande i en kulturell omgivning. I det sociokulturella perspektivet 

är det i de vardagliga interaktionerna vi skapar oss de färdigheter som krävs för att leva 

i ett samhälle med andra människor (Skolverket, 2013; Norling, 2015; Skans, 2011). 

 

Inom detta perspektiv är begreppet mediering grundläggande. Mediering betyder att för 

att förstå omvärlden används olika verktyg vilket Vygotskij förklarar som språkliga och 

materiella verktyg. Ett språkligt verktyg kan exempelvis vara en symbol eller ett 

teckensystem som används för att människor ska kunna kommunicera, det kan även 

vara bland annat enheter för mätning. Materiella verktyg är de fysiska verktyg som 

krävs för att uträtta något. Det kan till exempel vara att använda tangentbord för att 

skriva. Genom båda dessa verktyg skapas förutsättningar för utveckling och lärande 

(Säljö, 2014).  
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4 Metod 
 

I texten nedan beskrivs metoden för studien. Utformningen och genomförandet av 

undersökningen redovisas samt vilket tillvägagångssätt som användes för att utföra 

studien beskrivs här. Texten behandlar vilka som deltog och hur processen gick till. I 

slutet av kapitlet redovisas även det etiska förhållningssätt som studien förhöll sig till.  

 

 

4.1 Val av datainsamlingsmetod 

För att samla in data till undersökningen användes kvalitativa intervjuer med 

förskollärare. Kvalitativa intervjuer är som ett vanligt samtal men med ett tydligt fokus. 

Endast öppna frågor används och det är den intervjuades uppfattningar som är av 

intresse vid intervjun. Respondenten ska ges möjlighet att berätta öppet om hans eller 

hennes uppfattningar och erfarenheter (Kihlström, 2007). Intervjuerna var personliga 

vilket är den vanligaste utformningen av intervju där forskaren och den som blir 

intervjuad träffas. Det gör att intervjuerna är enkla att utföra men också för att det 

endast är en persons synpunkter och behöver analyseras vilket gör att även 

transkriberingen blir lättare eftersom det är bara en röst att lyssna på. Intervjuerna som 

gjordes var semistrukturerade som enligt författaren är intervjuer där den som intervjuar 

utgår från bestämda ämnen och frågor som ska ställas. Vid dessa intervjuer kan den som 

blir intervjuad frångå de bestämda frågorna och tillägga något eller beskriva något mer 

utförligt. Att frångå frågornas ordningsföljd är även möjligt vid semistrukturerade 

intervjuer. Semistrukturerade intervjuer är ett mellanting mellan strukturerade och 

ostrukturerade intervjuer. Strukturerade intervjuer har bestämda frågor och forskaren 

har stor kontroll över hur frågorna kan besvaras. Denna typ av intervju är som ett 

frågeformulär där det finns ett visst antal svarsalternativ. Ostrukturerade intervjuer utgår 

istället från ämnen och låter den som blir intervjuad prata fritt kring dessa utan att 

forskaren ingriper (Denscombe, 2016).  

 

Studiens syfte var att ta reda på förskollärares upplevelser och tankar kring 

modersmålsutveckling samt hur de arbetar med det. Kvalitativa intervjuer var ett bra 

sätt att använda eftersom det gav förskollärarna möjlighet att delge sina erfarenheter 

med hjälp av öppna frågor, samtidigt som intervjuerna utgick från förutbestämda frågor 

vilket gjorde att studiens frågeställningar kunde besvaras.  

 

 

4.2 Urval 

För att utföra undersökningen gjordes intervjuer med 6 stycken förskollärare på fyra 

olika förskolor i södra delen av Sverige. På två av förskolorna gjordes intervjuer med 

två förskollärare som arbetar på olika avdelningar. Ett icke-sannolikhetsurval gjordes 

vilket Denscombe (2016) beskriver som ett urval där forskaren till viss del själv kan 

bestämma delar av urvalsprocessen. Denna urvalsmetod kan exempelvis användas när 

urvalet inte är stort nog för att göra ett sannolikhetsurval där urvalet sker slumpmässigt 

(a.a). Eftersom studien hade en begränsad tidsram kunde endast ett fåtal förskollärare 

intervjuas vilket gjorde att ett sannolikhetsurval gjordes. För att kunna möjliggöra ett 

resultat som besvarade studiens syfte gjordes intervjuer endast med förskollärare som 

hade någon form av erfarenhet inom modersmålsutveckling. Kihlström (2007) skriver 

också att de som intervjuas i en studie bör ha erfarenhet i ämnet intervjun handlar om. 

För att göra en kvalitativ intervju mer tillförlitlig är det viktigt att den som intervjuas har 

erfarenheter att delge. Svaren blir då inte endast en åsikt utan kan styrkas av verkliga 
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situationer (a.a). Förskollärarna som valdes ut till studien hade alla någon form av 

erfarenhet gällande arbetet med olika modersmål och de flesta arbetar i barngrupper där 

nästan hälften av barnen har en annan språkbakgrund än svenska. Förskollärarna som 

medverkade i undersökningen valdes även ut genom ett bekvämlighetsurval. 

Denscombe (2016) förklarar att i ett bekvämlighetsurval väljs medverkande ut genom 

bekvämlighet för forskaren. Personer som finns i närheten och som vill ställa upp i 

studien ingår i den här typen av urval.  

 

Samtliga respondenter var mellan 25 och 60 år gamla med olika lång erfarenhet inom 

förskolans verksamhet. Att utgå från ett urval menar Denscombe (2016) är bra eftersom 

det ofta blir mindre tidskrävande än att samla in data från större grupper. Dock kan 

urvalsfel göras vilket kan påverka studien negativt då exempelvis en person som inte är 

insatt i ämnet väljs ut för att bidra till forskning.  

 

 

4.3 Genomförande 

Innan genomförandet av intervjuerna kontaktades förskollärarna via mail eller personlig 

kontakt för att få svar på om de ville medverka i studien. I mailet beskrevs studiens 

syfte och hur det skulle användas. Samtliga förskollärare fick även ett informationsbrev 

(se bilaga A) där mer information gavs ut samt att varken deras namn eller förskolans 

namn skulle nämnas i studien och att ingen annan skulle ta del av dessa uppgifter. Här 

gavs också information om att de när som helst hade möjlighet att avbryta sin 

medverkan i studien.  Intervjuerna utfördes på de olika förskolorna där förskollärarna 

arbetar. Varje intervju kunde ske utan att störande moment påverkade då de kunde 

genomföras i exempelvis personalrum, planeringsrum, ateljé och andra platser i 

förskolan som var lediga under tiden intervjuerna pågick.  

 

Den första frågan som ställs ska få den intervjuade att slappna av och därför kan det 

vara bra att börja med en lätt fråga exempelvis om dem själva i förhållande till ämnet 

(Denscombe, 2016). I intervjuerna började jag därför att fråga hur länge förskollärarna 

hade varit verksamma i verksamheten samt hur många barn med annat modersmål de 

hade i barngruppen (se bilaga B).  

 

Ljudupptagningar är ett bra verktyg vid intervjuer eftersom de oftast inte är ett störande 

moment och de flesta vänjer sig efter en liten stund. Det positiva med ljudupptagningar 

är att hela intervjun finns kvar att gå tillbaka till och lyssna på. En nackdel vid 

ljudupptagningar är att de ej fångar exempelvis gester, kroppsspråk och ansiktsuttryck. 

Detta kan videoinspelningar synliggöra men att filma en intervju kan hämma svaren 

eftersom videoinspelning kan ses som ett störande moment och därför används detta 

väldigt sällan (Denscombe, 2016). Vid genomförandet av intervjuerna spelades dessa in 

via ljudupptagning på mobilen. På så sätt möjliggjordes att kunna gå tillbaka och lyssna 

på dem vid transkriberingen och veta att allt som sades under intervjun fanns med. 

Papper och penna användes även för att möjliggöra att skriva ned exempelvis 

kroppsspråk.  

När intervjun avslutades tillfrågades samtliga förskollärare om de ville tillägga något 

som inte tagits upp vilket Denscombe (2016) menar är en viktig del av intervjun.  

 

4.4 Transkribering av data 

Transkribering av intervjuer underlättar jämförelser och analysering av insamlad data. 

Genom transkriberingen synliggörs det som sagts under intervjuerna och på så sätt kan 
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en tydligare bild av materialet skapas (Denscombe, 2016). Efter intervjuerna var gjorda 

transkriberades dessa för att kunna se vad som sagts. När allt som hade sagts var 

nedskriver raderades ljudinspelningarna med anledning av att dessa endast skulle 

användas i studien,  på så sätt kunde ingen annan ta del av materialet. På 

transkriberingarna ändrades namnen på förskollärarna till fiktiva namn. 

Transkriberingen gjorde att en sammanställning inför resultaten kunde göras där 

exempelvis likheter i respondenternas svar kunde urskiljas. Sammanställningen utfördes 

genom att läsa vad förskolläraren svarat på varje fråga för att sedan urskilja det som 

behandlade ämnet och kunde besvara studiens frågeställningar.  

 

4.5 Databearbetning och redovisning 

Det finns flera tillvägagångssätt när bearbetning av det insamlade materialet ska 

genomföras. Ett sätt kan vara att utgå från en helhetsanalys vilket betyder att forskaren 

skapar sig en helhetsbild av innehållet i materialet. Efter det väljs centrala teman ut 

utifrån mönster som återkommer i materialet. Genom dessa teman skapas olika begrepp 

som kan förklara innehållet (Malmqvist, 2007). Vid databearbetningen gjordes en 

helhetsanalys för att sedan kategorisera innehållet utifrån de centrala teman materialet 

innehåll. För att urskilja dessa teman färgades olika delar av transkriberingarna i olika 

färger beroende på vilket ämne som behandlades. På så sätt kunde likheter i 

respondenternas svar synliggöras för att sedan få fram ett reslutat. De teman som 

framkom var följande: 

• Positiva upplevelser av modersmålsutveckling 

• Modersmålsutvecklingens svårigheter 

• Metoder och verktyg 

 

Dessa teman redovisades sedan i studiens resultatdel som består av en löpande text som 

inkluderar citat från respondenterna. Citaten användes för att utförligt förklara vad som 

sades under intervjuerna samt för att styrka resultatet.  

 

4.6 Validitet och reliabilitet 

I texten nedan förklaras begreppen validitet och reliabilitet. En diskussion som styrker 

studiens validitet och reliabilitet utifrån relevant litteratur behandlas även här.  

  
4.6.1 Validitet 

Begreppet validitet förklarar hur giltigt något är och att forskaren undersöker det som är 

avsett att undersöka.  En forskning med hög validitet har exempelvis ett reslutat som 

besvarar syftet och att det är respondenternas svar som utgör resultatet (Denscombe, 

2016). Validitet kan också förklaras genom hur pass giltigt  något är beroende på 

granskning och argument som styrker de val som gjorts (Dovemark, 2007).  De 

undersökningsinstrument som använts ska vara väsentliga för studien samt var 

granskade av en kunnig person inom forskning eller liknande för att skapa hög validitet. 

Ett annat exempel på hög validitet är också att använda flera undersökningsinstrument 

(Kihlstöm, 2007). I studien används endast intervju som undersökningsinstrument. 

Studiens syfte utgår från förskollärares upplevelser samt strategier för att utveckla barns 

modersmål. Intervjuerna gav förskollärarna möjlighet att berätta om sina upplevelser 

vilket påverkade valet av datainsamlingsmetod. För att synliggöra arbetssättet kunde 

observationer i verksamheten gjorts. Denscombe (2016) skriver att utförandet av 

observationer kan vara svåra att göra eftersom rollen som observatör kan påverka det 

som observeras (a.a). Observationer över hur förskollärare arbetar med barns 

modersmål skulle troligtvis vara tidskrävande eftersom det inte är något som sker hela 
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tiden. Därför valdes intervju som metod för att undersöka studiens båda 

frågeställningar. Metoden samt intervjufrågorna valdes i samråd med handledare, som i 

detta fall är en kunnig person,  för studien vilket ger en god validitet.  

 
4.6.2 Reliabilitet 

Reliabilitet handlar om hur stor tillförlitlighet studien har, det vill säga att resultatet är 

trovärdigt och går att lita på. För att öka reliabiliteten kan undersökningen göras av två 

forskare. Dock kan detta uppfattas som obehagligt vid intervjuer då den som intervjuas 

har två personer närvarande. Ljudupptagning är något som kan bidra till ökad reliabilitet 

eftersom allt som sägs synliggörs och forskarens eget agerande kan analyseras. Det är 

svårt att veta om den intervjuade talar sanning men det finns olika metoder för att 

kontrollera detta. Ett sätt är att hitta teman i det insamlade materialet vilket endast 

möjligt om flera intervjuer är gjorda, att basera en studie på en intervju gör att 

reliabiliteten minskar (Denscombe, 2016; Kihlström, 2007). För att kunna få ett reslutat 

med god reliabilitet gjordes sex stycken intervjuer, på så sätt kunde teman i svaren 

urskiljas vilket gör att svaren är pålitliga. Vid intervjuerna användes även 

ljudupptagning och materialet transkriberades direkt efter för att inte personliga 

tolkningar skulle göras. Samtliga respondenter är verksamma inom den yrkesgrupp 

studien baserar sig på vilket gör att svaren är trovärdiga. Trots att studien inte är gjord 

av två personer ger dessa faktorer en god reliabilitet.  

 

 

4.7 Etiska ställningstaganden 

Här ges en förklaring över de etiska ställningstaganden som tagits under studien. 

Ställningstaganden som har gjorts utgår från vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer. Begreppen förklaras och sedan beskrivs det hur begreppen används i 

undersökningen.  

 

Inom de forskningsetiska principerna finns fyra huvudkrav:  

 

• Informationskravet  

• Samtyckeskravet  

• Konfidentialitetskravet  

• Nyttjandekravet  

Informationskravet betyder att de som medverkar i forskningen ska få information om 

forskningens syfte. Samtyckeskravet innebär att de som deltar i forskningen har rätt att 

bestämma om de vill medverka eller ej. De får också avbryta sin medverkan när som 

helst under forskningens gång. Konfidentialitetskravets syfte är att skydda personer som 

är med i undersökningen. Ingen obehörig ska kunna ta del av personuppgifter, därför 

ska sådana uppgifter förvaras där ingen annan har tillgång till de. Det sista kravet, 

nyttjandekravet, innebär att det som samlats in endast får användas till forskning. 

(Vetenskapsrådet, 2002; Björkdahl Ordell, 2007).  

 

Vid genomförandet av datainsamlingen togs det  hänsyn till samtliga huvudkrav. Innan 

intervjuerna blev förskollärarna informerade om syftet med studien och hur uppgifterna 

skulle användas. De fick även information om att medverkan var frivillig och att de 

kunde avbryta sin medverkan under studiens gång. Den information som samlades in 

förvarades först inspelad på mobil och när transkriberingen gjorts raderades dessa och 

texterna fanns sedan på dator där varken riktigt namn på förskollärare eller förskola 

fanns med. När resultatet sedan hade skrivits raderades även transkriberingarna av 
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intervjuerna. Intervjuerna som gjordes användes endast till studien vilket även 

förskollärarna fick information om.  
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5 Metoddiskussion 
 

I texten nedan kommer studiens metod att diskuteras. För- och nackdelar med de val 

som gjorts kommer tas upp samt hur utformningen av datainsamlingen kunde gjorts 

annorlunda.  

 

Intervju är en bra metod vid undersökning av personer tankar och erfarenheter 

(Denscombe, 2016). Användandet av intervju som datainsamlingsmetod var väl 

fungerande eftersom verktyget kunde besvara studiens syfte. Det var förskollärares 

upplevelser som till stor del skulle undersökas och intervjuerna gav svar på detta.  

Utförandet av intervjuerna kan ha påverkat resultatet genom att andra tillvägagångssätt 

kunde utgjort ett annat reslutat. Ett alternativ hade kunnat vara att skicka ut 

intervjufrågorna till förskollärarna i förväg och på så sätt hade de medverkande kunnat 

förbereda sig vilket kunde ha lett till exempelvis utförligare svar. Dock kunde detta 

tillvägagångssätt bidragit till att andra svar framkommit som ej stämmer överens med 

verkligheten eftersom risken finns att förskollärarna ville ge en annan bild av 

verksamheten. För att få mer information från respondenterna kunde fler intervjufrågor 

ställts vilket hade kunnat ge en ännu bättre bild av ämnet men kunde också gjort att de 

svar inte hade kunnat användas i studien om de inte hade besvarat syftet och 

frågeställningarna. För att inte riskera att orelevanta frågor ställdes valdes istället 

precisa frågor ut som möjliggjorde att syftet kunde besvaras.   

 

I undersökningen kunde även observation används för att ta reda på vilka metoder 

förskollärare använder vid modersmålsutveckling. Den metoden hade dock varit mer 

tidskrävande eftersom det inte var säkert att  situationer där modersmålsutveckling 

skulle uppstå. Om mer tid funnits hade observationer varit ett intressant verktyg att 

använda eftersom det hade synliggjort arbetet istället för att endast få det förklarat. 

Denscombe (2016) skriver dock att vid dokumentation finns det stor risk att 

observatören stör den naturliga miljön på grund av att det är svårt att hålla sig utanför så 

pass mycket att det inte påverkar det som ska observeras.  

 

I studien har vetenskapsrådets etiska principer används. Anledningen var att dessa 

principer har använts under hela utbildningen och det är även de som respondenterna 

blev informerade om innan intervjun.  
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6 Resultat och analys 
 

I denna del av studien redovisas det resultat som framkom. Texten är uppdelad enligt de 

teman som framgick vid databearbetningen och utifrån dessa har även vissa 

underrubriker skapats. De namn som nämns i texten är fiktiva för att skapa anonymitet 

för respondenterna.  

 

6.1 Positiva upplevelser av modersmålsutveckling 

Under detta tema redovisas de positiva upplevelser förskollärarna hade gällande 

modersmålsutveckling i verksamheten.  

 

De intervjuade förskollärarna nämner en del positiva erfarenheter de har av arbetet. När 

de i verksamheten arbetar med barns modersmål eller olika språk reagerar många barn 

positivt. De ser språken och olikheterna som något intressant och roligt och genom det 

bidrar arbetet till något positivt för hela barngruppen.  

 
Vi är också positiva och pratar med barnen om att det finns olika språk och olika länder.. det 

tycker barnen är intressant och det väcker mycket tankar hos dem  - Lena 

 

Barn som har ett annat modersmål än svenska reagerar, menar förskollärarna, också 

positivt på synliggörandet av språk.  

 
Men det jag har märkt under den tiden vi har haft barn med annat modersmål än svenska är att 

det är väldigt betydelsefullt för barnen att vi uppmärksammar och synliggör det i våra miljöer. 

Barnen visar då upp en härlig stolthet över sitt modersmål - Malin. 

 

Det respondenterna nämner som positiva effekter av modersmålsutveckling i förskolan 

är att det inte endast intresserar de barn som talar ett annat språk. Hela barngruppen 

visar intresse för språk vilket leder till tankar och diskussioner hos barnen. Även om de 

förtjänster arbetet med modersmålsutvecklingen ger är positiva menar förskollärare att 

det är en svår del av arbetet i förskolans verksamhet.  

 

6.2 Modersmålsutvecklingens svårigheter 

I detta stycke redovisas de svårigheter förskollärare anser finnas i arbetet för att 

utveckla barns modersmål.  

 
6.2.1 Utveckla ett språk utan kunskap om det  

Samtliga förskollärare som deltog i studien förklarade att de anser arbetet med 

utveckling av modersmål svårt. Detta beror till stor del av att de själva inte behärskar 

språken som barnen talar och ska få möjlighet att utveckla.  

 

Förskolläraren Kajsa förklarar detta på följande sätt: 

 
Det är svårt eftersom man inte har så mycket kunskap om det.. vet inte hur jag ska göra riktigt. 

När jag inte kan språket så går det ju inte att hjälpa barnet att utveckla sitt hemspråk - Kajsa 

 

Förskollärarna menar att  bristen på kunskap inom språken försvårar arbetet kring 

modersmålsutveckling. Att utveckla ett språk förskolläraren själv inte talar är ingen lätt 

uppgift som gör arbetet problematiskt. Förskollärarna säger att arbetet försvåras 

eftersom de inte talar barnens modersmål men de ser också brist på kunskap om de 
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verktyg som finns som en svårighet. På grund av osäkerhet och okunskap bidrar det till 

att det inte läggs stort fokus på modersmålsutvecklingen.  

 
Vi arbetar nog inte så mycket som vi borde med hemspråken.. kanske om vi visste hur vi 

skulle göra, då hade det varit annorlunda. Då hade man haft något att förhålla sig till och veta 

vilka sätt som faktiskt fungerar bra för barnen -  Lena.  

 

Citatet visar att modersmålsutvecklingen inte ges stort utrymme i verksamheten. Bristen 

på kunskap gör att förskollärarna inte vet hur de ska gå tillväga i arbetet.  De menar 

dock att genom olika metoder och verktyg kan utveckling av barns modersmål bli mer 

tillgängligt och lättarbetat. Några av förskollärarna sa att om de fick mer information 

och tips om hur de skulle arbeta med modersmålsutveckling hade det troligtvis 

underlättat arbetet. Just nu finns inga bestämmelser kring hur arbetet ska utföras och de 

får ingen hjälp utifrån med exempelvis olika verktyg och hur dem kan användas på 

bästa sätt.  

 
6.2.2 Olika materials innehåll  

Något annat som anses problematiskt enligt förskollärarna som framkom i studien är 

hur pålitligt det material som används är. De förklarar att eftersom de inte förstår 

språken skapar det en osäkerhet vad som visas för barnen med annat modersmål än 

svenska.  

 
..då måste jag som pedagog veta vad det är jag visar. Vi var med om det, en kollega som satte 

igång något och barnet blev helt paralyserat och bara skrek . Så man måste verkligen veta att 

det här är rätt och riktigt..och det är inte så lätt att veta - Ingela 

 

Det är svårt att veta vad som sägs på barnens språk, samt hur innehållet kan påverka 

barnet när det inte går att kontrollera detta eftersom de själva inte talar språken säger 

förskollärarna.  

 

 

6.3 Metoder och verktyg 

Nedan presenteras de olika metoder och verktyg förskollärare säger sig använda vid 

modersmålsutveckling. Utveckling av barns modersmål i förskolan kan möjliggöras 

genom olika utgångspunkter förklarar förskollärarna.  

 
6.3.1 IKT 

Informations- och kommunikations teknik är ett bra verktyg enligt förskollärarna. 

Genom exempelvis Youtube och olika appar möjliggörs utveckling av barns modermål.  

 
Något som underlättar utvecklingen av barns modersmål är att det finns många 

hjälpmedel inom IKT som vi kan använda oss av - Malin. 

 

Appar  förklarar de är ett användbart verktyg och  förskollärarna nämner även att de 

arbetar med exempelvid qr-koder och ljudböcker. Användandet av appar kräver inte att 

förskollärarna själva behöver kunna ett annat språk. Verktyget kan användas av barnen 

både enskilt och tillsammans med varandra vilket bidrar till att exempelvis ordförrådet 

kan utvecklas.  

 
6.3.2 Böcker som verktyg 

Förskollärare säger sig också använda böcker som verktyg i arbetet. Inom denna 

kategori kan det både vara bild och bokstavsböcker men även annan litteratur. Böckerna 
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som används behöver inte vara på barnets modersmål utan användbar litteratur kan även 

handla om hur människor kan vara olika och att det är viktigt att respektera varandra 

och vara bra kompisar. Respondenterna säger att litteratur på barnets modersmål ej är 

väsentlig eftersom ingen kan läsa den, istället borde det finnas utländska böcker 

översatta till svenska för att kunna utgå från barnets eller barnens kulturer.  

 
..men då behöver vi ju få in böcker från andra kulturer som är översatta till svenska som 

handlar om de här barnen som kanske ser annorlunda ut eller kommer från andra 

omständigheter och så vidare, och det har vi ju inte, den litteraturen finns inte  - Ingela  

 

Enligt förskollärarna finns det litteratur som handlar om olika kulturer och olikheter 

men de säger att om utformningen sett annorlunda ut hade böcker kunnat ge större syfte.  

 
6.3.3 Modersmålsstödjare  

En metod som förskollärarna säger skulle vara bra men som ej används i stor 

utsträckning är modersmålsstödjare. De förklarar att genom modersmålsstödjarna kan 

barnen få möjlighet att utveckla modersmålet tillsammans med en person som kan det 

språk barnet ska få möjlighet att utveckla.  

 
Modersmålsstödjarna är ett bra sätt tycker jag, och då kan man också  få lite mer information 

om böcker och sånt..annat man kan använda sig av - Jonna 

 

Förskollärarna berättar att personalen kan ha nytta av detta genom att få tips på 

exempelvis material att arbeta med.  De nämner också att om det finns personal som 

arbetar på förskolan som talar något av barnens modersmål ska detta ses som en 

möjlighet att bidra med kunskap. Just nu är det ingen av förskolorna som får mycket 

stöd av modersmålsstödjare men enligt förskollärarna ska det snart komma ut 

modersmålsstödjare oftare till förskolorna. De säger att de hoppas att det ska kunna leda 

till ett bättre arbete gällande modersmålsutveckling.  

 
6.3.4 Vårdnadshavare 

Vårdnadshavarna har i detta sammanhang en stor roll säger förskollärarna eftersom de 

har kunskap om både språket, kulturen och barnens kunskaper inom språket. 

Vårdnadshavarna  kan på så sätt bidra till kunskap i verksamheten.  

 
Det är jättebra om de pratar sitt hemspråk hemma. Jag tar alltid det på utvecklingssamtalen att 

det är bra om dom pratar sitt språk hemma. Så att de har ett välutvecklat hemspråk, och just 

för språkinlärningen plus att de har ju ett plus i kanten i denna värld, där man är så rörlig, du 

har ju nytta av att ha ett yttligare språk - Ingela  

 

Genom att uppmuntra vårdnadshavare att tala modersmålet i hemmet istället för 

svenskan ger goda möjligheter till utveckling i språket. Eftersom vårdnadshavarna, båda 

två  eller en av dem talar språket är det på så sätt lättare att kunna utveckla språket. Till 

skillnad från förskolan där kanske ingen i personalen talar språket.  

 

6.4 Sammanfattning  

Sammanfattningsvis säger sig förskollärare se en del positiva effekter av 

modersmålsutveckling där samtal om olika kulturer kan skapa tankar och diskussioner. 

Dock anser de att modersmålsutveckling är en svår uppgift i arbetet som förskollärare. 

De säger att det inte är möjligt att lära ut ett språk genom att tala det när de inte besitter 

någon kunskap om språket. Trots att det finns verktyg och metoder som ska möjliggöra 

utvecklingen av modersmål är dessa svåra att hantera på grund av att det finns en 
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osäkerhet om vad det är som visas för barnen eftersom förskollärarna själva inte förstår 

vad som sägs. De metoder förskollärarna säger sig använda vid modersmålsutveckling 

är appar och litteratur, samt hjälp och stöd från både modersmålsstödjare och 

vårdnadshavare.  

 

6.5 Analys av resultat 

I avsnittet nedan analyseras det empiriska materialet. Analysen grundar sig på resultatet 

och kopplas till tidigare forskning samt det teoretiska perspektiv studien förhåller sig 

till. Innehållet i analysen har som syfte att besvara de frågeställningar, samt syfte som 

studien utgår från.  

 
6.5.1 Förskollärares upplevelser 

Det sociokulturella perspektivet har bland annat utgångspunkt i att människor lär sig 

tillsammans med andra genom kommunikation. Barn och vuxna utveckla de kunskaper 

de har genom att delge erfarenheter och kunskaper med varandra (Skans, 2011). 

Resultatet i undersökningen visar att förskollärarna kunde se positiva effekter av arbetet 

med modersmål och olika kulturer i verksamheten. De menade att samtal om likheter 

och skillnader mellan olika kulturer och språk bidrog till diskussioner och tankar mellan 

barnen i gruppen. Skans (2011) framhäver att i det sociokulturella perspektivet är 

vardagliga interaktioner betydelsefulla. Det är i dessa interaktioner färdigheter utvecklas 

för att leva tillsammans med andra människor (a.a). Trots de förtjänster arbetet bidrar 

till visar  resultatet att det är svårigheterna som framhävs mest. Detta beror till stor del 

av okunskap vilket har bidragit till en osäkerhet.  

 

När barn får möjlighet att utveckla modersmålet ökar självkänslan hos dem eftersom det 

synliggör barnen på ett positivt sätt. Ökar självkänslan leder det också till vilja att 

utveckla kunskaper (Calderon, 2004; Svensson, 2009). Resultatet visar att när 

förskollärarna inte vet hur de ska arbeta med modersmålsutvecklingen görs det inte i 

den utsträckning som önskas. Det framgår också en osäkerhet kring viss del av det 

material som går att tillgå eftersom förskollärarna inte har förståelse för vad säg sägs vid 

exempelvis filmer på internet. Dessa faktorer blir problematiska då tidigare forskning 

påvisar hur stor betydelse det har för utvecklingen. Kultti (2012) nämner att när barns 

modersmål inte synliggörs eller uppmärksammas i verksamheten kan det bidra till att 

barn med annat modersmål än svenska inte ges likvärdiga möjligheter till 

språkutveckling som resten av barngruppen. Genom visad respekt och positivitet för 

barns modersmål har lärare stor betydelse för barns lärande (a.a). De svårigheter 

resultatet visar kan alltså leda till att alla barn inte får möjlighet till språkutveckling i 

samma utsträckning. Trots att modersmålsutveckling ses som en svårighet i förskolan 

visar resultatet att förskollärarna har en vilja att utvecklas och strävar efter att göra så 

gott de kan med de verktyg och metoder de har tillgång till.  

 

 
6.5.2 Metoder och verktyg  

Mediering som tidigare förklarats handlar om att språkliga och materiella verktyg  

används vid utveckling och lärande inom det sociokulturella perspektivet (Säljö, 2014). 

Resultatet visar att  materiella verktyg som appar och böcker används vid utveckling 

men förskollärarna ser även kommunikation som en väsentlig del.  

 

Böcker och IKT 

Böckers olika innehåll skapar olika ämnen att samtala om. För att utgå från barnens 

tankar ska samtalen inte vara förutbestämda utan vara naturliga för situationen som 
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uppstår. Litteratur bidrar inte bara till språkutveckling utan också en förståelse för andra 

kulturer samt likheter och skillnader mellan människor (Sandvik & Spurkland, 2011). I 

resultatet framhävs böcker, appar och internet som bra verktyg för att utveckla barns 

modersmål. De böcker som används enligt förskollärarna handlar om hur olika 

människor kan vara genom exempelvis kulturer och utseende. De menar att böcker är ett 

bra verktyg för att skapa diskussioner och visa att alla är olika. Resultatet visar alltså att 

böcker är bra att använda sig av för att lärande om olika kulturer och olika människor 

ska ske. Säljö (2014) förklarar att inom det sociokulturella perspektivet utgör tänkande 

och språk en väsentlig del. Det är både yttre faktorer men också mentala processer som 

gör att människor kan utvecklas (a.a). Genom böcker möjliggörs barn båda dessa 

utgångspunkter då den yttre miljön, läsandet av böcker och samtal kring dem, kan skapa 

mentala processer genom barns tankar och diskussioner.  

 

Kultti (2012) skriver att när barn med annat modersmål syliggörs genom deras språk 

eller kultur så stärker det barnets självkänsla och identitet, vilket ökar motivation till 

lärande. Resultatet visar alltså att kulturen lyfts fram genom litteratur men det är svårt 

att utveckla modersmålet genom verktyget. Användandet av appar framkom i resultatet 

som ett verktyg som kan möjliggöra språkutveckling. Norling (2015) förklarar att 

elektroniska verktyg bidrar till språkutveckling samt läs- och skrivutveckling. När 

elektroniska verktyg som exempelvis lärplatta används blir barn engagerade och 

motiverade till att lära sig. 

 

Kommunikation  

I det sociokulturella perspektivet anses det att lärande inte kan ske utan kommunikation. 

Det är språket som möjliggör att vi kan uppleva världen och genom interaktion bidrar 

till att kunskap om hur människor kan leva tillsammans skapas (Skans, 2012). I det 

empiriska materialet framgår det att förskollärarna ser kommunikation som en del av 

arbetet gällande modersmålsutveckling. De menade att samtal om språk och kulturer 

bidrar till diskussioner och tankar mellan barnen. Enligt förskollärarna är även 

modersmålsstödjare en bra metod eftersom personen kan språket som ska utvecklas. 

Modersmålsstödjaren bidrar till sådant förskollärarna inte känner att de behärskar. 

Dessa två områden inom kommunikation är en metod förskollärare använder sig av. De 

anser att det ger positiv inverkan och kan genom kommunikation utveckla språken. 

Kommunikationen som sker mellan modersmålsstödjare och barnen möjliggör en annan 

typ av utveckling där språket kan användas i större utsträckning och 

modersmålsstödjaren kan se hur utvecklat barnets modersmål är, vilket inte 

förskollärare som inte talar språket kan.  
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7 Diskussion 
 

I detta kapitel diskuteras resultatet och analysen utifrån studiens bakgrund, tidigare 

forskning och det sociokulturella perspektivet. Vilka konsekvenser och följder resultatet 

bidrar till tas upp i diskussionen, samt förslag till framtida forskning inom ämnet.  

 

7.1 Uppmuntran och synliggörande 

Förskolans läroplan tar upp att det inte är bara den kulturella identitet som ska få 

möjlighet att utvecklas. Förskolan ska även ge barn möjlighet att utveckla sitt 

modersmål utöver det svenska språket.  

 

Detta beskrivs på följande sätt i läroplanen: 

 
Förskolan ska sträva efter att varje barn som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin 

kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål 

(Skolverket, 2016a, s. 10). 

 

Som tidigare nämnts kan synliggörande och uppmuntrande av barns olika kulturer och 

modersmål en positiv inverkan på barns utveckling och lärande (Calderon, 2004). Något 

som bidrog till funderingar efter analysen var att förskollärarna såg 

modersmålsutveckling som en svårighet som till stor del berodde på att de inte talade 

barnens modersmål. I analysen framgick det att det är möjligt att alla barn inte får 

samma förutsättningar till språkutveckling på grund av de svårigheter förskollärare 

säger sig finnas. Skolinspektionen (2010) skriver att det finns en kompetensbrist 

gällande flerspråkighet inom förskolans verksamhet och att ett behov av mer kunskap 

inom ämnet behövs (a.a). En tanke som väckts under denna studie är att det omöjligt att 

tala ett språk utan kunskap om det och därför går det inte heller lära ut ett språk på ett 

sätt som kräver att förskolläraren talar det. På grund av vad resultatet och analysen 

visade bidrog det till tankar kring att det är inte genom det talade språket förskollärare 

ska möjliggöra modersmålsutveckling. Kanske är det uppmuntran och synliggörandet 

av kulturer och modersmål som gör att dessa två aspekter kan utvecklas. Genom att 

synliggöra exempelvis olika språk som talas i barngruppen kan det inspirera barnen till 

att vilja lära sig mer och skapa sig en uppfattning om att de språket de kanske talar 

hemma är viktigt och betydelsefullt.  

 
7.1.1 Metoder och verktyg 

Det är genom språkliga och materiella verktyg (mediering) som kunskap kan 

möjliggöras och en förståelse för omvärlden kan skapas inom det sociokulturella 

perspektivet (Säljö, 2014). En slutsats som kan kopplas till detta genom analysen är att 

förskollärarna såg samtliga nämnda verktyg som goda för att utveckla barns modersmål 

och på grund av detta skulle då verktygen kunna använda i större utsträckning. Fokuset 

hade antagligen inte hamnat på att förskollärarna känner att de måste kunna språket, 

utan de kan istället visa engagemang genom litteratur, IKT och kommunikation. 

Med synsättet att det är synliggörandet som kan bidra till modersmålsutveckling och 

den kulturella identiteten skulle arbetet troligtvis kännas lättare för förskollärare.  

Språk kan ha olika uttrycksformer och genom att uppmuntra detta kan barns eget 

berättande bidra till språkutveckling (Norling, 2015). Resultatet och analysen visar att 

kommunikation är en betydelsefull del i arbetet. Skolverket (2013), Norling (2015) och 

Skans (2011) förklarar att inom det sociokulturella perspektivet ses språk som ett 

verktyg för att kunna kommunicera med andra människor och det är genom språket 



  
 

23 

människor kan skapa erfarenheter (a.a). Genom att låta barnen vara delaktiga och få 

berätta om sitt språk och kultur, samt att tala sitt modersmål i förskolan kan det alltså 

bidra till utveckling av språket. Det kan också  möjliggöra förståelse för andra kulturer 

och människor. Modersmålsutveckling kan ske både i barngruppen men också med 

modersmålsstödjare. Om fler modersmålsstödjare kom ut till de förskolor som har 

behov av det skulle det troligtvis kunna bidra till ett bättre arbete. Barnen får möjlighet 

att utveckla sitt språk tillsammans med någon som talar språket och förskollärarna kan 

få tips om hur de kan fortsätta arbetet i gruppen vilket troligen skapar en trygghet hos 

förskollärarna.  

 

7.2 Konsekvenser och implikationer  

Studiens reslutat visar att svårigheterna som förskollärarna säger sig finnas bidrar till ett 

arbete som skapar osäkerhet på grund av att det inte sker modersmålsutveckling på den 

nivå som förskollärare önskar. Det kan alltså påverka läroplansmålet som då troligtvis 

inte alltid möjliggör lärande och utveckling för barnen. Modersmål är inte något som 

diskuterats mycket under förskollärarutbildningens gång, vilket gör att studien har 

bidragit till mer kunskap inom ämnet samt att processen som detta arbete bidragit till 

har synliggjort bristen på kunskap hos förskollärare. Genom att utgå från vad resultatet 

visar kan det skapa större motivation till att förbättra denna del av förskolans 

verksamhet eftersom de svårigheter som finns har synliggjorts. De positiva effekter som 

modersmålsutvecklingen ger, enligt resultatet, kan också bidra till att synen på 

flerspråkighet blir mer positiv eftersom studiens bakgrund visar hur betydelsefullt det är 

för barns utveckling. Förhoppningsvis bidrar det till att det uppmärksammas mer i 

verksamheten. Förskollärare behöver ha mer kunskap och mer bakgrund gällande 

modersmålsutveckling för att kunna följa läroplanen och ge barnen en god språklig 

start. Svensson (2009) menar att flerspråkighet ska ses som en tillgång, därför är det vid 

stor vikt att barn som talar mer än ett språk ska få möjlighet att använda dessa i 

förskolan.  

 

7.3 Fortsatt forskning 

Studiens reslutat och analys visar tydligt att det behövs mer kunskap inom 

modersmålsutveckling i förskolans verksamhet. Som fortsatt forskning skulle en studie 

kunna göras som baserar sig på förskolor som använder sig av modersmålsstödjare i 

större utsträckning. Det hade varit intressant att se om detta gav ett annat resultat och 

om förskollärare på dessa förskolor kände mer trygghet i modersmålsutvecklingen. En 

annan forskning som hade varit intressant att göra är hur modersmålsutvecklingen ser ut 

på förskolor där det finns förskollärare som talar ett eller flera av de språk barnen gör.  
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I 
 

Bilagor 
 

Bilaga A 

Intervjuguide 
 

• Hur länge har du arbetat inom förskolans verksamhet? 

• Hur många barn med annan språkbakgrund finns i barngruppen du arbetar i? 

 

• Vad har du för erfarenheter gällande modersmålsutvecklingen? 

• Vad anser du lätt respektive svårt med utvecklingen av barns modermål? 

 

• Hur arbetar ni med olika barns modersmål i den dagliga verksamheten? 

• Har ni bestämda strategier ni arbetar efter? I så fall vilka? 

• Vad anser du skulle underlätta för att kunna vidareutveckla arbetet med barns 

modersmål? 

• Är de något annat du vill ta upp inom ämnet som inte ingått i intervjun?  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

II 

Bilaga B 

 

Informationsbrev 

 
Hej! 

 

Jag heter Rebecka Lagström och studerar  till förskollärare, sista terminen,  på 

Linnéuniversitetet i Kalmar.   

 

Jag håller nu på att skriva mitt examensarbete där jag valt att rikta in mig på modersmål 

i förskolan. Syftet med arbetet är att undersöka förskollärares upplevelser av att arbeta 

med modersmålsutveckling i förskolan samt hur förskolor arbetar med detta.  

För att få svar på mina frågor kommer jag intervjua förskollärare. Jag använder mig av 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer vilket innebär att du som blir intervjuad 

kan när som helst avbryta din medverkan i undersökningen och att du och förskolan 

kommer vara anonyma i undersökningen.  

 

Tack för att du vill bidra med dina erfarenheter och kunskaper i undersökningen! 

 

 

Rebecka Lagström 

xxxxx@student.lnu.se 

 


