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Abstract 
 

Titel: :mothertongue as a toolfor  bilingualdevelopment 

Författare: Jasmin Turesson 

Handledare: Maria Olsson 

 

Bakgrund:  Tidigare studier har gjorts där resultat har visat att modersmålet har betydelse för 

barns språkutveckling i andra språket. Forskningsresultat har även visat att barn med ett rikt 

ordförråd i sitt modersmål vid skolstart, hade lättare för att lära sig läsa och skriva på sitt andra 

språk än barn med ett svagt modersmål Genom att tvåspråkiga barn får använda sig av båda 

sina språk, samt att förskolor värdesätter barnens språkutveckling kan de få lättare att ta till sig 

det nya språket. Syftet med denna studie är att undersöka om modersmålet används som ett 

kulturellt verktyg för att stimulera andraspråksinlärning i förskolan. Centralt fokus i studien 

kommer att läggas på hur förskollärare arbetar i olika verksamheter för att stimulera 

tvåspråkiga barns språkutveckling. Studien kommer att utföras utifrån ett sociokulturellt 

perspektiv. Det som har studerats är tre förskollärares uppfattningar om arbetet med 

tvåspråkiga barns språkutveckling på tre olika förskolor. Arbetet utgår från en sociokulturell 

teori och en kvalitativ metod. Tre förskollärare från tre olika förskolor har intervjuats i studien. 

Alla förskolor arbetar med flerspråkiga barns språkutveckling. Resultatet visar att samtliga 

förskolor lägger vikt vid att modersmålet används som verktyg i förskolan för 

andraspråkutvecklingen och ser tvåspråklighet som en kompetens som ska tas till vara på. 

Resultatet visar att förskollärare uppfattar arbetet med att använda modersmålet som verktyg i 

verksamheten som svårt och tidskrävande. Samtliga förskolor ser brister i verksamheten med 

att det inte finns tillräckligt med resurser för att tvåspråkiga barn ska få möjlighet att även 

utveckla sitt modersmål. 

 

Diskussion: Det finns många sätt att stimulera och hämma barns tvåspråkliga utveckling. 

Genom ett positivt, tillåtande bemötande och visat intresse kan förskollärare komma långt med 

att stimulera tvåspråkiga barns språkutveckling och uppmuntra barn att använda båda sina 

språk. Även att låta barnen prova, utforska och höra språk i olika sammanhang. 

 

 

Nyckelord: Barn, förskollärare, förskola, modersmål, språkutveckling, tvåspråklighet. 
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1 Inledning och bakgrund 

 

Forskningsintresset i denna studie handlar om förskollärares uppfattningar av att använda 

kulturella verktyg för att stimulera tvåspråkiga barns språkutveckling i förskolan. Studien har 

teoretiska utgångspunkter i sociokulturella perspektivmed ett centralt fokus på språk och 

tanke som byggstenar för lärande. Enligt Smidt(2010) handlar sociokulturella perspektiven 

om att lärandet tar form genom kommunikation och samspel med omgivning. Enligt min 

tolkning kan förskolan betraktas som en kommunikativ arena där kunskaper och erfarenheter 

byts mellan individer och ett lärande pågår ständigt i interaktionen mellan individerna. För att 

barnen ska ha möjlighet att utrycka sina tankar genom språket finns det en relevans i hur 

förskolläraren uppfattar att språket används som ett kulturellt verktyg i barns kommunikation. 

I förskolans läroplan lpfö98 (rev.2010:6,7) står det att: 

"Förskolan ska vara en levande social och kulturell miljö som stimulerar barnen att ta initiativ och som 

utvecklar deras sociala och kommunikativa kompetens".  Det står även att: "Barn söker och erövrar kunskap 

genom leksocialt samspel, utforskande och skapande, men också genom att iaktta, samtala och reflektera"(6.7).  

 

Enligt Vygotskij (2001) är språk en av dem förutsättningar som krävs för att ett lärande ska 

ske eftersom lärande sker genom kommunikation och samspel. Ladberg (2000) skriver att 

språk är kommunikation i många avseenden och människan är beroende av språk. Människan 

behöver språk för att bygga upp relationer, spela spel, leka, berätta historier, samtala med 

familj och vänner, ge information, ta emot information, integrera på arbetsplatsen och mycket 

mera. Idag finns det många former av språkliga konstellationer på grund av den globala 

rörligheten. Barn växer upp med ett eller flera språk på grund av flytt mellan olika länder och 

familjebildning med föräldrar som har olika språk. En del familjer tvingas fly från sitt 

hemland vilket leder till en ny språkinlärning i det nya landet (ibid). Tvåspråkighet är således 

inte ovanligt i dagens samhälle. Att barns modersmål inte uppmärksammas i förskolan kan 

tänkas leda till begränsningar i barnens lärande av det nya språket. Kultti (2012) menar att 

kunna flera språk är en kompetens men kan skapa problem för barn när de träder in i den 

svenska förskolan, då stort fokus läggs på att barnet lära sig det svenska språket, medan 

barnets andra språk inte får någon större uppmärksamhet Detta kan skapa problem för barnet, 

i synnerhet för debarn som nyligen invandrat till Sverige och inte uppnått någon större nivå i 

det svenska språket. Tillåts inte barnen använda sitt starkaste språk begränsas och försvåras 

barnets lärande (Kulti 2012.) Problemetär hur barnets språkliga kompetenser kan användas 

och stimuleras i förskolan ochiarbetet med att utveckla det svenska språket.  

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

II 

 

1.1 Förskolan arena för lärande 

Förskolan är idag en arena där lek, lärande och omsorg  bildar en helhet. Förskolans Läroplan 

Reviderades och förtydligades 2010 av utbildningsdepartementet och förtydligades.Fokus 

ligger nu på barns tidiga lärande, bland annat har förstärkt fokus lagts på barns 

språkutveckling (Riddersporre 2011). "Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom 

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

språkutveckling"(förskolans läroplan.rev.2010:7). 

 

Svensson (2012) skriver om en studie som visade olika språkliga kompetenser som är viktiga 

för barns läs och skrivinlärning. Dessa kompetenser är fonologisk medvetenhet, stort 

ordförråd, kunna hitta orden snabbt, berättande och återberättandeoch verbalt minne 

(ibid).Mitt arbete kommer inte beröra barns läs och skrivinlärning. Men dessa språkliga 

kompetenser tas upp för att klargöra hur viktigt det är att barn redan i förskolan får ett 

välutvecklat språk, då det kommer att påverka deras vidare skolgång. Förskolan har på så viss 

mycket att fokusera på för att främja barns språkutveckling. 

 

Från den dagen vid föds hör vi våra föräldrar och närstående tala omkring oss. Söhrman 

(1997) skriver att vi omges av ett språk i denna ringa ålder som sedan kommer att vara med 

oss i dagliga situationer under vår uppväxt och är det språk som vi spontant lär oss, vilket 

avses som vårtmodersmål (ibid).Språk påverkar oss i tidig ålder och därför kan det vara 

relevant att barn som kommer med ett annat modersmål än svenska till förskolan får fortsätta 

att även använda sitt modersmål, då barnet redan har tillägnat sig språkliga kompetenser på 

modersmålet. Kompetenserna som barnenhar med sig kan vara till hjälp vid inlärning av det 

svenska språket. Svensson (2012) skriver att förskolan spelar en viktig roll för barn med annat 

modersmål än svenska då det ofta är det första mötet med desvenska språket. Det kan vara av 

vikt att förskolan möter barns olika modersmål med ett inkluderande förhållningssätt och ett 

visat intresse, då språk och identitet är nära kopplat till varandra. Som det står i förskolans 

läroplan98 (rev.2010:7) "hänger Språk och lärande oupplösligt samman liksom språk och 

identitetsutveckling". Genom att förskollärarna visa ett intresse för barnets modersmål och se 

tvåspråkligheten som en kompetens, kan barnet skapa sig en trygghetskänsla på förskolan. 

Barn som får möjlighet att utveckla sitt modersmål får även bättre möjligheter att lära sig ett 

andra språk (lpfö98.rev 2010). I lpfö98 (rev 2010) står det även att:" Av skollagen framgår att 

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

utveckla både det svenska språket och sitt modersmål"(lpfö98. rev 2010:6). Läroplanen 

belyser att förskolan ska arbeta med modersmål och svenska som andra språk för att stödja 

barnen i sitt lärande. Skolinspektionen (2010:16) har kommit fram till resultat som visar att 

arbetet med språk och kunskapsutveckling hos flerspråkiga barn är otillräckligt med stora 

brister vilket ger de tvåspråkiga barnen sämre möjligheter att nå dem nationella målen. 

Utifrån vad som framkommit av skolinspektionen kan det uppfattas som att modersmålet 

harbetydelse för barns språkutveckling i det svenska språket. Kultti (2012) uppmärksammar 

att även om forskning visar att modersmålet har stor betydelse på barns andraspråksinlärning, 

används och uppmärksammas sällan barns modersmål som ett möjligt redskap för lärande i 

förskolan. 
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1.2 Språkutveckling 

 

Denna studies forskningsintresse handlar om hur förskollärare uppfattar språket som ett 

kulturellt redskap i barns kommunikation. Centrala aspekter är modersmålets betydelse för 

svenska som andra språk och vilka konsekvenser modersmålet kan bidra med i barns 

utveckling. Därför är det relevant att förstå vad modersmålet kan betyda i barns 

språkutveckling. Redan från födseln introduceras vi till ett språk som vi dagligen influeras av. 

Det språket blir vårt modersmål vilket vi kommer att använda när vi tänker, leker och 

kommunicerar. Modersmålet har stor betydelse vid tillägnandet av ett nytt språk och barn 

börjar utveckla sitt modersmål i kommunikation med omgivning redan vid födseln. Whang 

och Nilsson (2011) skriver att redan i spädbarnsåldern kommunicerar små barn med sin 

omgivning i form av att skrika och jollra för att uttrycka obehag som exempelvis hunger eller 

välbehag att barnet är tillfreds. Vid ungefär tre månaders ålder börjar barnet utveckla en 

variation av ljud i form av vokaler, ljud i form av vokal-konsonant och vid mellan sex och åtta 

månaders ålder ord liknande läten. Det första ordet brukar komma vid tio till tjugo månaders 

ålder och efter första ordet ökar ett barns ordförråd snabbt (ibid). Bjar (2003) skriver att 

nyfödda barn har en förmåga att höra skillnad på språkljud som de tidigare inte hört, men 

denna förmåga försämras avsevärt under barnets första sex månader. Barnets förmåga att höra 

skillnad på ljud som är vanligt förekommande i deras vardag ökar markant (ibid). Arnqvist 

(1993) skriver att forskare har tidigare tolkat barns språkutveckling som något medfött. Nyare 

forskning har visat att barns interaktion med andra människor och miljön barnet vistas i har 

avgörande betydelse för barns språkutveckling (ibid). Språk är något vi tillägnar oss i tidig 

ålder. En del barn kommer till förskolan vid 4-5 års ålder med svaga eller inga kunskaper i det 

svenska språket. Men barnet har redan sen spädbarnsåldern tillägnat sig sitt modersmål. 

Barnet har en god språklig kompetens. Författarna belyser att barnet tillägnar sig språk i 

samspel med sin omgivning och sociala samspel redan sen födseln. Människan har en 

medfödd förmåga att lära sig språk genom social samvaro och interaktion, vilket betonas i 

Vygotskijs teori att språkinlärning uppnås genom sociala aktiviteter med människor i sin 

omgivning (Smith 2010). Förskolan kan ses som en kommunikativ arena där kunskaper och 

erfarenheter byts mellan individer och ett lärande pågår ständigt i interaktionen mellan 

individerna. I den svenska förskolan talas det svenska som är majoritetsspråket i Sverige. 

Barn som kommer med ett annat modersmål kan ha svårt att kommunicera med kompisar och 

vuxna då de inte talar det svenska språket. För att barnen ska ha möjlighet att utrycka sina 

tankar genom språket kan det vara relevant att förskollärare ser till barnens tidigare 

språkkunskaper och använder barnets modersmål som ett möjligt redskap för att underlätta 

tvåspråkiga barns andraspråksutveckling. 

 

1.3 Första språkets betydelse 

 

Denna studies forskningsintresse handlar om hur förskollärare uppfattar språket som ett 

kulturellt redskap i barns kommunikation. Centrala aspekter är modersmålets betydelse för 

svenska som andraspråk. Därför är det relevant att förstå vad modersmålet kan betyda i barns 

språkutveckling. Barns första språk kallas modersmål och har en stor betydelse när barn ska 
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lära sig ett andraspråk, eftersom det första språket kan fungera som ett redskap för att ta till 

sig det nya språket. Enligt Ladberg (2000) har ett barn med ett gott ordförråd på sitt 

modersmål lättare att lära sig nya ord på det andra språket. Språken stödjer varandra då det är 

lättare att ta till sig ett nytt språk om det redan finns ett starkt förstaspråk. Författaren belyser 

vikten av barnets starkaste språk och dens betydelse. Författaren menar att om vi begränsar 

barn i skolan eller förskolan att endast få använda sig av det nya språket, med tanken att 

barnet då lär sig språket fortare har detta motverkande effekt. Istället försvåras barnets 

lärandeprocess om barnet hindras att använda det språk som är starkast och är det språk barnet 

tänker bäst på. Barn som har svårt att utveckla sitt andraspråk kan behöva hjälp med att 

utveckla sitt modersmål och när modersmålet går framåt så kommer det även att gå lättare i 

det nya språket (ibid). Andraspråket byggs upp med hjälp av första språket som är barnets 

starkaste språk (Håkansson 2011). Vilket vi även kan koppla till Vygotskijs teori om att språk 

och tanke är beroende av varandra för att utveckla den kognitiva förmågan (Smidt 

2010).Förskolan har en viktig och långsiktigt betydelse för barns språkliga utveckling. Det 

kan vara relevant att barn får använda sitt modersmål som verktyg för att skapa förståelse för 

det nya språket då modersmålet är det språk barnet tänker bäst på. Det är sällan barns 

modersmål uppmärksammas i förskolan vilket kan skapa begränsningar i barns 

språkutveckling av det nya språket.  

 

1.4 Tvåspråklighet 

 

Som tidigare har nämnts kan modersmålet vara av betydelse för barns utveckling av ett 

andraspråk. Denna studies forskningsintresse handlar om hur förskollärare uppfattar språket 

som ett kulturellt redskap i barns kommunikation. Centrala aspekter är modersmålets 

betydelse för svenska som andraspråk. När det talas om tvåspråkighet finns det enligt Wedin 

(2011) två sätt att lära sig två språk. Det första är simultan tvåspråkighet då barnet från ringa 

ålder lär två språk samtidigt i vardagliga situationer i olika miljöer. Det andra är när språk lärs 

vid olika tillfällen, så kallad successiv inlärning. Vid successiv inlärning har barnet först lärt 

sig persiska och sedan vid fyra års ålder lär sig svenska vilket är den form av språkutveckling 

som är central för denna studie. Gränsen för om det är simultan eller successiv tvåspråkighet 

brukar dras vid tre års ålder då tillägnandet är lättare före tre års ålder. Men de innebär inte att 

människan inte kan bli tvåspråkig efter  tre års ålder. Det som har avgörande betydelse för hur 

barn lär sig två språk är yttre faktorer som attityder i omgivningen och hur pass omgivningen 

stimulerar barn i deras språkutveckling (ibid). Förskolan spelar en viktig roll för tvåspråkiga 

barns språkutveckling. Förskolan kan skapa både förutsättningar och begränsningar beroende 

på hur förskollärares förhållningsätt till barns tvåspråkighet ges till uttryck i verksamheten. 

Förskollärares förhållningsätt emot barns tvåspråklighet påverkar barnens språkutveckling 

samt vilka möjligheter som ges tvåspråkiga barn att använda båda sina språk.  
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2 Syfte 
 

Syftet med denna studie är att undersöka hur förskollärare uppfattar att modersmålet kan 

användas som ett kulturellt verktyg för att stimulera andraspråksinlärning i förskolan.  

Centralt fokus kommer att läggas på hur förskollärare uppfattar möjligheter att stimulera 

flerspråkiga barns andraspråkutveckling i olika förskoleverksamheter. 

 

2.1 Forskningsfrågor 
 

• Hur uppfattar förskollärare att barns modersmål kan användas som ett kulturellt verktyg i 

förskolan för att stimulera barns andraspråksutveckling. 

• Hur uppfattar förskollärare sina möjligheter att arbeta med tvåspråkiga barns andraspråk i 

förskolans verksamhet. 
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3 Tidigare forskning 
 

Syftet med denna studie är att undersöka hur förskollärare uppfattar hur modersmålet används 

som ett kulturellt verktyg för att stimulera andraspråksinlärning i förskolan.  Centralt fokus 

kommer att läggas på hur förskollärare uppfattar möjligheter att stimulera flerspråkiga barns 

andraspråkutveckling i olika verksamheter. Detta kapitel redogör för tidigare forskning inom 

ramen för studiens forskningsintresse. Det centrala teoretiska begrepp som har använts för att 

svara på studiens frågeställningar utgörs av sociokulturella 

perspektiv. Följande artiklar som redovisas har huvudsakligen ett sociokulturellt perspektiv i 

sin ansats. De artiklar som inte redovisar ett framskrivet sociokulturellt perspektiv har tolkats 

som sociokulturellt och placerats in i en sociokulturell kontext. Gemensamt för artiklarna och 

avhandlingarna är att de betonar vikten av att barn får använda även sitt modersmål då det har 

betydelse för barnens framsteg i det nya språket. Vidare kommer också förskolans 

förhållningssätt och arbete med tvåspråkiga barns utveckling presenteras utifrån ett 

sociokulturellt perspektiv på barns lärande av ett nytt språk, hur förskollärare kan stimulera 

barn i deras språkutveckling och vilken betydelse modersmålet har för barnstillägnande av ett 

nytt språk. 

 

3.1 Modersmålets betydelse för barns andraspråkutveckling 

Fernandez (2000) skriver att forskning har visat att tvåspråkighet hos små barn har positiva 

värden på barns kognitiva utveckling. Tvåspråkiga barn har kognitiva fördelar som 

begreppsbildning, medvetenhet och föra resonemang jämfört med enspråkiga barn. Med 

begreppet kognition menas mentala processer som tänkande, begreppsbildning och minne. Att 

flerspråkighet har positiva värden på barns kognitiva utveckling beror enligt författaren på att 

språk är knutet till kultur och kulturer har olika värden, normer och värderingar som påverkar 

människans tankar och handlingar som att hantera kunskap och behandla kunskap. 

Tvåspråkiga barn får flera sätt att se på sin omvärld genom att de får möta olika kulturer och 

språk i sin omgivning. Flerspråkiga barn tar del i två eller flera kulturer vilket kan vara en 

tillgång för barnen, om de  få vistas i flerspråkiga miljöer och uppmuntras i tidig inlärning att 

ta till vara på och använda sig av båda språken. En tvåspråkig miljö i förskolan eller skolan 

bekräftar inte bara barnens modersmål för barnet utan även är ett sätt att upprätthålla de 

flerspråkiga barnens kultur (Fernandez 2000). 

 

Yazıci (2010) skriver att en undersökning har gjorts där resultatet visar att förskolor som har 

tvåspråkiga program som bidrar med att utveckla modersmålet samtidigt som deras andra 

språk, har gett positiva resultat för andraspråksinlärningen. Studien styrker att barns 

färdigheter i modermålet påverkar barns kunskaper i andraspråket.Studiens resultat visar att 

om fokus endast ligger på att utveckla barnets andraspråk utan att använda modersmålet, 

kommer barnets resultat i andraspråketvara låga med små framsteg. Ett välutvecklat 

modersmål underlättar för inlärning av ett andraspråk och har en positiv inverkan på den 

intellektuella utvecklingen. Vilket beror på att barnet använder sitt första språk som ett system 

och blir allmänt mer språkligt medvetet än ett enspråkigt barn. Forskningsresultat visade även 
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att barn som hade ett rikt ordförråd i sitt modersmål närde började skolan hade lättare för att 

lära sig läsa och skriva på sitt andraspråk än barn med ett svagt modersmål. 

 

3.2 Förskolans roll i flerspråkiga barns språkutveckling 
 

Svensson (2012) forskning handlar om språkstimulans och hur förskolan kan arbeta med 

flerspråklighet. Svennson (2012) skriver om olika kompetenser som är viktiga för barns läs 

och skrivinlärning. Dessa kompetenser är fonologisk medvetenhet, stort ordförråd, kunna hitta 

orden snabbt, berättande och återberättande, verbalt minne, synminne och intelligenskvot. 

Förskolan har på så viss mycket att fokusera på för att främja barns läs och skriftinlärning i 

kommande skolgång. Förskolan spelar en viktig roll för barn med annat modersmål än 

svenska då det ofta är barnets första möte med svenska språket.  Därför är det viktigt att 

förskolan bemöter flerspråkiga barn med ett inkluderande förhållningssätt. Författaren skriver 

att det är viktigt att flerspråkiga barn får utveckla sitt ordförråd i båda sina språk. Forskning 

har visat att förskolan kan både stimulera och begränsa barns språkutveckling beroende på 

kommunikationsmönstret på förskolan. Författaren belyser också att möjligheter och 

begränsningar som förskolemiljön erbjuder barnen påverkar hur barnen använder, utvecklar 

och utforskar språket.  Förskollärarna ska hjälpa barnen att utforska språket och stötta barnen i 

deras språkutveckling genom att skapa aktiviteter som stimulerar barnens nyfikenhet på det 

språket dem möter ( 2012).  

 

3.3 Begränsningar i barns språkutveckling 
 

Svensson (2012) uppmärksammar även att barns språkutveckling kan begränsas i 

verksamheten. Ett förhållningssätt som begränsar barnet i dess språkutveckling är språkliga 

tillrättavisningar, vilket kan leda till att barnet känner sig misslyckat och inte våga använda 

sig av det nya språket. Besvaras barnets frågor kortfattat eller med ett icke verbalt uttryck, kan 

barnet tolka detta som om att samtalet är avslutat eller att den vuxne inte är intresserad av vad 

barnet har att säga. Förskolläraren bör inte heller ställa frågor med givna svar med en 

förväntning av ett rätt svar. Det är ytterst viktigt att barns språk uppmärksammas på ett 

synbart sätt i förskola och skola. Cummins (2002) belyser i sin studie att om 

förskollärare/lärare har ett förhållningssätt att modersmålet inte hör hemma i skolan eller 

förskolan för här talas majoritetsspråket, så är det samma sak som att bara välkomna halva 

barnet till förskolan. Ett sådant bemötande skapar otrygghet och dålig självkänsla hos barnet. 

Barnet blir mindre angeläget att delta aktivt i verksamheten, vilket hämmar barnets 

lärande(2002). 

 

3.4 Olika sätt att stimulera flerspråkiga barns andraspråkutveckling 
 

Perera (2010) gjorde en undersökning som visade resultat att barn som lär sig ett andraspråk 

förvärvar språket genom socialisering med lärare och kamrater. Resultatet visade att stöttning 

av andra språkligt kunniga i det språk som ska läras och samspel är nödvändigt för barns 

andraspråksinlärning. Resultatet visar att språkinlärning och språksocialition är beroende av 

varandra. Studiens resultat visade också att de flerspråkiga barnen använde sig av ord och 
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meningar som andra lärare och barn använt sig av tidigare genom att upprepa och imitera. 

Barnen provar ord och uttryck som de sett och hört och ta efter personer i sin omgivning 

(Perera2010). 

 

Ett sätt att stimulera barns språkutveckling i verksamheten är enligt Svensson (2012) att 

använda sig av öppna frågor, upprepningar, bekräftande av barnens uttalanden och att 

personal använder sig av ett varierat ordförråd. Förskollärarna ska vara ett stöd för barnen när 

de påbörjar ett samtal, ta dem på allvar, uppmuntra dem, fylla i och ställa frågor för att 

utveckla barnets tankegång. Det är viktigt att förskollärarna använder frågor och ett språk som 

passar barnets utvecklingsnivå. En god språklig kvalitet hos förskolläraren kan vara att 

förskolläraren använder sig av synonymer och exakta uttryck. Även att förskolläraren 

använder sig av tydliga förklaringar till orden och vägledningar så att barnen kan sätta in 

orden i ett känt och förståeligt sammanhang. Genom att exempelvis läsa en bok som finns på 

båda språken framhävs barns ordkunskaper på modersmålet. Då värdesätts barnets 

språkkunskaper med känslan att deras modersmål är lika värdefullt som det svenska språket 

och används för att skapa förståelse för det nya. Högläsning kan vara ett sätt att stimulera 

barns ordförråd beroende på förskollärarens förhållningssätt, sättet att samspela och anpassa 

bokinnehållet till barnens tidigare erfarenheter. Författaren uppmärksammar även att det inte 

är självklart att högläsning utvecklar barnens ordförråd. Om barnen inte får lov att tala om 

bilderna och måste sitta helt tysta och bara lyssna finns det risk att barnen förlorar intresset 

och slutar lyssna. Innehållet får inte heller vara obegripligt för barnen. Om boken läses utan 

uppehåll eller utan förklaringar, samtal eller andra kommentarer blir inte lässtunden så 

lönande för barnens språkutveckling. Om barnen bjuds in att samtala om innehållet och olika 

ord så väcks deras intresse. Författaren belyser även att barnen behöver hjälp av 

förskolläraren att sätta texten i ett förståeligt sammanhang utifrån deras egna erfarenheter. 

Samspel och samtal som uppstår vid läsningen är det som är viktigast vid barns 

språkutveckling (Svensson 2012). 

 

Förskollärares förhållningssättkanstimulera barns språkutveckling. Enligt Svensson (2012) 

harforskning visat att förskollärare och lärare som har en positiv attityd till flerspråkighet och 

låter barn utnyttja båda sina språk och ser det som en tillgång har visat bättre resultat i skolan. 

Känna sig accepterad trots en bristande språkförmåga i andra språket är av yttersta vikt vid 

språkinlärningen för att barn ska våga prova olika uttryckssätt. Känna sig accepteradi 

entillåtande miljö gör att barn vågar prova sig fram i det nya språket och då utvecklas 

språkförmågan. Genom att barnet från början känner sig som en tillgång till gruppen och att 

deras första språk ses som en tillgång till den dagliga verksamheten, skapas en tillåtande och 

inbjudande miljö. Om förskolan uppmuntra och stimulera både barnets första och andraspråk, 

kan det skapa miljöer och situationer där barnet känner trygghet och intresse för att utveckla 

sin språkförmåga. Genom att förskolläraren visar intresse och uppskattning för barnets 

kunskaper och hur det utrycker sig på andraspråket växer barnets intresse att lära sig det nya 

språket. Med större respekt för barns alla språkkunskaper och ökad medvetenhet hos 

förskollärare om barns språkkunskaper, kan barnen ges bättre möjligheter att i förskolan 

utveckla alla sina språk. Förskollärare kan hjälpa barn behålla och utveckla sitt modersmål 

genom att i sitt förhållningssätt kommunicera värdet av att kunna flera språk (2012). 

Cummins (2002) skriver i sin studie om hur barns språkkunskaper kan lyftas i verksamheten. 
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Genom att exempelvis lyfta olika ord på barnens språk som alla barn får ta del av och lära sig 

samt att barngruppen tillsammans diskuterar detta ord. Det räcker inte med att lärare och 

förskollärare passivt acceptera barnens tvåspråklighet anser Cummins (2002).  
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4 Teorianknytning 

 

Syftet med denna studie är att undersöka hur förskollärare uppfattar hur modersmålet kan 

användas som ett kulturellt verktyg för att stimulera andraspråksinlärning i förskolan.  

Centralt fokus kommer att läggas på hur förskollärare uppfattar möjligheter att stimulera 

flerspråkiga barns andraspråkutveckling i olika verksamheter. Följande kapitel kommer att 

redogöra för teoretiska begrepp som senare kommer att användas i studiens analys. Begreppen 

är förankrade i sociokulturella perspektiv. Först redovisas språk och tanke, därefter kulturella 

redskap som följs upp av mediering och slutligen den proximala utvecklingszonen. 

 

4.1 Språk och  tanke 

 

Studien har sitt avstamp i de sociokulturella perspektiven med ett centralt fokus på språk och 

tanke som byggstenar för lärande. Enligt Vygotskij (2001) utgår den kulturhistoriska teorin, 

även kallad sociokulturell eller socio- historisk från att se på människan utifrån dennas 

kulturella sammanhang. Vygotskijs teori visar att vårt medvetande är format utifrån den kultur 

vi föds i men är i ständig förändring (ibid). Smidt (2010) drar en liknelse mellan två små barn 

som föds upp i olika kulturer. I västra samhällen är det inte ovanligt med en barnkammare 

med barnmöbler och en mobil över sängen som kan stimulera barnet. Ett barn som föds upp i 

Afrika kanske sover i en låda eller med mamma och pappa. Barnet i Afrika kanske leker med 

en kottemedans barnetivästvärlden leker med en docka. Båda barnen influeras av den kultur 

de lever i och lär utifrån sina iakttagelser och undersökningar att förstå sin omvärld. Deras 

världar kan se helt olika ut men gemensamt för båda är att lärandet sker i sociala 

sammanhang. Barnen växer in i sin kultur ivilket språket har en stor plats. 

Vygotskij (2001) menar att övergången från tanke till ord är oerhört komplicerad. Vägen 

mellan tanke och ord går utifrån betydelsen av det som ska uttryckas. Vigotskij manar att det 

som upplevs i tanken ses i en helhet. Det måste brytas ner för att sedan kunna förmedlas i ord. 

För att en tanke ska leda till en annan tanke måste det finnas en motiverande sfär i 

medvetandet i form av drifter, behov, intressen och motiv. Det måste finnas en vilja till att 

sätta tanke och språk i rörelse. Vägen mellan tanke och ord beskriver Vygotskij (2001) som 

en dynamisk process som går att beskriva som en väg mellan tanken och orden. Den 

dynamiska processen är ett förverkligande av en tankesom gestaltas i ord. Vygotskij 

(2001:472)  uttrycker: "tankens relation till ordet är en levande process där tanken föds i 

ordet. Ett ord som berövats sin tanke är egentligen ett dött ord". Vygotskij (2001) betonar 

också att betydelsen mellan tanke och ord kan förändras då det är i ständig utveckling. 

Vygotskijs teori beskriver att barn talar gärna högt när de utför ett problem, ett så kallat 

egocentriskt tal. Det lilla barnet är i behov av att högt sätta ord på sina handlingar för att 

underlätta sitt tänkande. Vygotskijs teori bygger på att språk och tanke bildar en helhet då 

barnets egocentriska tal med tiden vänds inåt. Barnen börjar med logiskt tänkande med hjälp 

av att tagit till sig språket i interaktion med sin omgivning (ibid). EnligtVygotskij är språket 

det viktigaste kulturella redskapen för lärande (Smidt 2010). Utveckling av språk och lärande 

kan inte ske utan social kommunikation menar Vygotskij (2001). Människor föds som sociala 

varelser och språket fyller en social funktion i längtan att kommunicera med andra individer. 
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Grundstenen för att utveckling av språk och tänkande ska äga rum är social samvaro där 

språket är det viktigaste av de kulturella redskapen (ibid). 

 

4.2 Kulturella verktyg 
 

Studiens forskningsintresse centralt handlar om förskollärares uppfattningar om barns språk 

som kulturella verktyg. Språket är enligt Vygotskij (2001)det viktigaste kulturella verktyget 

för kommunikation och lärande. Även andra kulturella verktyg kan ha betydelse för hur barns 

språk kan utvecklas. Andra exempel på kulturella verktyg kan vara teknik, böcker, bilder och 

musik. Smidt (2010) skriver att kulturella verktyg är skapade av människan för att förstå sin 

omvärld. De kulturella verktygen kan se olika ut beroende på vilken kultur människan lever i 

och således påverkar kulturen sättet att omvärlden. Människans tänkande utvecklas i kontakt 

med olika kulturella verktyg och denna kunskapsprocess består av mediering (ibid). 

 

4.3 Medierat lärande 
 

Studien utgårfrån att tillägnandet av språk sker i social interaktion med sin omgivning med 

hjälp av olika kulturella verktyg. Medierat lärande är ett relevant begrepp för att synliggöra 

hur lärandet sker med språket som ett kulturellt verktyg. För att beskriva hur kulturella 

verktyg fungerar använder Vygotskij (2001) begreppet mediering. Mediering förklaras av 

Smidt (2010) som ett sätt att kommunicera med hjälp av tecken, symboler och kulturella 

verktyg som används i syfte att förstå, förklara eller medla något. Tecken är en kombination 

mellan mening och form. Exempelvis en trafikskylts yttre form kan vara rund och gjord av 

metall. Men skyltens meningsinnehåll medlar någon form av information eller varning till oss, 

som exempelvis varning för vägarbete eller återvändsgränd. En symbol både innehåller och 

förmedlar ett innehåll som exempelvis en våg har en egenskap men kan också symbolisera 

rättvisa eller jämvikt. En symbol kan vara en bild av något som står för en annan sak. På 

förskolan kan det vara en bild på frukt som sätts upp vilket inte bara betyder vad som finns på 

bilden exempelvis päron, äpple och banan utan kan stå för fruktstund. Bilden både en 

egenskap och ett innehåll. Mediering handlar om att använda kulturella redskap för att göra 

kvalitativa förändringar av tänkandet. Lärandet bygger på tidigare kunskaper och mer erfarna 

personer som medierar sina kunskaper främst genom kulturella redskap. Vygotskij (2001) 

använder sig av begreppet den proximala utvecklingszonen som bygger på att barn kan med 

stöd från en mer erfaren person klara av och förstå saker som deinte kunnat ta till sig på egen 

hand. Den mer erfarna personen fungerar som en byggnadsställning i barnets lärande (ibid). 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

XII 

 

4.4 Den proximala utvecklingszonen 

 

Centralt fokus i studien ligger på hur förskollärare uppfattar möjligheter att stimulera 

flerspråkiga barns andraspråkutveckling i olika verksamheter. Förskolläraren spelar en viktig 

roll i tvåspråkiga barns språkutveckling. Den proximala utvecklingszonen är ett centralt 

begrepp i Vygotskijs teori som kan förklaras genom att lärandet sker tillsammans med en mer 

erfaren person som fungerar som en byggnadsställning för barnets lärande. Vygotskij(2001) 

skriver att den proximala utvecklingszonen innebär att barnet utmanas strax över det som den 

redan kan med hjälp och stöd av personer i sin omgivning, som har mer kunskaper och 

erfarenheter. Det sociala sammanhanget bidrar till att ett lärande äger rum och därefter 

kommer barnet sedan kunna på egen hand,detta efter  att ha lärt sig i ett socialt sammanhang. I 

den proximala utvecklingszonen ska lärare utifrån barnens erfarenheter utmana och hjälpa 

barnen i deras tänkande.  

 

4.5 Användning av teori 

 

Studien har sitt avstamp i de sociokulturella perspektiven. Jag har tagit upp delar i de 

sociokulturella perspektiven om hur barn tillägnar och utvecklar sitt språk. Med begrepp som 

språk och tanke, kulturella redskap, mediering och den proximala utvecklingszonen tolkas 

respondenternas utsagor om deras arbete med flerspråkiga barns språkutveckling.  

 

Språk och tanke som kan ses i hur förskollärare använder barns tidigare språkkunskaper till att 

skapa nya språkkunskaper i det nya språket. Barnen har redan ett ord för "docka" men genom 

att förskollärare ger barnen ett nytt ord utifrån en ny kultur med andra sätt att se sin omvärld 

får ordet en ny betydelse. Kulturella redskap kan vara hur pedagoger beskriver att de använder 

olika material för att främja flerspråkiga barnens språkutveckling. Mediering kan ses utifrån 

hur förskollärarna ser lärandet i arbetet med barns språkutveckling i olika sociala situationer 

och vilket lärande som sker med hjälp av de kulturella redskapen. Utvecklingszonen kan vara 

hur förskollärare beskriver att barnen skapar förståelse och förstår begrepp på det nya språket 

med hjälp av andra i sin omgivning som har mer erfarenheter i det nya språket. Det kan också 

vara att förskollärare hjälper barnen att komma vidare i sin utveckling genom att utmana 

barnen i deras tänkande. Förskolläraren finns där och hjälper barnen att sätta ord på deras 

tankar och göra lärandet förståeligt.  
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5 Metod 
 

Syftet med denna studie är att undersöka hur förskollärare uppfattar hur modersmålet används 

som ett kulturellt verktyg för att stimulera andraspråksinlärning i förskolan.  Centralt fokus 

kommer att läggas på hur förskollärare uppfattar möjligheter att stimulera flerspråkiga barns 

andraspråkutveckling i olika verksamheter.  

 

Jag har valt att göra en kvalitativ undersökning som bygger på tre intervjuer med förskollärare 

från tre olika förskolor. Med tanke på att studien har gjorts under kort tid har jag valt att 

endast utföra tre intervjuer. Val av flera förskolor istället för att utföra tre intervjuer på samma 

förskola har gjorts för att få ett fördjupat resultat. En analys har gjorts för att ta del av 

förskollärares uppfattningar av olika förskolors arbete med tvåspråkiga barns språkutveckling. 

Genom observation hade jag fått se hur arbetet ser ut i verksamheten men det är 

förskollärarnas uppfattningar om arbetet som är relevant för min studieAllwood (2010) 

skriver att en kvalitativ metod bygger påinsamlad data av vad de intervjuade har sagt.Vidare 

kommer deltagarnas åsikter, synsätt, perspektiv och uppfattningar att tolkas för att nå en 

slutsats. Intervjuerna består av öppna frågor för att få ta del av förskollärarnas egna tankar 

(ibid). Kvalitativ undersökning med intervjuer har valts som metod, då det ger möjlighet till 

att ställa följdfrågor och större djup i svaren än vad exempelvis en enkätundersökning hade 

gjorts som är en kvantitiv metod. Jag har valt att inte intervjua barn då det är förskollärarnas 

uppfattningar som ligger i fokus för min undersökning. Undersökningen har fokuserat på 

förskollärares uppfattningar om vilka möjligheter som finns i verksamheten för att stimulera 

flerspråkiga barns språkutveckling.Samt ifall barns modersmål används som ett möjligt 

kulturellt verktyg för barns andraspråksutveckling. Studiens resultat kommer att vara till nytta 

för den pedagogiska praxisen då det är allt vanligare att möta tvåspråkiga barn i förskolan.  

 

5.1 Urval 

 

Samtliga förskolor har barn med annat kulturellt ursprung och annat modersmål än svenska. 

Jag tog kontakt med samtliga fem förskolor i tätorten och valde de som hade mest erfarenhet 

av flerspråkiga barn.Då två av förskolorna för tillfället inte hade några flerspråkiga barn valde 

jag att inte ta med de i studien. En av verksamheterna är femårsverksamhet, en är större 

förskola med flera ålderindelade avdelningar och en förskola ären mindre åldersintegrerad 

förskola.  
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5.2 Metod för datainsamling 

 

Jag har valt att göra en kvalitativ undersökning med intervju som datainsamlingsmetod. 

Intervjuerna kommer att vara semistrukturerade vilket innebär öppna frågor och respondenten 

ges stort utrymme för att utveckla sina idéer, synpunkter med stort talutrymme utifrån det 

förbestämda ämnet och frågorna. Med en kvalitativ intervju som metod och öppna frågor får 

jag ett bra underlag för analys då förskollärarna får berätta fritt om sitt arbete och 

förhållningssätt utifrån vissa frågeställningar. Som Kihlström (2007) och Denscombe (2009) 

belyser leder öppna frågor till att svaret inte blir förutbestämt utan istället finns utrymme för 

respondentens tankar, vilket kan leda till följdfrågor som inte finns med i intervjuguiden. 

Respondentens egna uppfattningar och åsikter kommer bäst fram genom att jag som 

intervjuare inte kommer med påståenden eller ställer ledande frågor. Inför och under 

intervjuerna har jag gjort etiska övervägande utifrån de fyra huvudprinciperna som tas upp i 

vetenskapsrådet (2002). Innan intervjuerna ägde rum hade jag telefonkontakt med 

respondenterna där jag berättade om vad min studie handlade om.  Jag frågade om jag fick lov 

att spela in intervjun och informerade om att ljudinspelningen enbart var som stöd för mig 

som opponent inför transkribering, där respondenten skulle anonymiseras. Information gavs 

också om att intervjun endast skulle användas till min studie och inte kommer användas 

vidare till något annat syfte. Alla intervjuade gav samtycke till ljudinspelning. Intervjuerna 

spelade jag in på min mobiltelefon.  Längden på intervjuerna har varit mellan 20-35 min.   

 

5.3 Metod för bearbetning och analys 
 

Jag började med att transkribera ljudupptagningarna för att sedan kunna analysera data. 

Materialet bearbetades genom att svaren sorterades i treolika kategorier och sedan letades 

mönster för att få fram ett resultat.Allwood (2010) skriver att forskning bör vara objektiv 

vilket betyder fri från värderingar, förutsättningar, mångsidighet, vara opartisk och så saklig 

som möjligt. Undersökningen är hermeneutisk då jag som forskare tolkar förskollärarnas svar 

(Allwood 2010).Transkriptionerna av intervjuerna sammanställdes, kodades och analyserades 

för att hitta mönster och teman i respondenternas svar. Denscombe (2009) beskriver detta steg 

i analysen som att göra en koppling mellan respondenternas utsagor till vad som har 

undersökts och utifrån denna koppling skapa kategorier. Respondenternas namn i 

undersökningen är fingerade. En del av respondenternas svar kan lämnas utanför i den 

fortsatta analysen då svar kan visa sig irrelevanta för det problem som har undersökts 

(Svensson2004). Jag har gjort en kontextuell analys och efter att sorterat ut relevant data kom 

jag fram till följande nyckelbegrepp att sortera in kategorierna under: modersmålet i 

verksamheten, tillvägagångssätt att stimulera tvåspråkiga barns språkutveckling, brister i 

verksamheten och konsekvenser för ett svagt modersmål. Analysen är kontextuell då jag inte 

utgår från fördefinierade kategorier utan kategorierna skapas utifrån respondenternas svar 

vilket enligt Svensson (2004) är utmärkande för en kontextuell analys. I en kontextuell analys 

bedöms vad som är relevant i respondenternas svar utifrån problemet som har undersökts 

(ibid).  
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5.4 Metodkritik 

 

Mitt val av intervju som metod kan komma att påverka resultatet då det kan förekomma att 

frågor kan vara ledande eller att intervjuade förskollärare inte svarar tillförlitligt. En effekt 

som kan förekomma är så kallad prestige- bias då respondenten svarar utifrån vad de tror är 

"rätt svar" eller vad detror att opponenten vill att den ska svara (Lantz 2013).Denscombe 

(2009) belyser att intervjuarens svar påverkas av den person som intervjuar. Det kan vara 

faktorer som kön, ålder, etnisk ursprung etcetera. Respondenten blir påverkad av forskarens 

personliga identitet. Respondenten kan också uppleva att forskaren har vissa förväntningar 

och vill svara det forskaren vill höra för att vara till lags.För att försöka minska forskarens 

påverkan av undersökningsresultatet bör forskaren ha konventionella kläder, vara artig och 

tillmötesgående. Som intervjuare bör forskaren försöka hålla sig passiv och vara lyhörd och 

öppen för den intervjuade och hålla sig neutral och försiktig till de uttalanden som den 

intervjuade gör (ibid). Under intervjuerna har jag försökt vara så öppen som möjligt utan att 

ställa ledande frågor. Jag har försökt närma mig en objektiv position men är medveten om att 

det inte går att vara helt objektiv då bara min närvaro och roll som forskare påverkar 

respondenten. Denscombe (2009) nämner olika tillvägagångssätt för att kontrollera 

tillförlitligheten i datan intervjuerna ger. Detta kan göras genom att låta den intervjuade ta del 

av datan för att redigera eventuella misstolkningar av svaren (ibid).Respondenternahar getts 

tillgång till de transkriberade intervjuerna för att ha möjlighet till att ge synpunkter eller göra 

tillägg i sina yttranden för att resultatet ska bli så tillförlitligt som möjligt. Denscombe skriver 

för att öka rimligheten i datan bör även personer intervjuas som har kunskaper och 

erfarenheter i ämnet för att höja trovärdigheten i svaren (ibid). Jag har valt intervjupersoner 

utifrån deras erfarenheter med att jobba med barn flerspråkiga barn. Intervjupersoner har valts 

bort då de själva sagt att deinte har erfarenheter kring ämnet. En fördel med intervju som 

metod skriver Denscombe (2009) är att intervjuaren kan direkt kontrollera uppgifterna med 

den intervjuade i direktkontakten. Vid oklarheter med vad den intervjuade svarade 

kontrollerade jag under intervjun att jag uppfattat den intervjuade korrekt. 

 

5.5 Etiska överväganden 
 

Jag har arbetat efter vetenskapsrådets forskningsetiska principer humanistisk - 

samhällsvetenskaplig forskning (2002). Vetenskapsrådet har delat in individskyddskravet i 

fyra delar: informationskravet, konfidentialitetskravet, nyttjandekravet och samtyckeskravet. 

Följande kommer innebörden av de fyra delarna redovisas och hur jag tagit hänsyn till dem i 

undersökningen.  

 

5.5.1 Informationskravet 

 

Innan samtliga intervjuer hade jag telefonkontakt med alla deltagande där jag presenterade 

mig själv, berättade om min studie och dens syfte samt vad intervjun kommer att användas till 

och att deltagande är frivilligt. Informationskravet innebär att intervjuaren ska informeras 

tydligt om i vilket syfte studien görs och vad den handlar om (Vetenskapsrådet 2002). 

Informanterna ska vara helt säkra på vad det är de deltar i. Informanterna ska även informeras 
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om att det är frivilligt att delta och att de kan avbryta sitt deltagande när de vill utan 

konsekvenser.   

 

5.5.2 Samtyckeskravet 

 

Deltagande förskollärare i intervjuerna informerades genom telefonkontakt då jag frågade om 

deville delta och förklarade att deltagandet är helt frivilligt. Jag frågade även om jag fick lov 

att spela in intervjun och förklarade att inspelningen är som minnesstöd för min egen del och 

bara jag som forskare kommer att ha tillgång till allt insamlat material. 

Vetenskapsrådet (2002) skriver att medsamtyckeskravet menas att deltagandet är frivilligt och 

personen avgör själv hur länge den vill delta. Den deltagande kan avbryta sitt deltagande när 

den vill utan några negativa effekter för den deltagande. Ljudinspelning eller filmning ska inte 

heller ske utan samtycke från respondenten. 

 

5.5.3 Konfidentiellitetskravet 

 

Respondenterna i denna studie har fiktiva namn därför att obehöriga inte ska kunna ta del av 

materialet. Personerna som har blivit lovade att deras namn inte ska visas offentligt och är 

medvetna om att uppsatsen kommer att publiceras på Diva, därför är alla namn fingerade, 

förskolorna nämns inte vid namn och inte orten där förskolorna ligger. Vetenskapsrådet 

(2002) skriver att konfidentiellitetskravet innebär att materialet ska anonymiseras och 

identifiering av de deltagande ska inte vara möjlig. Material ska förvaras så att obehöriga inte 

kan ta del av materialet. Vilket innebär att tystnadsplikt råder om vilka som har intervjuats 

och all skriftlig offentlighetsgörande måste vara anonymiserad. 

 

5.5.4 Nyttjandekravet 

 

Det insamlade materialet kommer jag endast använda till det studiesyfte som respondenterna 

blivit informerade om och allt insamlat material kommer att raderas när studien är slutförd. 

Vetenskapsrådet (2002) skriver att nyttjandekravet innebär att det insamlande materialet inte 

får användas till något annat syfte än det som deltagarna har gett sitt godkännande till och att 

det insamlade materialet kommer att förstöras när studien är färdigställd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

XVII 

 

 

6 . Resultat 

 

Syftet med denna studie är att undersöka hur förskollärare uppfattar hur modersmålet används 

som ett kulturellt verktyg för att stimulera andraspråksinlärning i förskolan.  Centralt fokus 

kommer att läggas på hur förskollärare uppfattar möjligheter att stimulera flerspråkiga barns 

andraspråkutveckling i olika verksamheter. 

 

6.1 Modersmålet i verksamheten. 
 

Forskningsintresse i denna studien fokuserar på om förskollärare använder barns modersmål i 

verksamheten i arbetet med barns andraspråkutveckling, då detta speglar mitt syfte hur 

förskollärare uppfattar hur modersmålet används som ett kulturellt verktyg för att stimulera 

andraspråksinlärning i förskolan. Under denna rubrik presenteras följande kategori: 

Förskollärares uppfattningar om barns modersmål i verksamheten. 

 

6.1.1 Förskollärares uppfattningar om barns modersmål i verksamheten. 

 

Samtliga förskollärare beskriver att förskolan har en positiv inställning till att barn använder 

sitt modersmål i förskolan och att de möter barnens språk med intresse. Förskollärarnas 

utsagor visar på ett intresse för barnets modersmål samtidigt som de uppmärksammar barnen 

på det svenska språket. Samtliga förskollärare uppfattar att de försöker uppmuntra barn att 

använda sitt modersmål i verksamheten. Två förskollärare uttrycker att förskolan ser det 

positivt att barnen använder sina tidigare språkkunskaper för att lättare kunna ta till sig det 

nya språket och låter barnen prova sig fram och använda sig av alla sina språk. 

 

"vi försöker puffa dem till att prata. Vilket språk dem själva väljer bara dem pratar. Sen om dem blandar språken 

gör inget bara dem pratar.  För att bland annat lära sig språkmelodierna. Det låter ju olika på svenska, arabiska 

och tyska. Så att dem hör skillnaderna på språkmelodierna". 

 

Förskollärarnas utsagor kan tolkas som intresse för barnets modersmål samtidigt som 

deuppmärksammar barnen på det svenska språket. Förskolläraren beskriver något som flera 

andra informanter tangerar i överstående citat, nämligen att samtala är av stor vikt för barns 

tillägnande av språk.  

 

"Dem flerspråkiga barnen skiner upp när man uppmärksammar deras modersmål och tycker det är roligt att leka 

med orden. Detta uppmuntrar vi genom att dem får säga vad det heter på sitt språk och vi säger det på svenska. 

Sen försöker vi säga det på deras språk och det tycker dem är jätteroligt."   

 

Förskolläraren beskriver något som samtliga informanter tangerar, nämligen genom visat 

intresse för modersmålet så skapas ett intresse för att utforska det nya språket.  
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6.2 Tillvägagångssätt för att stimulera flerspråkiga barns språkutveckling? 

 

Samtliga förskollärare uttrycker samma grundtanke, att språk förvärvas genom interaktion och 

samspel med sin omgivning och för att utveckla språk måste barn få lov att höra, uppleva, 

provaoch tillägna sig språket genom olika aktiviteter. Två förskollärare använder sig av barns 

modersmål i den vardagliga verksamheten och den tredje förskolan arbetade mer med svenska 

språket och försöker uppmuntra barn att använda sig av sitt modersmål på ett lekfullt sätt i 

samtal med pedagog och barn. För min studie var det mest intressanta hur förskollärare 

uppfattar hur modersmålet används som ett kulturellt verktyg för att stimulera 

andraspråksinlärning i förskolan, samt hur förskollärare uppfattar möjligheter att stimulera 

flerspråkiga barns andraspråkutveckling i de olika verksamheterna. Under denna rubrik 

presenteras följande kategori: arbetssätt och förtydligande. 

 

6.2.1 Arbetssätt med tvåspråkiga barns språkutveckling 

 

Förskolorna arbetar utifrån olika metoder och med hjälp av olika verktyg för att stimulera 

tvåspråkiga barns språkutveckling. Förskollärarna uttrycker samma grundtanke, att språk 

förvärvas genom interaktion och samspel med omgivning. 

 

"Vi försöker också så ofta som möjligt ta stunder att samtala med barnen enskilt och i mindre grupper.  

Benämner allt samtidig som man gör det som, nu drar vi upp dragkedjan. Det gäller att se till så barnen både hör 

och upplever språket runtomkring sig på ett tydligt och konkret sätt och uppmuntra dem till att prata, prata, prata. 

Vi försöker även få dem att säga vad något heter på tillexempel arabiska. Vi kan peka på en fågel och fråga vad 

det heter på deras språk så säger vi det på svenska så att dem får det på båda språken." 

 

Samtliga förskollärare beskriver i sina utsagor att det är viktigt att vara så tydlig som möjligt 

och sätta ord på allt som händer och sker i verksamheten. Tolkningsvis används både språk 

och kroppsspråk som verktyg som stöd för tvåspråkiga barns språkutveckling av det nya 

språket. 

 

"Det är ju kroppen, att man visar med händerna exempelvis pekar och tecknar tydligt med kroppen. Visar bilder, 

ibland ritar med papper och penna för att visa. Vi försöker förklara på ett begripligt sätt. Datorn och ipaden 

använder vi för att förtydliga. Exempelvis bondgårdsdjur och så säger ipaden vad dem heter på svenska när man 

trycker på djuren. Vi sätter ord på allt vi gör när vi gör det och på saker. Böcker har vi lånat på olika språk och 

svenska." 

 

Samtliga förskollärare beskriver i sina uttalanden att språket ska synliggöras i dess 

sammanhang. Samtliga förskollärare tangeraräven i sina uttalanden att i arbetet med barns 

språkutveckling är det viktigt att förtydliga så mycket som möjligt med hjälp av olika 

hjälpmedel som exempelvis bilder, digitala medier och kroppsspråk. Även att sätta ord på allt 

som görs i verksamheten  för att barnen ska få höra språket i olika sammanhang. 

 

"ipaden är jättebra. Där kan du ju leta upp sagor och berättelser på deras hemspråk samtidigt som man läser 

samma saga för dem andra barnen så dem får båda.  Vi hade också en finsk pojke här för ett tag sen och då 

lånade vi Emil och pippi på finska så fick han låna hem dem så läste föräldrarna dem hemma så läste vi dem på 
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svenska här i förskolan. Sen när han väl hörde det hemma så kände han ju igen det och han kände ju igen det här 

också." 

 

Två av tre förskolor försöker introducera barns modersmål i det vardagliga arbetet i 

verksamheten,  för att barnen ska kunna få en djupare förståelse för innehållet genom att få ta 

del av innehållet på båda sina språk.  

 

6.3 Brister i verksamheten 

 

Samtliga förskolor uppfattar att det finns bristande faktorer som påverkar arbetet med 

tvåspråkiga barns andraspråksutveckling. vilket är intressant för min studie då det speglar mitt 

syfte om hur förskollärare uppfattar möjligheter att stimulera flerspråkiga barns 

andraspråkutveckling i olika verksamheter. Under denna rubrik presenteras följande kategori: 

tid och resurser. 

 

6.3.1 Tid och resurser 

Två förskollärare uppfattar personaltätheten som ett problem för att kunna utveckla arbetet 

med dem flerspråkiga barnen. Alla tre förskollärarna uppfattar även att det saknas andra 

resurser i verksamheten som tid och modersmålslärare,vilketpåverkar möjligheterna i arbetet 

med tvåspråkiga barns språkutveckling. 

 

"det är ju det att man ska ha tid att sätta sig och leta. så det händer kanske inte så ofta som man hade velat". 

 

En förskollärare uttrycker att tiden inte räcker till att hitta exempelvis barnböcker på barns 

modersmål på ipaden eller annat material som kan användas i arbetet med tvåspråkiga barns 

andraspråksutveckling.  

 

"Jag hade velat ha mer tid att sitta i mindre grupper med barnen med olika modersmål och mer språksamlingar. 

Ofta i en stor grupp hinner de inte med att säga vad de vill ha sagt för då har någon annan redan talat om vad 

det är". 

 

Tid är något som två av förskollärarna uppfattar som en stor brist i arbetet med tvåspråkiga 

barns andraspråksutveckling. Båda förskollärarna ger uttryck för att arbetet är tidskrävande 

och att det finns ont om tid i verksamheterna vilket påverkar möjligheterna i arbetet.  

 

”I alla fall att det kunde komma någon modersmålslärare en gång i månaden åtminstone. För att vi också skulle 

kunna få lite utbyte av vad är det de lärt sig. För vi vet ju egentligen inte hur mycket de kan, varken på sitt eget 

språk eller svenskan." 

 

Samtliga förskollärare uttrycker att deuppfattar att saknaden av modersmålslärare i 

verksamheten är en stor brist. Alla tre förskollärare uppfattar att bristen på modersmålslärare 

gör det svårare att möta barnen där dem är i deras språkutveckling, både i det svenska språket 

och modersmålet.  
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6.4 Sammanfattning 

 

Samtliga förskollärare uttryckte att arbetet med tvåspråkiga barns språkutveckling bygger på 

att barnen får höra, uppleva, prova och utforska språket med hjälp av förtydligande 

hjälpmedel. Även att barns modersmål kan användas för att skapa förståelse för innehållet i 

det nya språket. Samtliga informanter ser också att det är av betydelse att uppmärksamma 

barns modersmål för att skapa ett ömsesidigt band mellan barnet och det nya språket. Ävenatt 

modersmålet kan vara till hjälp för barn med annat modersmål för att skapa förståelse för nya 

ord och begrepp på det nya språket. Samtliga förskollärare uttrycker att de uppfattar arbetet 

med att använda modersmålet som verktyg i verksamheten är svårt och tidskrävande. 

Samtliga förskolor ser brister i verksamheten med att det inte finns tillräckligt med resurser 

för att tvåspråkiga barn ska få möjlighet att även utveckla sitt modersmål. 
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7 Analys 
 

Syftet med denna studie är att undersöka hur förskollärare uppfattar hur modersmålet används 

som ett kulturellt verktyg för att stimulera andraspråksinlärning i förskolan.  Centralt fokus 

kommer att läggas på hur förskollärare uppfattar möjligheter att stimulera flerspråkiga barns 

andraspråkutveckling i olika verksamheter. Jag har i resultatet sökt svar på mina 

frågeställningar och använder mig i analysen av teoretiska begrepp utifrån de socio- kulturella 

perspektiven. Begrepp som jag har valt att använda för min analys är språk och tanke, 

kulturella redskap, mediering och den proximala utvecklingszonen. 

 

7.1 Modersmålet i verksamheten 

 

Samtliga förskollärare beskriver att förskolan har en positiv inställning till att barn använder 

sitt modersmål i förskolan och möter barnens språk med intresse. Genom att uppmärksamma 

barnens språk som en tillgång med intresse uppfattar förskollärarna att deser barnens 

språkkunskaper och vädersätter dessa. Förskollärarnas ovanstående uppfattningar kan tolkas 

som att förskollärarna ser barnen utifrån deras kulturella bakgrund genom att de ser språket 

som en del av barnens identitet. Barnen har två språk vilket de kan använda som resurser. 

Enligt Vygotskij (2001) är språket ett av dem kulturella redskap som barn tar till sig i sin 

omgivning. Människan föds in i en kultur och kulturen påverkar vårt sätt att se på vår 

omvärld. Barn som uppmuntras att se sina båda kulturer som en styrka gynnas på det sättet att 

defår flera sätt att se på sin omvärld (ibid). Samtliga förskollärare beskriver att de flerspråkiga 

barnen ofta blir glada när förskollärare uppmärksammar deras modersmål och tycker om att 

leka med ord från båda språken. Att säga ord på båda språken blir en lek och ett intresse väcks 

hos barnet att ta till sig ord även på det nya språket. Genom att utgå från barnets egna 

modersmål och introducera nya ord väcker förskollärarna ett intresse för de nya språket. 

Enligt Vygotskij (2001) måste det finnas en motiverande sfär i medvetandet i form av drifter, 

behov, intressen och motiv. Det måste finnas en vilja till att sätta tanke och språk i rörelse. 

Språk och tanke är nära relaterade till varandra. Språk och tanke kan ses som två byggstenar 

som är beroende av varandra för att lärandet ska kunna ske (ibid). Tolkningsvis kan vi se hur 

förskollärarna menar att modersmålet har betydelse för barns tillägnande av ett nytt språk, om 

vi utgår från att barns tanke och språk är beroende av varandra. Barn som kommer till 

förskolan med ett redan utvecklat språk tänker utifrån det språket. Vidare går att resonera att 

barn tänker på sitt starkaste språk vilket är modersmålet som barnet har mest kunskaper i. 

Genom att ta till sig kunskap genom enbart ett andraspråk så kan det ses som en begränsning 

då barnet inte har utveckla sitt andraspråk lika mycket som modersmålet. Men om barnet får 

möjlighet att använda modersmålet som ett verktyg för tillägnande av ett nytt språk kan 

barnets lärande underlättas utifrån att barnet använder sitt modersmål som verktyg för att 

skapa förståelse för det nya språket. Förskolorna använder sig av kombinera barnens 

modersmål med det svenska språket genom att barnen får höra sagor på båda språken eller 

använder begrepp i teman på båda språken. Tolkningsvis kan det sessom att förskolorna 

använder sig av barnens tidigare erfarenheter i sin språkkunskap. Genom att möta barnen 

utifrån sina tidigare språkliga kunskaper i modersmålet kan deutmanar barnen i deras lärande 

att ta till sig nya begrepp på det nya språket. 
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7.2 Tillvägagångssätt för att stimulera flerspråkiga barns 
språkutveckling? 

 

Förskollärarna använder sig av olika kulturella redskap som språket, kroppsspråk och bilder 

för att förtydliga innebörden i det som sägs. Samtliga förskollärare lägger stor vikt vid samtala 

med barnen, uppmuntra barnen att prata och förskollärarna säger allt som görs för att barnen 

ska få höra språket i dess sammanhang. Språket är enligt Vygotskij (2001) det viktigaste 

kulturella redskapet för kommunikation och lärande.  Förskollärarna använder språket som ett 

verktyg genom att låta barnen höra, prova och uppleva språket i olika sociala samspel. Andra 

kulturella verktyg som förskollärarna använder sig av är bilder, böcker och ipad för att 

underlätta barnens tillägnande av det nya språket.  

 

Tolkningsvis kan vi se hur förskollärarna använder sig av mediering för att förklara och 

förmedla innebörden i orden. Med hjälp av ipaden får barnen spela appar tillsammans med en 

förskollärare där bilder förtydligar ordets innebörd. Detta är en form av mediering där ipaden 

fungerar som ett kulturellt redskap för att hjälpa barnet att förstå innebörden med ordet. Smidt 

(2010) förklarar att mediering handlar om att använda kulturella redskap för att göra 

kvalitativa förändringar av tänkandet. Lärandet bygger på tidigare kunskaper och mer erfarna 

personer som medierar sina kunskaper främst genom kulturella redskap. 

 

Den proximala utvecklingszonen är ett centralt begrepp i Vygotskijs teori som kan förklaras 

genom att lärandet sker tillsammans med en mer erfaren person som fungerar som en 

byggnadsställning för barnets lärande (ibid). Tolkningsvis kan Förskollärarnas utsagor tolkas 

som att dearbetar utifrån dem proximala utvecklingszonen genom att finnas som stöd och 

hjälp, skapa ett intresse hos barnet att utveckla språket, utforska språket, se till att barnet inte 

tappar intresset eller upplever frustration och göra lärandet förståeligt. Genom att möta barnen 

utifrån sina tidigare språkliga kunskaper i modersmålet kan de utmana barnen i deras lärande 

att ta till sig nya begrepp på det nya språket. Utifrån den proximala utvecklingszonen kan det 

ses som att med hjälp av andra mer kunniga i språket och med kulturella redskap hjälper 

förskollärarna barnet att förstå ord och begrepp som deinte hade kunnat ta till sig på egen 

hand. När förskolläraren säger "tvätta händerna" och samtidigt visar med handrörelser hör 

barnet orden och ser vad barnet förväntas göra. Om barnet bara hade hört "tvätta händerna" 

hade barnet inte kunnat förstå innebörden av orden. Genom stöttning av den vuxna kunde 

barnet ändå förstå vad som förväntades. Efter upprepade gånger kommer barnet så 

småningom förstå innebörden med orden och göra det till sin egen kunskap. Då kommer 

barnet inte behöva se handrörelsen utan vet vad orden betyder.  Genom sociala interaktioner 

med förskollärare och kamrater kan barnet utmanas i sin språkutveckling och ta till sig nya 

begrepp genom att förskollärare använder sig olika kulturella verktyg för att underlätta 

barnens förmåga att förstå innebörden av språket i olika sociala sammanhang. Samtliga 

förskollärare belyser också vikten av att barnen pratar. Att dem uppmuntras till att utforska 

språket genom att samtala i sociala aktiviteter och olika sociala sammanhang.utifrån 

resultaten kan de göras en tolkning där förskollärarna ser språkinlärningen som en social 

process i samspel med sin omgivning. Barnen tillägnar sig språk genom att höra, uppleva och 
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prova språket i sociala samspel vilket är en grundsten i det sociokulturella perspektiven på 

barns lärande.  

 

7.2.1 Brister i verksamheten 

 

Förskollärarna ser det som en brist i verksamheten att de inte kan barnens modersmål då det 

är svårt att kommunicera med barnen som inte har tillägnat sig några färdigheter i det svenska 

språket. Dels att förskollärarna inte vet var barnen ligger i sin språkliga utveckling i varken 

modersmålet eller det svenska språket. Förskollärarna känner att deinte har tillräcklig inblick i 

barnens språkkunskaper. Tolkningsvis kan det vara svårt att utmana ett barn utifrån den 

proximala utvecklingszonen om förskollärare inte vet var barnen ligger i språkutvecklingen, 

vilket förskollärarna i intervjuerna nämner som en bristande faktor. Samtliga förskollärare 

nämner att en modersmålslärare är önskvärd i arbetet med flerspråkiga barn. Med hjälp av en 

modersmålslärare kan förskollärarna få mer information om barnens tidigare erfarenheter och 

språkkunskaper som de sedan hade kunnat utgå från för att kunna möta barnet utifrån deras 

kunskaper. 

 

Som tidigare nämnt använder förskollärare sig av olika kulturella redskap för att barnen ska 

skapa förståelse och lära sig det nya språket. Men förskollärare ser inte denna process som 

enkel då det krävs tid. Tid som förskolorna känner att det inte finns tillräckligt av vid alla 

tillfällen. Förskollärare vill ha tid till att sitta och samtala med barnen i mindre grupper för att 

barnen ska få ut så mycket som möjligt av samtalet. Personal önskar även mer tid till att 

kunna använda olika kulturella verktyg på olika sätt för att barnen ska kunna få bästa möjliga 

förutsättningar till att få använda båda sina språk i förskolan. 
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8 Diskussion 

 

Syftet med denna studie är att undersöka hur förskollärare uppfattar hur modersmålet används 

som ett kulturellt verktyg för att stimulera andraspråksinlärning i förskolan.  Centralt fokus 

kommer att läggas på hur förskollärare uppfattar möjligheter att stimulera flerspråkiga barns 

andraspråkutveckling i olika verksamheter.  

 

I detta avsnitt kommer jag att diskutera studiens metod och resultat. Jag kommer utgå från 

syfte och forskningsfrågor och koppla mina slutsatser till litteraturen samt hur studien kan 

komma att vara till nytta för förskollärare i verksamheten. I metoddiskussionen kommer jag 

att reflektera över hur vald metod fungerade. Avslutningsvis kommer jag att diskutera om vad 

studien bidrar med till forskningsfältet. 

 

8.1 Resultat diskussion 
 

Följande avsnitt kommer jag utgå från syfte och forskningsfrågor och koppla mina slutsatser 

till litteraturen samt hur studien kan komma att vara till nytta för förskollärare i verksamheten. 

 

8.1.1 Modersmålet i verksamheten 

 

När förskollärarna beskriver hur dem använder sig av barns modersmål i verksamheten som 

ett verktyg till barns lärande av ett andraspråk talar de om hur modersmålet används för att 

skapa förståelse för ord på svenska. Studien visar att modersmålet används som ett stöd för 

barnens ordförståelse i det svenska språket.  Min tolkning är att förskollärarna tänker att 

barnen har redan kunskaper i ett språk. Förskollärarna använder barnens tidigare 

språkkunskaper för att skapa nya på ett annat språk. Studien visar att barns begrepp på deras 

modersmål kan hjälpa barnen att tillägna sig ett nytt språk då barnen redan har en förståelse 

för själva begreppet. Min tolkning är att barn tänker bäst på sitt starkaste språk vilket är 

modersmålet som barnen tagit till sig redan vid födseln och kan fungera som ett system för att 

tillägna sig nya ord och begrepp på ett annat språk. Enligt Yazıci (2010) underlättas barnens 

förmåga att ta till sig ny kunskap i andra språket genom att använda barnens modersmål som 

ett verktyg. 

 

EnligtVygotskij (2001) är tanke och språk nära sammankopplat därför tycker jag det är logiskt 

att modersmålet borde vara det språk vi tänker bäst på och borde tas till vara. Min tolkning är 

också att språket har en stor betydelse för att känna sig accepterad. Genom att förskollärare 

uppmärksammar barns modersmål och visar ett intresse kan barnet känna sig välkommen och 

accepterad. Språket utgör en stor del av jaget. Genom att visa intresse för barnets språk bjuds 

hela barnet i till förskolan vilket kan skapa en känsla av trygghet.  
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8.1.2 Tillvägagångssätt för att stimulera flerspråkiga barns språkutveckling? 

 

Studien visar att förskollärarna har en positiv syn på flerspråkighet och ser gärna att barnen 

använder även sitt modersmål i verksamheten. Förskollärarna lyfter barnens tidigare 

språkkunskaper i verksamheten genom att barnen får höra sagor på barnens modersmål, lyfter 

ord på barnens språk i barngruppen och ser det som positivt att tvåspråkiga barn använder 

även sitt modersmål. Studien visar att förskollärare synliggör för tvåspråkiga barn att de 

värdesätter deras tidigare språkkunskaper. Förskollärarna i deolika verksamheterna ser inte 

barnen som "språklösa" utan uppmärksammar att barnen har kunskaper och färdigheter på ett 

annat språk vilket tas till vara på. Detta förhållningssätt visar att förskollärarna bjuder in hela 

barnet till förskolan och att barnet får känna att deras modersmål är lika viktigt som svenskan. 

Som Cummins menar (2002) påverkar förskollärares förhållningssätt barnens möjligheter till 

att känna sig välkommen till förskolan.  Med ett förhållningssätt att modersmålet inte hör 

hemma i skolan eller förskolan för här talas majoritetsspråket så är det samma sak som att 

bara välkomna halva barnet till förskolan (2002). Ett sådant bemötande skapar otrygghet och 

dålig självkänsla hos barnet och gör att barnet blir mindre angeläget att delta aktivt i 

verksamheten, vilket hämmar barnets lärande (Cummins 2002). Tolkningsvis kan vi se att 

med ett positivt förhållningssätt möter förskolan hela barnet. Språket är en viktig del av jaget 

och kan inte tas ifrån individen utan att ta en bit av själva jagkänslan. Som Vygotskij (2001) 

grundar sin teori på ska människan inte ses som en ensam varelse utan i hela sitt 

sammanhang. Kulturen är en del av individen och språket är det viktigaste av de kulturella 

redskapen (2001). Genom att förskollärarna låter barnen använda båda sina språk i förskolan 

används barnens modersmål som ett kulturellt redskap i lärandet.  Så visar visat studien att 

förskollärare har ett inkluderande förhållningssätt till tvåspråkiga barn och synliggör 

tvåspråkighet som något positivt och att kunna flera språk är värdefullt. Studien visar att 

genom att förskollärare visar intresse även för barnens modersmål så växer även barnens 

intresse att lära sig det nya språket. 

 

8.1.3 Brister i verksamheten 

 

När respondenterna beskriver arbetet med tvåspråkiga barns språkutveckling tangerar 

samtliga förskollärare att barns modersmål används i förskolan för att skapa förståelse för det 

nya språket. Samtidigt menar respondenterna att det finns bristande faktorer som påverkar 

möjligheterna att möta barn i deras språkutveckling. Det största faktorerna är bristen av 

modersmålslärare, tid till planering och aktiviteter och att det finns för lite personal för att 

kunna utveckla arbetet ytterligare. Min studie visar att det finns brister i arbetet med barns 

modersmål och förskollärare är medvetna om detta. Studien visar att modersmålet används till 

en viss del i verksamheten för att stimulera barns språkutveckling i svenska språket men 

förskolor hade velat ha in mer resurser för att kunna stimulera barnen ytterligare i deras 

språkutveckling. Studien visar också att flera av förskolorna har stora ambitioner om hur de 

hade velat arbeta i verksamheten för att stimulera barnen i deras språkutveckling, men att tid 

är något det finns för lite av i verksamheten. Med ökad personaltäthet skulle förskollärarna 

kunna lägga mer tid till planering av aktiviteter där modersmålet hade kunnat komma in i 
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större utsträckning. Studien visar att arbetet med tvåspråkiga barns språkutveckling kräver tid 

och planering som förskollärare känner att dem inte har. 

 

8.1.4 sammanfattning 

 

Flera barn i förskolan har ett annat modersmål än svenska på grund av att en ökad 

globalisering. Sverige har blivit ett mångkulturellt samhälle och förskolan influeras av flera 

olika språk. Förskollärare får jobba mycket med att stimulera och utveckla barns språk då 

flera barn kommer till förskolan med olika språkkunskaper i olika språk. Det är viktigt att 

barn möts med ett inkluderande förhållningssätt när de kommer till förskolan och att 

förskollärare arbetar för att stimulera barn i deras språkutveckling. I min studie kan jag se att 

förskollärare arbetar mycket för att utveckla barnen i deras språkkunskaper. Studien visar 

även att förskollärarnas förhållningssätt påverkar hur barnen tillägnar sig det nya språket. 

Tidigare forskning visar även att det är viktigt hur förskollärare bjuder in hela barnet till 

förskolan och ser barnets tidigare språkkunskaper som en färdighet. Studien visar också att 

barnets språkutveckling av det nya språket stimuleras utifrån interaktion med personer i 

verksamheten, samt hur förskollärarna skapar en trygg och tillåtande miljö där barn med 

bristande kunskaper i svenska språket kan känna sig som en tillgång till gruppen. Tidigare 

forskning visar även att det sociala samspelet spelar stor roll för att inlärning av språket ska 

ske. Viktiga aspekter för att barn ska tillägna sig det nya språket har kommit visat sig i 

studien. Dessa är att barnet känner trygghet, blir bemötta med ett synsätt att flerspråkighet är 

en värdefull kompetens, intresse till att lära sig det nya språket, finner det roligt och lustfullt 

samt inte behöver känna sig rädd att säga fel.  

 

8.2 Metoddiskussion 

 

Syftet med denna studie är att undersöka hur förskollärare uppfattar hur modersmålet används 

som ett kulturellt verktyg för att stimulera andraspråksinlärning i förskolan.  Centralt fokus 

kommer att läggas på hur förskollärare uppfattar möjligheter att stimulera flerspråkiga barns 

andraspråkutveckling i olika verksamheter.  

 

8.2.1 metodkritik 

 

Min studie har genomförts genom att jag gjort intervjuer med förskollärare för att få deras 

uppfattning om hur förskolan arbetar med flerspråkiga barns språkutveckling samt hur 

modersmålet används för tvåspråkiga barns andraspråksutveckling. Intervjuerna kändes bra 

och jag fick ut vad jag behövde men kände att jag hade kunnat få ut mer genom att göra fler 

intervjuer. Förskollärarna svarade på frågorna men jag hade gärna själv velat se hur arbetet 

med att stimulera flerspråkiga barns språkutveckling utformar sig i verksamheten för att få en 

helhetssyn och en djupare förståelse. I efterhand har jag funderat på hur resultatet hade sett ut 

om jag gjort observationer. Med hjälp av observationer hade jag inte kunnat ta del av 

förskollärarnas uppfattningar då det inte går att se hur en människa tänker. Bara en människa 

själv kan beskriva hur den uppfattar något. Fördelen med observationer hade varit att jag själv 

kunnat se hur de olika förskolorna arbetar med flerspråkiga barns språkutveckling och hur de 
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använder modersmålet i verksamheten. Nackdelen med bara observationer hade varit att jag 

får se arbetet men det hade blivit min tolkning och mina uppfattningar om vad jag ser i 

observationerna. Ett alternativ hade varit om jag hade använt mig av en etnografisk metod 

som kan bestå av både intervjuer och observationer som jag sedan hade analyserat 

(Denscombe 2009). Det hade gett en ökad validitet till studien då jag själv hade fått se hur 

förskolan arbetar med barns språkutveckling samtidigt som jag hade fått ta del av 

förskollärares uppfattningar kring arbetet. 

 

8.3 Egna slutsatser 
 

I och med det mångkulturella samhälle vi lever i kommer förskolan att möta barn med flera 

olika språk i verksamheten. En slutats jag drar av min studie är att förskolor ser modersmålet 

som ett verktyg för att stötta barn i deras andraspråksutveckling. Men det finns brister som 

gör arbetet svårt och mödosamt att hinna med. Förskolorna har ändå hittat olika sätt att lyckas 

influera olika språk i förskolan trots på förskollärarnas egna bristande kunskaper av barns 

olika modersmål. Förskollärare är medvetna om att språket har betydelse för individen och att 

modersmålet är av vikt för barns utveckling. Denna studie visar att även utan 

modersmålslärare har förskolor lyckats att ge barnen något värdefullt. De ger barnen känslan 

av att deras modersmål är något betydelsefullt som de ska använda. Jag anser att genom 

förskollärarnas förhållningssätt att se modersmålet som en tillgång och visat intresse för barns 

modersmål, kan förskollärare göra mycket för att hjälpa barnen i deras språkutveckling. 

Genom att möta barnet utifrån deras kulturella bakgrund och visa intresse för deras kunskaper 

i deras eget språk skapas ett ömsesidigt band mellan barnet och det nya. Barnet blir mer 

motiverad att lära sig det nya språket om det även möts med ett intresse för sitt eget. Önskvärt 

hade varit att se fler modersmålslärare inom förskolan för att de flerspråkiga barnen ska få 

goda möjligheter till att utveckla båda sina språk. Men min slutsats är att förskolor är ytterst 

medvetna i sitt arbete av tvåspråkiga barns språkutveckling. De ser själva brister i arbetet och 

arbetar för att barnen ska få en så god stimulans som möjligt i båda sina språk.  

 

Jag hoppas att läsaren finner denna studie intressant och får ökad förståelse om modersmålets 

betydelse för tvåspråkiga barns språkutveckling samt en bild av hur förskolor kan arbeta med 

modersmålet som verktyg i verksamheten och vilka möjligheter som finns att stimulera 

tvåspråkiga barn i deras tillägnande av ett nytt språk. 

 

8.4 Vidare forskning 
 

I min studie har fokus legat på modersmålet som verktyg för att tillägna sig ett nytt språk samt 

möjligheter att stimulera andraspråksutveckling. Fokus har legat på utveckling av det nya 

språket och inte modersmålet. Studien har vidrört modersmålets betydelse för barns 

andraspråksutveckling. Det hade varit intressant att ta del av i vidare forskning som går 

närmare in på barns utveckling av sitt modersmål och vilken betydelse har modersmålet för 

barns lärande, samt vilka konsekvenser kan ett svagt modersmål tänkas ge i vidare skolgång. 

Modersmålet hart även betydelse för barns identitetsskapande och självkännedom vilket inte 

har uppmärksammats i studien. Det står i lpfö98 (rev.2010:7) att Språk och lärande hänger 
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oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling. Det vore intressant att ta del av 

vidare forskning som går närmare in på språkets betydelse för barns identitetsutveckling då 

både språk, lärande och identitet hänger samman. 
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Bilaga - intervjufrågor 
 

 

1. vilka verktyg använder du/ni tillsammans i arbetet med barn som inte kan utrycka sig 

i svenska språket? 

 

 

 

2. Hur arbetar ni för att stödja och stimulera flerspråkiga barns språkutveckling i 

verksamheten? 

 

3. vilka begränsningar möter ni i ert arbete? 

 

4. Hur skulle du vilja utveckla ert arbetssätt? 

 

 

 

 

 


