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ABSTRAKT 
 

Syftet med studien är att undersöka förskollärarnas syn på modersmålets betydelse, vilka 

fördelar och nackdelar det finns med tvåspråkighet samt hur de arbetar med det i 

förskolan. Studien är en kvalitativ undersökning som baseras på åtta förskollärares 

intervjusvar. Respondenterna fick möjligheten att berätta sin syn och erfarenheter utifrån 

tvåspråkigheten på förskolans verksamhet. 

Resultatet visar att förskollärarna har en positiv syn på vad tvåspråkighet är och att de 

ser fler fördelar än nackdelar med tvåspråkigheten. Förskollärarna menar att 

tvåspråkighet ger tillgång till olika språk, kulturer och erfarenhetsvärldar. De tycker 

också att modersmålet har stor betydelse för andraspråket, och därför är det av stor vikt 

att barnen får möjligheten att lära sig sitt modersmål redan i förskolan. Förskollärarnas 

uppfattningar är att barn som kan sitt modersmål också har ett bättre självförtroende och 

blir mer trygga i sin identitet.  

Det som förskollärarna i studien har gemensamt är att de har liknande arbetssätt för att 

främja och stödja tvåspråkigheten i förskolan. Bland annat låna böcker från biblioteket, 

läsa sagor, förtydliga med bilder och lyssna på musik. Enligt förskollärarna är dessa 

metoder ett bra sätt att utveckla och förstärka andraspråket. 

  

 

Nyckelord: tvåspråkighet, modersmål, förstaspråket, andraspråket, flerspråkighet, 

språkligutveckling, arbete i förskolan.  

 

 

 

Tack  

Vi vill tacka alla respondenter som har deltagit i vår studie. Vi vill även tacka våra 

familjer som har stöttat och trott på oss under studiens gång.  
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1 INTRODUKTION 

 

 

 

Sverige är idag ett mångkulturellt land med människor från olika länder och kulturer 

(Lunneblad, 2013). Var fjärde barn som växer upp i Sverige har ett annat ursprung 

som ger tillgång till flera språk och världserfarenheter. Språket och identiteten är 

oskiljbara, det vill säga att det ena inte utesluter det andra. Med hjälp av språket kan 

vi kommunicera, drömma och lära oss (Skolverket, 2004). 

 

Språk är liv. Språk är bron mellan människor. Vi människor behöver språk för 

att möta varandra, för att förstå och bli förstådda. Kan jag uttrycka mig så kan 

jag nå fram till andra människor (Ladberg, 2003 s.7).  

 

I dagens förskolor möter förskollärarna både barn och föräldrar med ett annat 

modersmål än svenska. Detta ställer höga krav på att förskollärarna ska hitta nya sätt 

att arbeta och uppnå läroplanens mål (Skolverket, 2004). Barnen ska bli bemötta som 

en tillgång för deras tvåspråkighet (Skolverket, 2013). Lunneblad (2013) belyser hur 

förskollärarna bemöter tvåspråkiga barn i förskolan har en avgörande betydelse för 

hur barnen kommer att utvecklas som individer.  

 

Förskolans uppdrag är att stimulera barnens språkutveckling såväl i modersmålet 

som svenska. Det är därför betydelsefullt att förskolläraren visar intresse för barnets 

modersmål och uppmuntrar både barn och föräldrar att använda sitt modersmål i 

hemmet. Vidare lyfter läroplanen fram att barn med en annan etnicitet som får 

möjligheten att utveckla sitt modersmål får bättre möjligheter att lära sig det svenska 

språket och andra kunskapsområden (Skolverket, 2010).  

 

Ladberg (2003) hävdar att enspråkiga förskollärare många gånger har en uppfattning 

om att ett barn som kan flera språk måste vara språkbegåvad. Det handlar inte alls 

om att vara begåvad utan snarare om behovet barnet har för att förstå och göra sig 

förstådd. Vidare konstaterar författaren att ett barn som kan flera språk inte behöver 

vara mer begåvad än ett enspråkigt barn (a.a.). 

 

Den här studien kommer att beröra tvåspråkighet eftersom det är ett aktuellt ämne i 

dagens samhälle. Studien kommer att undersöka hur förskollärare stödjer och främjar 

andraspråket hos barn med annat modersmål. Vi hoppas att studien kan ge en ökad 

förståelse för vad tvåspråkighet kan innebära i förskolans verksamhet. 
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2 BAKGRUND 
 

I bakgrunden presenteras vetenskapliga artiklar, avhandlingar och kurslitteraturer 

som är relevanta för studien. I början kommer kapitlet behandla olika 

begreppsdefinitioner och om Vygotskijs sociokulturella teori som studien är byggd 

på. Vidare framkommer det att modersmålet är betydelsefullt för identiteten och 

inlärning av andraspråket, vilka fördelar och nackdelar det finns med tvåspråkigheten 

samt hur forskningen ser på det. Slutligen kommer kapitlet handla om hur 

förskollärarna arbetar för att främja och stödja tvåspråkigheten i förskolan.  

 

 

 Begreppsdefinitioner 2.1

 

I detta avsnitt definieras olika begrepp som är relevanta för studien. Begreppen kan 

definieras på flera sätt men nedan anges endast de definitioner som används i 

studien.   

Modersmål/förstaspråk definieras olika från tidigare forskning men Kenndal (2011) 

belyser att modersmålet kan syfta på en individs förstaspråk eller det språk som 

individen behärskar bäst. Vidare betonar forskaren att modersmålet vanligtvis 

definieras som föräldrarnas språk eller det språk som kommuniceras i hemmet. 

Begreppen modersmål och förstaspråk kommer att användas synonymt i vår studie.  

Andraspråk är det språk man lär sig efter sitt modersmål som också är 

majoritetsspråket i det samhället individen lever i (Kenndal, 2011). 

Tvåspråkighet innebär att en individ kommunicerar på sitt modersmål och på ett 

andraspråk (Kenndal, 2011).  

Flerspråkighet handlar om att människan kan kommunicera på flera språk där ett av 

språken är individens modersmål (Skans, 2011).  

 

 

 Sociokulturell teori 2.2

 

Lev Vygotskij (1896 – 1934) utvecklade den sociokulturella teorin som har fått allt 

större betydelse i forskningen om barns lärande. Vygotskij ansåg att barns utveckling 

är beroende av den kultur som de växer upp i och därför kan barns utveckling se 

olika ut. Han poängterade att man ska se utvecklingen som ett resultat av barns 

sociala samspel med kamrater och förskollärare. För att ett barn ska kunna lära sig 

hantera svårigheter som de möter under sin uppväxt behöver de till att börja med ha 

ett språk. Språket ger barn möjlighet att vara delaktiga i sociala samspel i samtal och 

inre dialoger med sig själva, vilket innebär att barn som pratar med sig själva 

utvecklar tänkandet (Hwang & Nilsson, 2011). 

Enligt Vygotskij är utveckling och utbildning kopplat till varandra. Det är därför 

betydelsefullt hur förskolläraren förhåller sig till barns lärande och utveckling. Den 
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proximala utvecklingen handlar om att vuxna ska ge barn möjligheten att få möta 

utmaningar och svårigheter för att sedan kunna utvecklas utifrån sina egna 

förutsättningar.  Barnen kan klara kraven genom att anstränga sig eller att få hjälp av 

en mer kunnig individ såsom en kamrat eller förskollärare. De vuxna bör stödja 

barnens utveckling och lärande genom att sätta upp rimliga mål som barnen kan nå. 

En central grund för utvecklingen är att kunna samarbeta med andra för att hitta en 

lösning eller klara av uppgifter. Det är av stor vikt att förskolläraren väcker intresse 

och ställer utmanade frågor samt inte ger de korrekta svaren direkt till barnen (a.a.).  

Enligt Sandvik och Spurkland (2011) är den proximala utvecklingszonen inte 

avgränsat till ett specifikt område utan är snarare något som utvecklas i kulturella 

sammanhang. Beroende på vilket samhälle barnet lever i och vilken kultur barnet 

tillhör så utvecklar barnet olika kulturella varianter och kompetenser såsom 

kulturella danser. Det är av stor vikt att förskollärare på mångkulturella förskolor är 

medvetna om att tvåspråkiga barn kan ha dold kompetens och även försöker utveckla 

dessa dolda färdigheter. Genom att stötta barnet kan förskolläraren hjälpa till att 

utveckla barnets kompetens. Stödjandet kan ske genom att uppmuntra och intressera 

barnet till att vara med i olika aktiviteter. En viktig uppgift som förskolläraren har är 

att veta hur mycket stöttning barnet behöver. Barnet utvecklas då ifrån att vara 

beroende av förskolläraren till en självständig individ (a.a.)  

 

 

 Tvåspråkighet och identitet 2.3

 

Enligt Bjar och Liberg (2010) är språk ett system för kommunikation mellan 

människor för att förstå och bli förstådd. Det är genom språket vi skapar en förståelse 

och kunskap tillsammans med vår omgivning. Vi människor kommunicerar verbalt 

och icke verbalt, det vill säga genom samtal och kroppsspråk. Kenndal (2011) 

betonade i sin licentiatavhandling att barn generellt använder språket för att 

kommunicera, tänka och uttrycka sig. Kommunikationen är en viktig del av språket 

och består exempelvis av miner, kroppsspråk och tonfall. Vidare belyste forskaren att 

identitet oftast kopplas samman med språk. Detta är något som också stöds av 

Ladberg (2003) som konstaterade att det är med hjälp av språket som människor 

kommunicerar och därmed ger uttryck för sin identitet. Ditt sätt att prata visar vem 

du är. Identiteten har två sidor: ett jag som handlar om vem jag vill vara och bli 

bekräftad som och ett vi som innebär en samhörighet med en grupp människor (a.a.).    

Enligt Hwang och Nilsson (2011) beskrivs identitet som en subjektiv upplevelse och 

består av tre aspekter såsom psykologiskt, biologiskt och social identitet. Den 

psykologiska identiteten handlar om känslor, behov och intressen. Biologiska 

identiteten innebär kön och kroppsuppfattning. Den sociala identiteten handlar om 

att miljön ger möjlighet att skapa olika kulturer, det vill säga den kultur man föds i. 

Dessa tre aspekter skapar en helhet för utvecklingen av barns identitet. Barnet 

utvecklar sin identitet under sin uppväxt och kan på så sätt identifiera sig med andra i 

sin omgivning. Vidare lyfte författarna fram begreppet identitets förvirring, som 

innebär att en individ kan känna sig vilsen genom att inte veta vem den är och känna 

sig osäker på sin tillhörighet (a.a.).  Detta konstateras också i en studie gjord av den 

koreanske forskaren Kim (2011). Forskaren hävdade att förvirringen kan bero att 

barnet inte känner tillhörighet varken till förstaspråket eller till andraspråket. Barn 
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som inte kan sitt modersmål känner sig osäkra i sitt andraspråk och kan därför 

påverkas negativ i sin identitetsutveckling och självkänsla. I studien framgick det ett 

exempel där en pojke inte kände tillhörighet till andraspråket, vilket påverkade hans 

självkänsla och identitet (a.a.). Detta överensstämde inte med Kenndals (2011) studie 

som betonade att språket inte används bara för att skapa sin egen identitet utan också 

för att forma sociala gruppidentiteter, det vill säga känna tillhörighet till en grupp 

människor.   

Ladberg (2003) menade att det inte alltid behöver handla om identitetsförvirring utan 

att barn kan uppleva det jobbigt när de inte kan göra sig förstådd. Det är också 

svårare för ett barn att hamna i en helt ny miljö där ingen förstår vad de säger och 

därför är det viktigt att barnet får stöttning av någon vuxen. Det är av stor vikt att ha 

vuxna förebilder som är intresserade av vad barnet har att säga och även kan 

uppmuntra barnet till att vara tvåspråkiga. Enligt Lunneblad (2013) har 

förskollärarnas bemötande till tvåspråkiga barnen en stor betydelse för hur barnen 

kommer att utvecklas som individer.  

 

 

 Tvåspråkighet 2.4

 

Sandvik och Spurkland (2011) hävdade att barn lär sig nya saker när det möter nya 

miljöer utanför hemmet, vilket innebär att för många tvåspråkiga barn är förskolan 

det första mötet med ett nytt språk. Barnets modersmål blir då ett minoritetsspråk 

eftersom det inte talas av de andra i förskolan. Majoritetsspråket blir därmed 

andraspråket som talas av större delen i samhället. Barnen är själva medvetna om att 

de inte kan prata på sitt modersmål för att göra sig förstådd. Dessa barn kallas för 

successivt tvåspråkiga eftersom de lär sig andraspråket samtidigt som de redan har 

ett modersmål. Simulant tvåspråkiga handlar om att barn möter både modersmålet 

och andraspråket samtidigt. Många barn lär sig två eller flera språk redan när de är 

små och anledningen till det kan vara olika. Det kan vara så att föräldrar har olika 

förstaspråk där den ena språket är majoritetsspråk och det andra ett minoritetsspråk. 

Föräldrarna vill därför att barnet lär sig majoritetsspråket redan i tidig ålder (a.a.).   

Vidare betonade Sandvik och Spurkland (2011) att många successivt tvåspråkiga 

barn har en icke-verbal period när det gäller andraspråket då de endast kommunicerar 

på sitt modersmål. Det innebär att de flesta av barnen lägger tid på att försöka lära 

sig att förstå språket som pratas runt omkring dem genom att lyssna, medan andra 

barn gärna prövar sig fram att prata andraspråket. Enligt författarna upplevde många 

förskollärare att det kunde vara jobbigt att inte kunna kommunicera med barnet och 

försökte istället pressa barnet att tala med dem. Det är därför av stor vikt att 

förskolläraren respekterar den icke-verbala perioden som barnen går igenom. Den 

icke-verbala perioden varar normalt under ett halvt år men kan ibland pågå under ett 

år. Barnen kan göra sig förstådda på andra sätt när de inte känner till begrepp eller 

ord på andraspråket, genom att ersätta ett ord med ett annat, gester eller 

kroppsspråket. Därför är det betydelsefullt att förskollärare skapar en trygghet för 

barnen som försöker uttrycka sig vare det är med eller utan ord (a.a.).   

Kodväxling är vanligt bland två och flerspråkiga barn, där växlar barnen mellan de 

språk som de har tillgång till (Ladberg, 2003). Enligt författaren har forskarna inte 
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kunnat bevisa om tvåspråkiga barn lär sig språken som ett eller två system i hjärnan. 

Tvåspråkiga barn som behärskar sina språk har lättare för att växla mellan språken 

eftersom det krävs att barnen har en grammatisk kunskap. Tvåspråkiga barn är 

medvetna om när de växlar mellan språken och det visar de genom att växla språken 

efter person eller kunskap. När tvåspråkiga barn inte kan ett ord på förstaspråket tar 

de hjälp av andraspråket och tvärtom. De kan också anpassa sitt språkval beroende 

på vilket språk personen de kommunicerar med behärskar (a.a.).   

Kodväxling kunde ibland missuppfattas som något negativt av enspråkiga 

förskollärare som ansåg att barnen inte skulle behärska andraspråket lika bra som 

förstaspråket. Enligt förskollärarna kunde barnen bli sena i utvecklingen av 

andraspråket (Sandvik & Spurkland, 2011). De vuxna irriterades också av att barnen 

växlade mellan språken eftersom de inte förstod vad barnen sa (Ladberg, 2003).   

 

 

2.4.1 Fördelar med tvåspråkighet                                                                                                                     
 

Yazici, Ilter och Glover (2010) har gjort en studie där de har jämfört förskolebarn 

från turkiska familjer i tre europeiska länder. Forskarna påpekade hur betydelsefullt 

modersmålet är för barns språkutveckling. Barn som ges möjligheten att få 

modersmålsundervisning behärskar andraspråket bättre och har lättare att lära sig 

läsa och skriva (a.a.).  

En studie gjort av Rodriguez (2010) var en annan fördel med modersmålet att barnen 

kunde kommunicera med sin släkt. Framför allt ansåg föräldrarna i studien att 

flerspråkighet gynnade barnens kognitiva och sociala förmågor. Barn som får 

möjligheten att tänka på olika språk kan känna tillhörighet till olika kulturgrupper 

(a.a.). Detta styrks även av Kullti (2012) och Berglund (2008) som hävdade i sina 

studier att barn som får möjlighet att utveckla modersmålet och andraspråket 

parallellt inte bara utvecklar sina språkliga förmågor utan också den kognitiva 

förmågan. På så sätt utvecklar barnet sin problemlösningsförmåga.  

Forskarna Haworth, Cullen, Simmons, Schimanski, McGarva och Woodhead (2006) 

har gjort en studie i ett daghem på Nya Zeeland, där 30 barn deltog och åtta av 

barnen var samoanska. Syftet med studien var att urskilja olika faktorer som 

påverkade barns tvåspråkighet. Vidare belyste forskarna att barn som får möjligheten 

att använda sig av sitt modersmål har lättare att utveckla tvåspråkighet och 

sammankoppla modersmålet och andraspråket. I studien ges det ett exempel där en 

förskollärare visade en tillåtande och positiv attityd när tre samoanska barn arbetade 

med en uppgift både på sitt modersmål och andraspråket. Detta ledde till att de 

tvåspråkiga barnen fick bättre resultat än de enspråkiga barnen i ord glosor.  

Enligt Berglund (2008) har tidigare forskning konstaterat fördelarna med 

tvåspråkighet. Bland annat att tvåspråkighet har en positiv inverkan på barnets 

sociala, kognitiva och språkliga utveckling. Barnet utvecklar en flexiblare kognitiv 

förmåga och får möjlighet att tänka utifrån olika perspektiv. Detta leder till att de blir 

mer kreativa och flexibla än enspråkiga barn, eftersom barnen redan är vana att ge 

uttryck åt sina känslor och tankar på två språk (a.a.). Ytterligare en fördel var att 

tvåspråkiga barn får uppleva två erfarenhetsvärldar och olika kulturer Baker (1996). 
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2.4.2 Nackdelar med tvåspråkighet 
 

Enligt Baker (1996) fanns det väldigt få nackdelar med tvåspråkighet. En handlade 

om att föräldrarna med tvåspråkiga barn såg modersmålet som ett hinder för barnens 

språkutveckling i andraspråket. Detta är något som förstärks av Kim´s (2011) studie 

där föräldrarna inte var medvetna om modersmålets betydelse mer än att det var bra 

för att kunna kommunicera med familjen. En del av föräldrarna i studien trodde att 

kommunicera med barnen på sitt modersmål kunde vara ett hinder för barnens 

språkutveckling i andraspråket. Därför undvek de att prata sitt modersmål med sina 

barn hemma. Vilket stöds även av författaren Ladberg (2003) som konstaterade att 

många föräldrar hade fått rådet av talpedagoger eller barnläkare att inte 

kommunicera med sina barn på sitt modersmål. De menade att detta försvårar barnets 

språkutveckling i andraspråket. Därför var det bättre att man begränsade antalet 

språk genom att barnets modersmål inte används i förskolan eller att familjerna höll 

sig till ett av språken. Många föräldrar har därför av omsorg om sina barn övergått 

till andraspråket för att på så vis ge barnen en bra start i livet. Detta har i sin tur 

skapat problem inom familjerna eftersom barnet inte kan modersmålet och 

föräldrarna har brister i andraspråket. 

Berglund (2008) betonade att det råder olika uppfattning om huruvida tvåspråkighet 

påverkar barn negativt eller inte. Det mest förekommande påståendet är att inlärning 

av två språk sker på bekostnad av varandra. Vidare betonade forskaren att det fanns 

föreställningar om barn som växer upp tvåspråkigt utvecklar ett starkare förstaspråk 

och ett svagare andraspråk. Ytterligare en nackdel var att barn som är tvåspråkiga 

kan känna att de inte tillhör något av språken. Detta kan i sin tur leda till att barnet 

får sociala eller identitetsproblem eftersom barnen inte känner tillhörighet till varken 

språken och kulturerna. Enligt Baker (1996) kan barnen inte alltid binda samman 

språken och kulturen på ett gynnsamt sätt.  

 Ladberg (2003) konstaterade att tvåspråkighet sällan uppmuntrades i förskolan och 

sågs som något besvärligt av förskollärarna. Vidare nämnde författaren ett exempel 

där en eritreansk flicka kunde tala fem språk när hon bodde i sitt hemland men nu när 

hon kom till Sverige talade hon bara svenska. Det var ingen i förskolan som frågade 

henne vilka andra språk hon kunde. Lunneblad (2013) hävdade i sin studie om hur 

nyanlända barn bemöts i förskolan, att lärarna undvek att prata om barnens 

erfarenheter och barnens kulturer. Det framgick också att etnicitet och kultur snarare 

användes som en förklaring till barns svårigheter i förskolan och skolan (a.a.). 

Sammanfattningsvis visar dagens forskning att det finns fler fördelar än nackdelar 

när det handlar om tvåspråkighet. Bland annat lyfts det fram att tvåspråkighet gynnar 

barnets kognitiva och sociala förmåga. Barnen blir också flexibla eftersom de redan 

är vana att tänka utifrån deras tvåspråkighet. Många av dagens nackdelar kring 

tvåspråkighet beror på gammal forskning, då man ansåg att barn inte klarade av att 

lära sig två språk samtidigt eller att båda språken sker på varandras bekostnad. 

Dagens forskning visar det motsatta, att ett barn kan lära sig två eller fler språk om 

behovet finns. 
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 Arbetet med tvåspråkighet i förskolan 2.5

 

Skans (2011) visade i sin studie hur förskollärare arbetar med andraspråkighet i 

förskolan. Förskollärarna i studien ser betydelsen av att arbeta med 

språkutvecklingen hos alla barn. De arbetade mest i stora barngrupper där de jobbade 

med olika språk för att främja en tvåspråkig miljö. Detta kunde leda till att 

förskollärarna inte fick möjligheten att kommunicera enskilt med varje barn (a.a.). 

Enligt Kullti (2012) arbetade förskollärarna med barnens språkutveckling genom att 

dela in barnen i mindre grupper. Genom att arbeta med mindre grupper fick 

förskollärarna möjligheten att kommunicera med alla barnen. Vilket i sin tur ledde 

till att barnen blev mer delaktiga.  Haworth m.fl. (2006) visade på olika metoder som 

förskollärarna använde sig av för att förstärka tvåspråkiga barns språkutveckling till 

exempel genom att barnen fick sjunga, lyssna på musik, dikter och berättelser.   

Ladberg (2003) betonade att tidigare forskning visade att prosodin, det vill säga 

rytmen förstärker orden och är därför betydelsefullt för språkinlärning. Barn lär sig 

redan i tidig ålder språkets mönster av rytm och tonfall. Språkmelodi, rytm och 

rörelse är ett starkt hjälpmedel för att lära sig andraspråket. Vidare hävdade 

författaren att användning av sånger, fingerlekar, rörelsevisor, rim och ramsor gjorde 

att barn tar till sig det andraspråket snabbare. Glädjen med dessa metoder hjälpte till 

att göra andraspråksinlärningen mer lustfyllt. Rörelserna i de olika lekarna gjorde att 

barnen fick en kroppslig erfarenhet och lärde sig nya ord. Förskollärarna såg vikten 

av att rytm, musik, rimochramsor var betydelsefulla hjälpmedel för språkinlärningen 

i andraspråket. Detta överensstämde med Haworth m.fl.(2006) studie där det 

framgick hur betydelsefullt det var med en berikad miljö med sånger, rörelse-lekar 

och utmanande aktiviteter för språkutvecklingen. Barnen behövde en vuxen som var 

positiv och engagerad för att utvecklas i andraspråket.  

Enligt Ladberg (2003) tillhörde berättelser, sagor och högläsning de bästa 

arbetssätten för att ge barnen tillgång till ett rikt språk. Med hjälp av sagor och 

berättelser lärde sig barnen nya begrepp och uttryckssätt som de annars inte skulle få 

höra. Det var därför av stor vikt att förskollärarna förberedde sig inför sagoläsningen 

och hade det i mindre barngrupper. Såväl sagor som berättelser kunde illustreras med 

flanomaterial eller teater där förskolläraren spelade upp en saga med hjälp av dockor. 

Detta hjälpte barnen att se sagan eller berättelsen konkret med hjälp av materialet 

samtidigt som de hörde vad förskolläraren berättade. Vidare visade författaren att 

bilder var ett lysande hjälpmedel för att förtydliga andraspråket hos tvåspråkiga barn 

(a.a.).    

Forskaren Kirsch (2006) har gjort en studie i Luxemburg som handlar om hur barn 

blir tvåspråkiga eller flerspråkiga. Enligt forskaren var barn medvetna om hur de 

lärde sig och förstärkte andraspråket. Detta kunde barnen göra genom att upprepa, 

lyssna och titta på tv. Lärarna som ingick i studien använde sig också av andra 

metoder i skolan för att lära barnen andraspråket, till exempel genom skriftövningar 

och glosor för att utöka barnens ordförråd. Resultatet av studien visade att barnens 

motivation och vilja hänger starkt ihop med språkinlärningen av andraspråket. Det 

innebar att de barn som hade intresset och motivationen hade större möjlighet att lära 

sig andraspråket.   

Björk-Willén (2008) är en svensk forskare som har gjort en studie om en flerspråkig 

förskola i Sverige. Syftet med forskningen var att ta reda vilka strategier som 

användes av förskollärarna för att lära barnen ett nytt språk. Förskollärarna i studien 
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använde sig av metoder såsom upprepning för att lära sig andraspråket. Enligt 

Ladberg (2003) var metoden upprepning betydelsefullt för att lära sig ett nytt språk 

eftersom hjärnan lagrar minnet av ordets uttal när man upprepar. Vidare betonade 

författaren att förståelsen av ett språk ska bli automatiserad behöver barnet höra 

språket ofta och regelbundet. Detta kan barnet göra genom att upprepa meningar 

under vistelsen i förskolan. Författaren ansåg att förskollärare många gånger var mer 

fokuserade på att lära barnen enstaka ord när det gällde andraspråksutvecklingen, i 

stället för att arbeta med att upprepa hela meningar så att barnen också får lära sig 

grammatiska strukturer.   
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3 SYFTE 
 

Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare uppfattar modersmålets 

betydelse för barns andraspråk och identitet. Vidare vill vi också ta reda på vilka 

fördelar och nackdelar förskollärarna ser med tvåspråkighet. Slutligen vill vi även 

undersöka hur förskollärare arbetar för att stödja och främja språket när det gäller 

tvåspråkiga barn i förskolan.  

 

Frågeställningarna är följande:  

 

 Hur uppfattar förskollärare modersmålets betydelse för barns identitet och 

utveckling av ett andraspråk? 

 

 Vilka fördelar och nackdelar ser förskollärare med tvåspråkighet? 

 

 Hur arbetar förskollärare för att stödja och främja andraspråket hos 

tvåspråkiga barn? 
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4 METOD 

 

I metodkapitlet redovisas vad som utmärker en intervju som är en form av en 

kvalitativa metod och vilka fördelar och nackdelar det finns med metoden. Vidare 

framkommer det också om studiens tillvägagångssätt och slutligen vad de 

forskningsetiska principerna innebär. 

 

 

 Kvalitativa intervjuer 4.1

 

Hwang och Nilsson (2011) konstaterar att forskare som använder sig av kvalitativ 

metod brukar beskriva händelser. Enligt Eliasson (2013) passar en kvalitativ metod 

när man ska få en bredare kunskap inom ett område och för att förstå något på ett 

djupare plan. Vidare betonar forskaren att teorier som fungerar bäst ihop med den 

kvalitativa metoden har en kunskapssyn som handlar om att uppnå kunskapen genom 

att på gå på djupet hur en händelse hänger ihop. Det som utmärker kvalitativ metod 

är intervjuer, observationer och fältstudier (a.a.). I studien har vi valt att använda oss 

av kvalitativ metod.   

Enligt Dimenäs (2007) liknar en kvalitativ intervju ett vanligt samtal men skillnaden 

är att intervjun har ett bestämt ämne och syfte. Individen som intervjuar ansvarar för 

att hålla sig till ämnet utan att själv leda samtalet. Syftet med intervjun är att närma 

sig respondentens tankesätt för att skapa en större förståelse för hur personen tänker. 

Människor tänker olika beroende på deras erfarenheter och därför är det bra att 

respondenten får berätta utifrån sina egna kunskaper och erfarenheter. Det är också 

av stor vikt att använda sig av öppna frågor och att kunna ställa följdfrågor. 

Det är betydelsefullt att skriva sin egen förförståelse och tänka på vad man vill få ut 

av intervjun. Detta gör intervjuaren för att få syn på hur den själv tänker kring ämnet 

och för att hålla sig neutral under intervjuns gång. Vidare poängterar författaren att 

tystnad är något som vi människor har svårt med eftersom vi upplever det som något 

negativt. Intervjuare ska därför ge den tid respondenten behöver för att tänka även 

om det skulle innebära en tystnad (a.a.). 

En fördel med att intervjua är att man kan få mer utvecklade svar då intervjuaren kan 

ställa följdfrågor. Det är positivt att intervjuaren och respondenten kan se varandra 

eftersom det även ger tillgång till kroppsspråket (a.a.).   

  

 

 Urval  4.2

 

Vi valde att göra ett bekvämlighetsurval som innebär att forskaren använder de 

personer som finns tillgängliga (Eliasson, 2013). Vidare betonar författaren att den 

här metoden inte representerar befolkningen utan enbart deltagarna som är med. I 

undersökningen ringde vi olika förskolor från hela kommunen för att sedan begränsa 
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urvalet till de förskolor som hade erfarenhet av tvåspråkighet (a.a.). Det är av stor 

vikt vid kvalitativ intervju att välja någon som har erfarenhet kring ämnet (Dimenäs, 

2007).  

Intervjuerna gjordes med åtta verksamma förskollärare i fem olika förskolor belägna 

inom samma kommun. Förskolorna bestod av fyra till sex avdelningar med 15 till 25 

barn i åldrarna 1-5 år. Urvalet bestod av utbildade förskolelärare med erfarenhet av 

arbete i mångkulturella förskolor.  

Sju av förskollärarna arbetade heltid och en hade tjänst på 75 procent. Samtliga 

pedagoger var fast anställda. De intervjuade bestod av sex kvinnliga och två manliga 

förskollärare i åldrarna 25-55 år. Förskollärarna som deltog i studien hade 1-25 års 

erfarenhet av arbete med tvåspråkiga barn i förskolan.         

 

   

 Genomförande och databearbetning 4.3

 

Det första som gjordes var att formulera relevanta intervjufrågor utifrån studiens 

syftesfrågor (se bilaga 1). I undersökningen kontaktades ett flertal förskolor för att 

undersöka intresset att delta i studien. Alla förskolor kontaktades via telefon eller 

mail för att sedan presentera syftet med studien och vad intervjufrågorna handlade 

om.  Efter det bestämdes tid och plats för att genomföra intervjuerna. Två av 

respondenterna ville gärna ha intervjufrågorna utskickade för att bekanta sig med 

frågorna och förbereda sig inför intervjun. Ett antal förskolor tackade nej eftersom de 

saknade erfarenhet kring att arbeta med tvåspråkiga barn. En annan orsak var 

tidsbrist och ont om personal. 

En pilotstudie gjordes, där två bekanta förskollärare deltog innan intervjuerna. Syftet 

var att ta reda på om frågorna var rätt formulerade och för att pröva intervjufrågornas 

innehåll. Studien ledde till att några frågor blev omformulerade på grund av att de 

tolkades annorlunda än studiens syfte. Även vissa ord ändrades så att det blev 

tydligare i intervjufrågorna. Enligt Eliasson (2013) är det en fördel att göra en 

pilotstudie innan intervjun äger rum. Pilotstudien hjälper till intervjuaren att få syn 

på om frågorna är tydligt formulerade eller om det är något intervjuaren har missat 

(a.a.) 

Vi valde att genomföra alla intervjuer tillsammans eftersom det underlättade att få 

syn på sådant som inte kunde spelas in såsom kroppsspråket. Det var också en 

trygghet att ha den andra vid sin sida samtidigt som man fick hjälp om det behövdes. 

En av oss hade ansvaret för att spela in intervjuerna. Intervjufrågorna delades 

emellan så att den ena ställde frågorna i början och den andra i slutet.  

Enligt Dimänes (2007) har miljön en avgörande betydelse för om intervjun blir 

lyckad eller inte. Det är därför en fördel att kunna sitta så att den som intervjuar och 

respondenten kan se varandra. När vi intervjuade satt respondenten och intervjuarna 

mittemot varandra vid ett bord. Det var en lugn miljö utan några störningsmoment. 

Dimänes (2007) och Eliasson (2013)  poängterar att det är av stor vikt att använda 

sig av ljudupptagning för att spela in intervjun och på så sätt få med allt 

respondenten säger. Vi kunde på så sätt rikta all koncentration på vad som sades 

istället för att skriva samtidigt och gå miste om viktig information. Att spela in 
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intervjuer ger också intervjuaren möjligheten att gå tillbaka om det skulle vara något 

som är oklart. 

Varje intervju tog ungefär fyrtio minuter till en timme. Dimenäs (2007) betonar att 

intervjuaren ska tänka på att ha gott om tid men även ha i åtanke att intervjun inte 

bör överstiga en timmeför att undvika att trötta ut respondenten.  

När alla intervjuer var klara delade vi upp intervjuinspelningarna för att sedan 

transkribera var för sig. Intervjuerna transkriberades direkt efter varje intervju, vilket 

underlättade bearbetningen av transkriberingen. Inspelningen gjorde att vi fick 

möjligheten att lyssna om igen om det behövdes. Detta är något som stöds av 

Dimenäs (2007) som menar att intervjuerna måste bearbetas genom transkribering, 

det vill säga att man först lyssnar av intervjuerna för att sedan skriva ner vad som 

sägs. Transkriberingen ger möjligheten att upptäcka olika mönster som sedan kan 

sammanställas i teman som svar på syftesfrågorna. Eliasson (2013) konstaterar att 

nackdelen med transkriberingen är att intervjuerna tar lång tid att transkribera. Detta 

var något som vi upplevde under transkriberingen eftersom det tog längre tid än 

förväntat.     

Intervjusvaren analyserades för att sedan kategoriseras efter våra syftets frågor. 

Därefter markerades kategorierna med tre färgpennor och slutligen jämförde vi de tre 

kategorierna med bakgrunden för att hitta kopplingar.  

 

 

 Forskningsetiska principer 4.4

 

I det etiska kapitlet presenteras de forskningsetiska principer som är; 

Informationskravet, Samtyckteskravet, Konfidentialitetskravet och Nyttjandekravet.  

 

Innan intervjun äger rum så ska respondenten informeras om de forskningsetiska 

frågor som är följande:  

Enligt Vetenskapsrådet (2002) handlar informationskravet om att forskaren alltid ska 

informera de individer som deltar om studiens syfte. Detta menas med att individerna 

som är med i studien ska veta att deras deltagande är frivilligt. De har också rätt att 

när som helst säga ifrån om de inte skulle vilja delta mer. Respondenterna ska också 

få reda på alla momenten som ska ingå i studien. 

I vår undersökning informerades alla respondenter om syftet med studien. Vidare 

berättade vi att det också var frivilligt att delta och att de när som helst kunde avbryta 

under intervjun. 

Samtyckeskravet innebär att respondenten har rätt att säga ja eller nej om de vill 

medverka i studien. För barn som inte är myndiga ska deras vårdnadshavare 

informeras. Det är också viktigt att berätta för dem att om de inte hör av sig så räknas 

det som ett indirekt samtycke från deras sida (Vetenskapsrådet, 2002).  

Vi informerade varje förskollärare om att intervjun skulle spelas in och om de 

godkände det. Alla förskollärare gav sitt godkännande till att spela in intervjuerna 

och vi spelade in med hjälp av våra mobiltelefoner.  
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Konfidentialitetskravet handlar om att uppgifter som tillhör deltagarna i studien ska 

behandlas med konfidentialitet. Detta menas med att individens uppgifter ska vara 

anonyma så att obehöriga inte kan komma åt dem och veta vem det är 

(Vetenskapsrådet, 2002).    

Alla respondenter informerades om att de skulle vara anonyma i studien och att deras 

personuppgifter inte lämnas ut till någon. 

Nyttjandekravet, handlar om att man ska informera respondenten att uppgifterna som 

samlas in kommer endast användas i forskningssyfte (Vetenskapsrådet, 2002).  

Även här informerades respondenterna att alla uppgifter som samlades in till studien 

endast skulle användas för forskningens skull.   
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5 RESULTAT 
 

I följande resultatkapitel presenteras hur betydelsefullt modersmålet är för 

tvåspråkiga barns identitet och att det underlättar för språkinlärningen av 

andraspråket. Det framkommer också att förskollärarna ser fler fördelar än nackdelar 

med tvåspråkighet. Slutligen berättar förskollärarna om de vanligaste arbetssätten 

som finns i förskolan för att stödja och främja andraspråket såsom läsa böcker, lyssna 

på musik och titta på bilder. Vissa av förskollärarna tar hjälp av tekniken såsom Ipad 

för utveckla och stärka andraspråket hos tvåspråkiga barn.  

  

 

 Identiteten och modersmålet är oskiljbara  5.1

 

Alla förskollärare hade samma syn på begreppet modersmål, att det är det språk som 

man föds in i och som man ärver av sina föräldrar. En förskollärare beskriver 

modersmålspråket som det språk som känns naturligast att uttrycka sig i.   

 

Modersmål är känslospråk, som man får av föräldrarna som man kan uttrycka 

alla sina känslor i det blir inte tillgjort utan det blir mitt äkta språk som jag kan 

förmedla.  

 

Enligt förskollärarna har modersmålet stor betydelse för barns identitet. De menade 

att det är positivt att barnen får känna att deras modersmål och kultur är viktig för att 

vara stolta över deras identitet. Förskollärarna ansåg att barn som är stolta över sin 

identitet och modersmål fick en bättre självkänsla, självförtroende och självtillit. 

Barnen kunde annars påverkas negativt i sin identitet och känna en osäkerhet i 

lärandet av andraspråket. Enligt förskollärarna är det svårt att skilja modersmålet och 

identiteten var för sig eftersom de är oskiljbara.  

 

 Barn som är stolta över sitt ursprung är också stolta över sin identitet. 

 

 

 Modersmålets betydelse för språkutvecklingen 5.2

 

I intervjuerna framkom det att modersmålsundervisningen hade tagits bort ifrån 

förskolans verksamhet. Detta var något som upplevdes negativt av förskollärarna 

eftersom det påverkade barnets möjligheter att lära sig sitt modersmål. En av 

förskollärarna hävdade att modersmålsundervisningen ändå var för kort för att det 

skulle kunna ha betydelse för barnets språkkunskaper i modersmålet. 
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Att få hemspråksundervisning i en timme i veckan, det är så marginellt. Det har 

inte varit en sådan stor grej för dem barn som får den.  

 

Förskollärarna var överens om att modersmålet har en positiv inverkan när barnen 

ska lära sig ett nytt språk eftersom barnen redan har erfarenhet av ett annat språk. 

Förskollärarna framhåller att ju fler språk barnen kan desto lättare blir det att lära sig 

ett nytt språk.  

 

För kan de sitt modersmål så kan de lättare sätta ord och lära sig det andra 

språket lättare exempelvis svenskan. 

 

Någon förskollärare menade att man förr i tiden ansåg att man inte kunde lära sig 

mer än ett språk i taget, utan helst skulle vänta med att lära sig ett nytt språk tills man 

behärskade sitt modersmål. Men som förskolläraren påpekar så har dagens forskning 

en helt annan uppfattning att man visst kan lära sig två språk samtidigt.  

 

Just de här yngre barnen som jag mötte ute i förskolan så hade vi en tanke på den 

tiden om att man inte kunde mer än ett språk ifrån början. För man var tvungen 

att lära sig ett först, så man skulle gärna vänta med språk nummer två. Den nya 

forskningen säger snarare tvärtom, använd båda språken.  

 

 

 Fördelar med tvåspråkighet 5.3

 

Fördelenarna med tvåspråkighet var övervägande något som alla förskollärarna var 

ense om. De berättade att tvåspråkighet ger fördelen att kommunicera med flera 

människor i förskolan. Förskollärarna konstaterade att det var lättare att lära sig flera 

språk när man redan var tvåspråkig, vilket också gav tillgång till flera kulturer.   

 

En person som är tvåspråkig har lättare att lära sig flera språk. Man har också 

tillgång till flera kulturer och har lättare att ta till sig nya kulturer. 

 

Förskollärarna menade också att barnen tyckte att det var väldigt roligt att prata på 

olika språk. Vidare konstaterade förskollärarna att tvåspråkigheten i deras förskola 

gör att barnen har en erfarenhet och förståelse för vad tvåspråkighet innebär.   

 

Hade vi inte haft tvåspråkighet i vår förskola hade barnen inte haft någon 

erfarenhet av det. Men det får de ju här och det kan också få en annan förståelse 

för tvåspråkigheten. Barnen tycker det är jättefascinerade när vi pratar engelska 

till exempel lika väl som någon annan pratar arabiska. Det har vi märkt ju äldre 

barnen blir ju roligare tycker de att det är och säga något på deras språk. 
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Någon förskolelärare ansåg att det är lättare att komma in i samhället eftersom 

tvåspråkighet gav fler möjligheter.  En annan förskollärare menade att om man är 

tvåspråkig kan barnen få ta del av andras erfarenheter och synsätt. 

Sammanfattningsvis ansåg förskollärarna att tvåspråkighet bidrog till ett rikare språk. 

Vidare nämde de att tvåspråkigheten gav barnen ett större ordförråd och att de också 

fick förståelse för att det kan finnas olika uttryckssätt.  

 

Förskollärarna såg kodväxling som något positiv eftersom de ansåg att det ger 

möjligheten att kunna blanda språken. Exempelvis om det inte finns ett ord på 

andraspråket så kan barnen använda modersmålet för att komplettera meningen. De 

ansåg också att det är roligt att se hur barnen växlar mellan språken.  

 

När barnen växlar språken blir jag så fascinerad. Då pratar man svenska och så 

plötsligt kommer mamma eller pappa och så vänder man totalt till modersmålet. 

Därefter vänder man sig och säger en mening till kompisen bredvid på svenska. 

Det tycker jag är jättehäftigt. 

 

Vidare nämnde en förskolelärare att det också är en fördel att kunna använda sig av 

barnets språkväxlingsförmåga som en resurs. På så sätt kan man ta hjälp av barnet 

som kan båda språken för att kommunicera på modersmålet med det barnet som inte 

kan svenska. 

 

Nu har vi fått en kille ifrån Syrien eller ja han är egentligen född här men han har 

varit hemma med sin mamma så han kan ingen svenska. Då är det jättebra att 

kunna använda de andra barnen som pratar hans språk, arabiska alltså. För att 

kunna prata med han. För att få in han så att han inte känner sig alldeles ensam.  

 

 

 Nackdelar med tvåspråkighet 5.4

 

Svaren skilde sig delvis åt när det handlade om nackdelar med tvåspråkighet. De 

flesta förskollärarna var eniga om att det inte fanns några nackdelar med att vara 

tvåspråkig. 

 

Några förskollärare lyfte dock fram nackdelar med tvåspråkighet och menade att det 

var en nackdel om barnet började prata andraspråket hemma, eftersom det kunde 

skapa en obalans i andraspråket och menade att det fanns en risk att barnet kunde gå 

miste om sitt modersmål.  

 

Den enda nackdelen jag kan se är om man börjar prata svenska hemma också. 

Då blir det någon sorts osäkerhet och mer knaggligare på modersmålet.  När man 

är hemma ska man bara prata sitt modersmål och på förskolan så kan man prata 

svenska med sina kompisar. Då har man en sorts balans och samtidigt lär sig 

båda språken. 
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En annan förskollärare uppmärksammade att barnen kunde säga fula ord till varandra 

på modersmålet som ett problem. Förskolläraren kunde inte förstå vad barnet sa och 

menade att det var något som barnen ibland medvetet använde sig av. 

 

Ibland har det hänt att det förekommer fula ord på deras språk och detta är inget 

vi förstår. 

 

Någon annan förskollärare betonade att det kunde finnas svårigheter i barnens lek om 

ett barn växlade sina språk så att de andra barnen inte förstod. Förskolläraren menade 

att det ibland kunde finnas barn som hade samma modersmål som lekte tillsammans 

under den fria leken. Detta kunde leda till svårigheter när andra barn ville delta i 

leken på grund av att de inte förstod språket.  

 

I såna fall kan det bli svårt för ett annat barn att förstå om de blandar språken i 

samma mening emellan varandra. Vi är väldigt tydliga med att det är okej att 

göra men när det kommer ett tredje barn som vill vara med i leken som inte kan 

det språket måste man växla till svenskan.   

 

 

 Förskollärarnas arbetssätt med tvåspråkighet 5.5

 

5.5.1 Vanligaste arbetssätten i förskolan 

 

Sammanfattningsvis hade förskollärarna liknande sätt att arbeta med tvåspråkighet i 

förskolan. De använde sig av böcker, sagor, berättelse, kroppsspråket, bilder, musik 

och sånger. En aspekt som de lyfte fram var hur betydelsefullt det är att vara tydligt 

och benämna alla begrepp när man kommunicerar med barnen. De ansåg också att 

det är viktigt att upprepa samma ord och begrepp och inte tänker att det blir för 

tjatigt. Många av förskollärarna ansåg att matsituationen är ett bra tillfälle att träna 

ord och begrepp. 

Att verkligen benämna varenda liten grej. Man kan känna sig lite tjatig men när 

man ska äta till exempel. Då är det ett perfekt tillfälle att träna språket såsom 

begrepp. Exempelvis kan man benämna nu sätter vi oss på stolen och du har din 

gaffel på din vänstra sida. 

 

Här nedan kommer ytterligare ett exempel från en annan förskollärare som lyfter 

fram matsituationen.  

 

Man måste vara tydlig och benämna och upprepa. Exempelvis när man sitter vid 

matbordet benämna ”vill du ha vatten eller mjölk?” och är tydligt samtidigt som 

man visar upp mjölkpaketet och vattenkannan.  
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En förskollärare uppmärksammade hur betydelsefullt det är att vara tydlig i sitt sätt 

att kommunicera med både enspråkiga och tvåspråkiga barn, och påpekade att 

kroppsspråk och bilder tydliggör det som sägs. 

 

Genom att vara väldigt tydlig och använda konkret material och mycket bilder. 

Man kan ha bildschema för att försöka få barnet att förstå vad en dag innebär. 

Att du förklarar något samtidigt som du visar en bild för då blir det ju tydligt. Vi 

använder TAKK, tecken som stöd då man tecknar och pratar samtidigt. Det är 

lättare att visa med kroppsspråket än och bara prata. 

 

Flera förskollärare berättade att de lånade böcker från biblioteket tillsammans med 

barnen, och att de också lånade böcker på barnens språk eftersom de tyckte att det 

var viktigt att inkludera barnens språk och kultur i verksamheten. Förskollärarna 

menade att barnen då får bekanta sig med bokstäver på deras eget modersmål. 

 

Det är väl specifikt böcker som vi lånar tillsammans med barnen jag kommer på 

i första hand och där är även texten på deras språk inkluderat i de här böckerna. 

Det är ju det som gör att de oftast känner igen tecken hemifrån i de här böckerna 

och jag tror att det kan vara en fördel för barnen. 

 

Hälften av förskollärarna använde sig av musik för att göra lärandet mer lustfyllt. 

Vidare konstaterar förskollärarna att musik och rörelse är något som barnen tycker 

väldigt mycket om. 

 

 Barnen brukar gilla när vi har musik och blir väldigt glada. Vi brukar göra olika 

rörelser till musiken och det gillar barnen. 

 

En av förskollärarna nämnde att de arbetade med rim och ramsor i förskolan 

eftersom de ansåg att det gynnar barnens språk när de får leka med orden. De hade 

också rim och ramsor från andra länder.  

 

Rim och Ramsor är ett bra sätt att jobba på. Det tycker barnen är spännande och 

roligt när de kan ändra en bokstav och får det till ett nytt ord. Vi tar också in rim 

och ramsor ifrån andra länder.  

 

 

5.5.2 Tekniken hjälper till att främja andraspråket 

 

Förskollärarna beskrev hur de tog hjälp av tekniken för att främja barnens lärande. 

En förskollärare berättade att de hade Ipad i förskolan, att de hade olika appar som 

stimulerade språkinlärningen. Vidare beskrev förskolläraren att en av apparna kunde 

barnen trycka på bokstäver för att sedan höra hur de lät för att slutligen bilda ord. 
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Andra förskollärare använde sig av ljudböcker och Youtube för att lyssna på sånger, 

sagor och berättelser på barnens modersmål. 

 

Vi använder oss av sånger, sagor och berättelser. Vi tar hjälp av Youtube där 

barnen kan lyssna på deras språk. 

 

 I exemplet nedan uttryckte en förskollärare att det finns svårigheter att arbeta med 

större barngrupper eftersom de inte hinner prata med varje enskilt barn. Därför ansåg 

förskollärare att det hade varit bättre med mindre barngrupper för att hinna 

kommunicera och hjälpa barnen i deras lärande i andraspråket. 

 

Att prata mycket med dem. Vi har väldiga stora barngrupper. Att man försöker 

få tid med varje barn kanske inte enskilt men ändå att man kan koncentrera sig 

på varje barn och gör varje tillfälle till ett lärande.  
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6 DISKUSSION 
 

I diskussionskapitlet redovisas en analys av vad tidigare forskning samt litteraturen 

säger om tvåspråkighet gentemot resultatet. Det framkommer mer likheter än 

skillnader exempelvis; hur betydelsefullt modersmålet är för tvåspråkiga barn, att 

barn med ett utvecklat modersmål är trygga i sin identitet och får bättre självkänsla 

samt har lättare att lära sig andraspråket. Slutligen handlar det om att förskollärarna 

hade liknande arbetssätt för att främja andraspråket såsom läsa böcker, sagor och 

lyssna på musik, vilket även tas upp i bakgrundkapitlet.  

  

 

 Modersmålet och identiteten är beroende av 6.1
varandra 

 

I vår studie definierade förskollärarna begreppet modersmål som det rådandet språket 

i hemmet och som man får av sina föräldrar. Detta är något som också stöds av 

Kenndal (2011) som anser att det är den vanligaste definitionen av modersmålet.  

 I undersökningen uttryckte en förskollärare att det bör finnas en balans mellan 

modersmålet och andraspråket. Förskolläraren ansåg att man fick balans genom att 

prata sitt modersmål hemma och andraspråket i förskolan. Detta överensstämde med 

Kullti (2012) och Berglund (2008) som också argumenterade att barn som lär sig 

både modersmålet och andraspråket parallellt utvecklar sina språkliga och kognitiva 

förmågor.  

Ett flertal förskollärare såg modersmålets betydelse för tvåspråkiga barns identitet. 

Förskollärarna ansåg att det var viktigt att barnen kände att deras kultur och 

modersmål inkluderades i verksamheten eftersom modersmålet och identiteten är 

starkt sammankopplade. De menade att barn som kan sitt modersmål också är säker i 

sin identitet, vilket i sin tur är betydelsefullt för att öka barnens självkänsla, självtillit 

och självförtroende. Barn som däremot var osäkra i sitt modersmål riskerade att inte 

känna sig trygga i sin identitet. Dessa barn kunde känna ett utanförskap och att deras 

inlärning av andraspråket påverkades negativt. Detta stöds av Kim (2011) som 

framhävde i sin studie att barn som har svårigheter med sitt modersmål löper större 

risk att känna en osäkerhet i andraspråket. Detta kan också i sin tur leda till barn kan 

påverkas negativ i sin självkänsla och identitet. Vikten av detta styrks även av 

Hwang och Nilsson (2011) som beskrev detta som en identitetsförvirring som 

handlar om att man känner en osäkerhet i sin tillhörighet av båda språken.    

Enligt Ladberg (2003) behövde detta inte alltid handla om identitetsförvirring utan 

kan bero på att barn känner frustration över att inte kunna kommunicera och göra sig 

förstådd i andraspråket. Ladberg menade också att hamna i en helt ny miljö gör att 

barnet kan uppleva det besvärligt. Därför är det av stor vikt att barnet får hjälp av en 

vuxen som visar intresse(a.a.). Enligt Vygotskij är det betydelsefullt att vuxna stödjer 

barnet genom att uppmuntra och engagera sig för att skapa en trygghet hos barnet. 

Förskollärare bör veta hur mycket hjälp ett barn behöver för att sedan erbjuda den 

hjälp som behövs (Sandvik & Spurkland, 2011). Vygotskij poängterade att språk är 

en viktig förutsättning för att kunna lösa utmaningar som barn möter i sin vardag. 
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När barnet behärskar det aktuella språket kan barnet också bli delaktig i samspel med 

andra i sin omgivning (Hwang & Nilsson, 2011). 

Yazici m.fl. (2010) och Rodriguez (2010) betonade vikten av ett utvecklat 

modersmål ger barnen möjligheten att kommunicera med familj och släkt. I resultatet 

framgick det av förskollärarna att barnen kommunicerade på sitt modersmål med 

sina föräldrar vid lämning och hämtning.   

 

 

 Tvåspråkighetens fördelar enligt förskollärarna 6.2

 

Det framgick i studien att samtliga förskollärare argumenterade för fördelarna med 

att vara tvåspråkig. Enligt förskollärarna kunde barnen kommunicera med fler 

människor världen över och få ta del av deras kultur. Baker (1996) betonade också 

att tvåspråkighet gav tillgång till att kunna uppleva olika kulturer. Förskollärarna 

uttryckte också att det var lättare att ta till sig nya språk när man redan var 

tvåspråkig. Detta styrks av Yazici m.fl. (2010) som betonade att tvåspråkiga barn har 

lättare att lära sig nya språk. Vidare argumenterade forskarna att det också var lättare 

att lära sig skriva och läsa tidigare i skolan. Trots att förskollärarna i vår studie 

konstaterade fördelarna med tvåspråkighet menade Lunneblad (2013) och Ladberg 

(2003) att tvåspråkighet ansågs som något negativt, eftersom förskollärarna inte såg 

vikten med tvåspråkighet och därför sällan uppmuntrade det i förskolan. Enligt vårt 

resultat överensstämde detta inte med Lunneblad och Ladberg eftersom 

förskollärarna inte såg tvåspråkighet som något besvärligt utan snarare som en 

tillgång för tvåspråkiga barn. 

I resultatet framgick det också att förskollärarna ansåg att tvåspråkigheten gav 

barnen ett större ordförråd och förmågan att uttrycka sig på olika sätt. Det här stöds 

av Berglund (2008) som argumenterade att tvåspråkiga barn har en flexibel kognitiv 

förmåga. Forskaren menade att barnen redan var bekanta med att tänka utifrån andra 

perspektiv. Barnen kunde också uttrycka sina tankar och känslor på två språk. 

Några förskollärare belyste i resultatet att det var en fördel att kunna språkväxla 

eftersom det gav barnen möjlighet till att komplettera sina språk. Barnen kunde då 

använda sina modersmålskunskaper till att ersätta det ord som saknades i 

andraspråket eller tvärtom. Förskollärarna uppmärksammade också att barnen inte 

bara språkväxlade beroende på sin kunskap utan också efter vilken person de talade 

med. Detta är något som styrks av Ladberg (2003) som konstaterade att barn kan 

välja språk efter sin kunskap eller personen de pratar med. 

En förskollärare upplyste att det var en fördel att kunna ta hjälp av barnens 

kunskaper i modersmålet och andraspråket. Vidare berättade förskolläraren att det 

ibland började nya barn i verksamheten som inte talade det svenska språket. 

Förskollärare kunde då ta hjälp av de barn som talade samma modersmål som det 

nya barnet. Detta överensstämde med Vygotskijs proximala utvecklingszon som 

bland annat framhäver att en mer kunnig person såsom en kamrat kan hjälpa till för 

att klara av svåra utmaningar. Däremot överensstämde det inte med Ladberg (2003) 

som hävdade att kodväxling betraktades som något negativt av enspråkiga 

förskollärare. En anledning var att förskollärarna uttryckte en oro för att barnen 

kunde bli sämre i andraspråket. Enligt Sandvik och Spurkland (2011) kallades den 
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perioden då barnen inte kommunicerade för den icke-verbala perioden. Författarna 

menade att en del tvåspråkiga barn kunde ha en tyst period i andraspråket. Trots att 

många förskollärare kunde uppleva det besvärligt att inte kommunicera med barnen 

är det viktigt att respektera dem. 

 

 

 Förskollärarnas syn på tvåspråkighetens 6.3
nackdelar 

 

Förskollärarna i vår studie påpekade att modersmålsundervisningen tagits bort ifrån 

hela kommunen, vilket de ansåg var dåligt eftersom barnen utvecklade sitt 

modersmål och andraspråket bättre med hjälp av modersmålsundervisningen. 

Förskollärarna hävdade också att goda kunskaper i båda språken kunde leda till att 

barnen fick bättre självförtroende och stärka barnens identitet. Trots att kommunen 

har valt att ta bort modersmålsundervisningen konstaterar forskarna Yazici m.fl. 

(2010)  att modersmålet är viktigt för att lära sig ett nytt språk. Någon annan 

förskollärare menade att det är en nackdel om barnen slutar att kommunicera på sitt 

modersmål. Detta är något som Ladberg (2003) menade berodde på att flera familjer 

har fått rådet av barnläkare att endast kommunicera på andraspråket (a.a.). Det finns 

en rådande föreställning om att tvåspråkighet sker på bekostnad av varandra 

(Berglund, 2008).   

Vidare betonade några förskollärare nackdelar med kodväxling. De menade att det 

fanns en risk att barn som hade samma modersmål kunde utesluta andra barn ur 

leken. Detta var inget som kunde kopplas till studiens bakgrund. 

Ytterligare en förskollärare uttryckte kodväxling som något negativt vid vissa 

tillfällen. Förskolläraren menade att barnen ibland kunde använda sig av fula ord på 

sitt modersmål. Enligt Ladberg (2003) blir de vuxna ibland frustrerade när barnen 

kodväxlar eftersom de inte förstår vad barnen säger.   

 

 

 Vanligaste arbetssätten i förskolan 6.4

 

Alla förskollärare i undersökningen använde sig av liknande arbetssätt för att främja 

barns andraspråksutveckling. Bland annat använde de sig av sånger, böcker, sagor, 

berättelser och musik. Detta styrks av Haworth m.fl. (2006) som konstaterade att 

dessa olika arbetssätt är bra för att utveckla andraspråket. Barnen lär sig nya ord och 

begrepp genom att förskollärare läser sagor och böcker (a.a.). Resultatet visade att 

samtliga förskollärare lånade böcker från biblioteket både på svenska och barnens 

modersmål. I vår studie var upprepning enligt förskollärarna ett annat sätt att lära sig 

nya uttryck, begrepp och ord. Forskarna Kirsch (2006) och Björk-Willén (2008) 

uppmärksammade metoden upprepning som ett bra hjälpmedel för att förstärka 

andraspråket. Författaren Ladberg (2003) betonade när man upprepar ord så lagrar 

hjärnan ordet och uttalet.  
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Många av förskollärarna argumenterade att rörelse och musik var populärt bland 

barnen eftersom de fick dansa till musiken. Vidare uttryckte förskollärarna att rim 

och ramsor var ett lekfullt sätt för barnen att kunna leka med orden. Detta styrks av 

Ladberg (2003) som konstaterade att rörelser, musik, rim och ramsor är bra redskap 

vid inlärning av andraspråket. Författaren menade att barnen finner glädjen i 

redskapen och samtidigt lär sig andraspråket snabbare.  

Tydlighet var något som förskollärarna ansåg viktigt när det handlade om barns 

språkinlärning generellt. Med hjälp av bilder och kroppsspråket kunde man 

förtydliga det man sa till barnen. Detta överensstämde med Ladberg (2003) om att 

bilder är ett utmärkt konkret redskap för tvåspråkiga barn. I resultatet framgick det 

att en förskollärare hävdade att en svårighet var att arbeta i stora barngrupper 

eftersom det innebar att man inte kunde se varje enskilt barn. Något som 

förskollärarna i Skans studie (2011) också konstaterade. Kullti (2012) betonade att 

arbeta i mindre barngrupper är ett mer flexibelt arbetssätt då man kan synliggöra 

varje barns lärande i andraspråket. Ladberg (2003) argumenterade också fördelen 

med att arbeta i mindre barngrupper samtidigt som hon ansåg att det var viktigt att 

dela in barnen som befann sig på ungefär samma kunskapsnivå (a.a.). Vygotskij 

menade däremot att det är av stor vikt att barnen blandas oberoende efter 

kunskapsnivå. Vidare betonade han att det är då barnen får möta både svårigheter 

och utmaningar för att sedan hjälpa varandra för att utvecklas vidare (Hwang & 

Nilsson, 2011). 

Några av förskollärarna nämnde andra arbetssätt för att utveckla andraspråket genom 

att ta hjälp av Ipad, ljudböcker och Youtube. Förskollärarna hade olika appar i 

Ipaden som barnen kunde använda för att främja andraspråket. Med hjälp av 

ljudböckerna kunde barnen lyssna på berättelser. Youtube var omtyckt av barnen och 

där kunde de lyssna på musik. Detta var inget som förekom i studiens bakgrund om 

den nya teknologin.  

 

 

 Metoddiskussion 6.5

 

Studiens resultat hade troligtvis kunnat utvecklas mer om tiden inte hade varit 

begränsad. Vi hade då kunnat intervjua fler förskollärare för att få fram fler 

perspektiv på våra syftes frågor. En risk med intervju metoden är att svaren kan 

skilja sig åt beroende på vilket humör den intervjuade befinner sig i för det tillfället. 

Vår studie hade kunnat bli mer trovärdig om man hade använt sig av både den 

kvalitativa och kvantitativa metoden för att komplettera varandra. 

Fördelen med den kvalitativa metoden är att möjligheten finns att kunna ställa 

följdfrågor om det önskas men risken finns att respondenten inte vågar svara på de 

mer känsliga frågorna. Det är därför positivt att komplettera med den kvantitativa 

metoden där respondenten kan svara anonymt. Enligt Eliasson (2013) är kvalitativ 

och kvantitativ metod tillsammans ett utmärkt sätt att kolla om resultatet 

överensstämmer. Om metoderna visar samma resultat blir resultatet mer trovärdigt. 

Om studien enbart hade utgått från observationer så hade en fördel varit att man sett 

hur förskolläraren hade agerat. Enligt Dimenäs (2007) är nackdelen med 

observationen att man inte hade synliggjort förskollärarens tankar bakom sitt 
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agerande. Därför hade kombinationen av intervjuer och observationer varit ett bra 

sätt att både synliggöra agerandet och tanken bakom agerandet. Eliasson (2013) 

menar att en risk med kombinerad metod är om metoderna inte kommer fram till 

samma resultat eftersom det innebär att det finns svårigheter att avgöra vilket av 

resultaten som är sant.  

  

 Slutsats   6.6

 

 

Vår slutsats är att modersmålet är betydelsefullt för identiteten och andraspråket. Ett 

barn med goda kunskaper i sitt modersmål är trygg i sin identitet och lär sig 

andraspråket snabbare. Därför är det av stor vikt att förskolan ger tvåspråkiga barn 

möjligheten att få modersmålsundervisning istället för att ta bort den. Barnen kan då 

också förbättras i andraspråket och andra ämnen i förskolan. En annan slutsats är att 

förskollärarna i studien ser fler fördelar än nackdelar med tvåspråkighet. Enligt 

förskollärarna ger tvåspråkighet möjligheten till att kommunicera med fler 

människor och få ta del av andra kulturer.  

Slutligen framkommer det i studien att förskollärarna har liknande arbetssätt för att 

främja och stödja tvåspråkigheten i förskolan. Bland annat låna böcker från 

biblioteket, bilder och lyssna på musik. Enligt förskollärarna är dessa metoder ett bra 

sätt att utveckla och förstärka andraspråket. Förskollärarna betonar också vikten av 

att använda sig upprepning vid inlärning av andraspråket eftersom det ger barnet 

möjligheten att höra begreppen vid flera tillfällen.  

Vår studie kan förhoppningsvis bidra till att de som arbetar med barn får en bredare 

kunskap om modersmålets betydelse för identiteten och tvåspråkighetens fördelar 

och nackdelar är samt hur man kan arbeta för att främja andraspråket.  

  

 

 Förslag till vidare forskning  6.7

 

 

Ett förslag för vidare studier skulle kunna vara att intervjua barnen i förskolan. Då 

skulle man kunna få syn på vad tvåspråkighet är för barnen och vilka fördelar och 

nackdelar det finns samt modersmålets betydelse.  

  

Av studiens resultat framgår det att förskollärarna ser modersmålet som 

betydelsefullt för inlärning av andraspråket. Därför vore det intressant att undersöka 

om barn utan modersmålsundervisning har det svårare för att lära sig andraspråket. 
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Bilagor  

 

Bilaga 1 Intervjufrågor!  

 

1. Hur tänker du kring begreppet tvåspråkighet? 

 

2. Hur definierar du andraspråket? 

 

3. Vad innebär begreppet modersmål för dig?  

 

4. Vilken betydelse anser du att modersmålsundervisning har för barnets identitet? Ge 

exempel 

 

5. Tycker du att modersmålet har någon betydelse när barnet ska lära sig ett nytt språk? 

Och i så fall på vilket sätt? Berätta! 

 

6. Erbjuder ni modersmålsundervisning i er verksamhet? 

 

7. I så fall hur fungerar modersmålsundervisningen här? Ge exempel 

 

8. Vilka erfarenheter har du när det gäller att arbeta tvåspråkiga barn? Berätta 

 

9. Brukar barnen använda sig av båda språken samtidigt? Hur ser du på det? 

 

10. Anser du att det finns fördelar med tvåspråkighet och i så fall vilka är det? Har du 

några exempel? 

 

11. Ser du några nackdelar med att barn använder sig av två språk? Vilka i så fall? 

 

12. Hur arbetar du för att stödja och främja barns andraspråk? 

 

13. Har du något speciellt material som du använder dig av? Berätta 
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Bilagor  

 

Bilaga 2 Informationsbrev till respondenterna!  

 

 

Hej  

 

Vi är två tjejer som läser till förskollärare på Linnéuniversitet. Vi håller på och läser 

vår sista termin i förskollärarprogrammet och ska precis påbörja vårt examensarbete 

som handlar om tvåspråkighet i förskolan.  

 

Vi vill undersöka hur förskollärare ser på tvåspråkighet och hur ni arbetar med det. 

För att kunna undersöka detta har vi tänkt att intervjua er förskollärare. Vi kommer 

även att spela in varje intervju och behöver därför ert godkännande. Inspelningen 

kommer endast att användas i forskningssyfte och kommer därför raderas efteråt. 

Förskolläraren som deltar är dessutom anonym i studien. Intervju tiden kommer 

beräknas att ta ungefär 30-60 minuter beroende på intervjuns gång. Om du undrar 

något om studien eller något annat så får du gärna höra av dig så svarar vi mer än 

gärna. Hoppas att så många så möjlighet vill vara med i studien eftersom just din 

deltagande är viktigt för vår studie. 

 

 

Vi vill även tacka för er tid oavsett om ni väljer att delta eller inte.  

 

Tack på förhand 

Hälsningar Sara Medhammar och Nima Mohamud 

 


