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It is common today that many children in Sweden  grow up in families that speak two or 

several languages. Language and identity building is connected to each other. So is also 

Languages and learning (Becknert m. fl. 2008:13). Preschool is a place where several 

Languages meet and function together. The early languages development is important for 

children and preschool is a place that should promote language development for all children 

regardless of which mother tongue they speak. To work as an educationalist in a preschool 

means that one needs to know about the development of children’s different languages to be 

able to support all the children in their development. How educationalists relate to multi-

lingualism is very important because when educationalists are legitimating the child´s native-

language in preschool it´s a way of promoting the child´s languages development and identity 

building (Becknert, m.fl 2008:9). The purpose of this examination is to investigate which 

possibilities and limitations educationalists is experience concerning native-language support 

in preschools. This is a qualitative study and I have interviewed six working educationalists to 

find out what they experience in their work with native-language support in preschools. The 

theoretical starting point and previous research concerning this study, which I am using to 

analyze and discus the informants response, is about native-language support (mother-

tongue), languages and identity, languages as a tool for learning, intercultural communication 

and socio-culture perspective.   

 

New facts that have come to light in this study are that educationalists relate positively to that 

all children have the right to develop their native-language. The interviewees responses varie. 

Some vonsider that  it´s the preschool´s matter to develop the children´s native-language, 

other think that’s a matter for the home. Many of the interviewees found it difficult to 
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cooperate with ambulating native-support language teachers who come to the preschool on an 

hourly basis on or two times a week. Do to the presure to reach to the next school the native-

language support teachers lack time and that contributes to a lack of communication. Most of 

the informants consider that the most successful way to work with children´s native-language 

support should be on a daily basis. It was brought to light that lack of native-language  

competence the childrens language development. This study is directed to working 

educationalists and principals of preschools. It can serve as the basis of  discussion to 

illuminate the possibilities and limitations educationalists experience concerning native-

language support in preschool.  

 

Key word:    

Native-language support (mother tongue), resource, intercultural communication. 

 

Nyckelord:  

Modersmål, modersmålssstöd, resurs, interkulturellt förhållningssätt. 
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Problemformulering och syftesbeskrivning 

 

Idag växer många av barnen i Sverige upp i familjer som är två eller flerspråkiga. Språk och 

identitetsskapande hänger ihop liksom språk och lärande (Becknert m.fl. 2008:13). 

Förskolan1 är en arena där flera språk möts och verkar tillsammans. Att arbeta som pedagoger 

på förskola innebär att man bör känna till hur barns olika språkutveckling kan se ut för att 

kunna stödja alla barn i deras individuella språkutveckling. Hur pedagoger förhåller sig till 

flerspråkighet är även av stor vikt då pedagogers legitimering av barnets modersmål i 

förskolan främjar barnets språk och identitetsutvecklig (Becknert m.fl. 2008:9). I läroplanen 

för förskolan står följande angående arbetet med barn som har annat modersmål än svenska: 

 

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

utveckla det svenska språket och sitt modersmål (Lpfö 98: 28). 

 

I examensarbetet kommer jag därför att undersöka hur pedagoger upplever arbetet med 

modersmålsstöd på förskolan när barn har ett annat modersmål än svenska. Jag kommer att 

utgå från pedagogernas perspektiv och undersöka vad de upplever finns för möjligheter och 

begränsningar i och med detta arbete.  Detta arbete riktar sig främst till lärarstudenter för att 

de ska få en förståelse hur det kan se ut i arbetet med modersmålsstöd. Även verksamma 

förskolelärare samt rektorer har nytta av detta arbete för att ta del av den problematik som 

verksamma pedagoger upplever i deras dagliga arbete med modersmålsstöd i 

förskoleverksamheten.  

 

 

 

 

                                                 
1
 . Förskolan är en pedagogisk gruppverksamhet för barn i åldern ett till fem år (Skolverket rapport 288 

2006:26).  
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Syfte 

 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka vilka möjligheter och begränsningar 

pedagoger upplever angående modersmålsstöd på förskolan samt att ge en ökad förståelse av 

olika aspekter som pedagoger på förskolan uttrycker angående modersmålsstödsarbetet på 

förskola. 

 

Frågeställning 

 

Vilka möjligheter och begränsningar uttrycker pedagoger angående modersmålsstöds arbete 

på förskola? 

 

Bakgrund 

 

Jag kommer i det här avsnittet att göra en historisk tillbakablick hur modersmålsstödet har sett 

ut i Sverige från och med 1960-talet fram till idag för att läsarna ska få en inblick hur 

diskussionen kring detta har sett ut.  

 

Modersmålsstöd ur ett historiskt perspektiv 

 

I skolverkets rapport Tre decennier modersmålsstöd beskriver författarna hur 

modersmålsstödet har byggts upp. Under 1960 och 1970 talet ökade invandringen till Sverige 

på grund av arbetskraftsbrist. Detta avtog under 1980 talet men istället ökade 

flyktinginvandringen. Till följd av det gjordes en utredning, detta i samband med utökandet av 

barnomsorgen där man bland annat drog riktlinjer för hur invandrarbarn
2
 skulle ges en 

möjlighet att lära sig det svenska språket. Syftet med utredningen var att integrera 

invandrarbarn in i det svenska samhället. Förskolan skulle fungera som en inkörsport för 

                                                 
2
 Definitionen invandrare innefattar alla som är födda eller som har en eller båda föräldrarna som är födda i ett 

annat land än Sverige. (Ahlsén & Allwood, red. 2002: 105) 
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invandrarbarn som genom att få kontakt med svenska barn skulle lära sig det svenska språket. 

Det kom dock in rapporter om att personalen hade svårt att kommunicera med barnen både på 

modersmålet eller svenska. Det behövdes insatser för att tillgodose invandrarbarnens olika 

behov. Så väl organisatoriska som pedagogiska (Skolverket rapport 228 2003: 266–267).  

 

Utbildningsdepartementet satt då in en arbetsgrupp för att belysa den så kallade 

invandrargruppens situation i skolan och förskolan. Gruppen ansåg att barnen på förskolan 

måste få större möjligheter att tala sitt första språk. Invandrarbarn måste ges en möjlighet att 

fastlägga, och utveckla sitt första språk både socialt, känslomässigt och begreppsmässigt. 

Detta gick under namnet hemspråksreformen. Trots att många kommuners ansträngningar 

stötte många på svårigheter i arbetet med detta. Flera kommuner hade brist på resurser och 

efterfrågade att få placera barn efter vilket språk de talade hemma. Kommuner uttryckte att 

det inte fanns tillräckligt med tid för hemspråksundervisning och heller inte tillräckligt med 

tid för hemspråksläraren att planera med den övriga personalen. Personalens kompetens sågs 

som en av de viktigaste förutsättningarna för att uppnå de mål som var uppsatta. Så väl 

grundutbildningen som fortbildning måste förbättras. Den svenskspråkiga personalen skulle 

känna till hur olika språk är uppbyggda och även syftet med varför barn ska få möjlighet att 

utveckla sitt hemspråk. Hemspråket skulle bli en integrerad del av den dagliga verksamheten 

på förskolan. (Skolverket rapport 228 2003:270–277) 

 

Under 1990 talet togs statsbidraget bort och i samband med sparkrav minskade resurserna till 

verksamheterna. Under denna tid pågick en debatt om hemspråkets betydelse och hur det ska 

läras in. Ifrågasättandet av hemspråksundervisning ökade och samtidigt minskade stödet ute 

på förskolorna (Skolverket rapport 228 2003: 278–281). År 1997 byttes hemspråk ut mot 

modersmål
3
 för att inte enbart förknippas med barnets hemdomäner (Håkansson 2003:76).  

 

 År 2000 erkändes samiska, finska, meänkieli, romani och jiddisch som svenska 

minoritetsspråk. (http://www.regeringen.se/sb/d/9594/a/12607 2009-10-01) Två nya 

lagstiftningar infördes och innebär att barn har rätt att helt eller delvis få utveckla dessa språk 

på förskolan (Skolverket rapport 228 2003:286) 

 

                                                 
3
  Modersmål är det språk som barn lär sig först (förstaspråk). I tvåspråkiga familjer kan barn tillägna sig två 

olika modersmål samtidigt (http://www.ne.se/lang/modersm%c3%A5//257650). 2009-10-02) 

http://www.regeringen.se/sb/d/9594/a/12607
http://www.ne.se/lang/modersm%c3%A5/257650
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Utformningen av modersmålsstödet på förskolan har varit en ständig debatt under dessa år 

och först år 1998 fick förskolan sin första läroplan där det står skrivet att: 

 

Förskolan skall bidra till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att både utveckla 

det svenska språket och sitt modersmål (Lpfö 98: 28) 

 

Antalet barn med annat modersmålsstöd på förskolan ökar för varje år. 1980 hade sju procent 

annat modersmål och idag är siffran nästan 17 procent enligt Sveriges officiella statistik 

(http://www.skolverket.se/sb/d/1672 2009-10-01). Det finns idag inga klara definitioner om 

hur modersmålsstödet på förskolan ska vara men det vanligaste är att det kommer en 

modersmålslärare till förskolan
4
 eller om det finns utbildad och kunnig personal som kan 

stödja barnen. Personalens kompetens är en av de främsta faktorerna för att ge goda 

förutsättningar för barns språkutveckling (Skolverket rapport 228 2003:273). Enligt 

Skolverkets lägesbedömning i förskolan från 2006 brister förskolorna i att arrangera 

modersmålsstöd för de barn som har annat modersmål och endast 14 % av dessa barn har fått 

tillgång till detta stöd (Skolverket rapport 288 2006:31).  

 

I grundskoleförordningen i skollagen står att föräldrar har rätt att söka modersmålsstöd till 

sina barn på förskolan om en eller båda talar det språket hemma. Det är inte möjligt att få 

modersmålsstöd i fler språk än ett. Det ska finnas minst fem barn inom kommunen som talar 

samma språk (Skollagen 2002:99). 

 

Förskolan har ingen grundlag gällande modersmålsstöd och det är upp till varje kommun att 

erbjuda föräldrarna modersmålsstöd till sina barn. Enligt en kommunenkät gällande 

modersmålsstödet i förskolan som genomfördes 2002 av Skolverket hade 40 % av 

referenskommunerna politiskt antagna mål eller riktlinjer för modersmålsstöd. Dessa riktlinjer 

var ofta gällande omfattningen av modersmålsstödet och mer sällan om målen/riklinjerna för 

innehållet i verksamheten (Skolverket rapport 228 2003:38).  

 

 

 

                                                 
4
 Jag kommer i studien att använda definitionen ambulerande modersmålslärare. 

http://www.skolverket.se/sb/d/1672%202009-10-01
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Tidigare forskning 

 

I en undersökning som har gjorts angående pedagogers reflektion kring arbetet med 

flerspråkiga barn framgår att pedagoger har ett positivt förhållningssätt men att det krävs ett 

annat förhållningssätt för att arbeta med flerspråkiga barn på förskola. I undersökningen 

framkom även att det behövs mer tid, resurser och fortbildning för att kunna arbeta med 

flerspråkiga barns språkutveckling (Soltani 2008). Denna undersökning är relevant att nämna 

då den behandlar liknande ämne som jag i detta examensarbete kommer att undersöka.  

 

Teoretiska utgångspunkter 

 

Jag kommer i detta avsnitt att förklara de teorier som jag utgått från i min forskning och den 

litteratur som är relevant för att behandla ämnen för min studie. Avsnittet syftar till att ge 

läsaren en inblick i de centrala begreppen och deras betydelse för det här arbetet.  

 

I skolverkets rapport Fler språk- fler möjligheter belyser de tre viktiga aspekter av 

modersmålsstöd. Jag kommer nedan att med hjälp av teorier om dessa utreda och förklara 

dem.  

 Modersmålsstödets betydelse för identitetsutveckling 

 Modersmålet som ett av de flerspråkiga barnens språk 

 Modersmålet som ett verktyg för lärande (Skolverket rapport 228 2003:78) 

 

 

Modersmålet betydelse  

 

Barn som har annat modersmål än svenska har stora förutsättningar för att utveckla 

flerspråkighet (Skolverket rapport 228 2003:160–172). Håkansson som är professor i allmän 

språkvetenskap har skrivit en bok som handlar om tvåspråkighet hos barn i Sverige.  



10 

 

Hon menar att språk är en färskvara och om barn inte får möjlighet att tala sitt språk så avtar 

det (Håkansson 2003:11). I läroplanen står det att barn ska ha möjlighet att utveckla alla sina 

språk (Lpfö 98:28).  

 

Två och flerspråkighet 

Jag kommer här att redogöra Skutnabb-Kangas (1981) definition av tvåspråkighet som är 

taget ur Håkanssons bok om tvåspråkighet (2003:9–26) där hon identifierar fyra typer av 

kriterier som är baserade på behärskning, funktion, ursprung och attityd. 

 

Ursprungskriteriet är enligt Skutnabb-Kangas modersmålet det språk som man lär sig först. 

Om man lär sig två språk samtidigt definieras detta som att vara tvåspråkig. Om detta är fallet 

blir båda språken ens modersmål.  

 

Kompetenskriteriet syftar på att modersmålet är det språk man behärskar bäst. Om man är 

tvåspråkig ska man behärska båda språken lika bra. Detta kriterium är dock svårt att använda 

då det är svårt att använda testmetoder för de olika språken. Tvåspråkiga använder även ofta 

språket i olika sammanhang.     

 

Funktionskriteriet bygger på att modersmålet är det språk man använder mest. Tvåspråkiga 

använder båda språken i olika sammanhang i enlighet med samhällets krav och egna 

önskemål. Det är med språkets funktion i olika sammanhang som avses när man talar om 

funktionell tvåspråkighet.  

 

Enligt attitydskriteriet är modersmålet det språk som man identifierar sig med. Om man är 

tvåspråkig identifierar man sig själv som tvåspråkig eller identifieras som tvåspråkig av andra.   

 

I examensarbetet fokuserar jag på hur pedagoger upplever att modersmålsstödet fungerar på 

förskola. Det är av intresse att belysa huruvida pedagoger resonerar kring de olika kriterierna 

gällande modersmålsstödsarbetet på förskolan. Anser de att det finns möjligheter och 

begränsningar relaterat till de olika kriterierna? Jag kommer i arbetet att diskutera och 

analysera pedagogers resonemang gällande modersmålsstödsarbetet i relation till 

ursprungskriteriet och funktionskriteriet. 
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Simultan och successiv tvåspråkighet 

Begreppet tvåspråkighet bör delas upp i två delar med fokus på själva inlärningsprocessen. 

Dessa två inlärningsprocesser kallas simultan och successiv tvåspråkighet. Simultan 

tvåspråkighet är när barnet lär sig tvåspråk redan från födseln. Detta sker oftast genom att 

vårdnadshavarna talar ett språk var med barnet. Detta gäller även barn som växer upp och 

talar ett minoritetsspråk hemma och ett majoritetsspråk utanför hemmet om barnet ifråga 

börjar på förskola redan från ett års ålder. Om barn som talar ett annat modersmål hemma 

börjar på förskolan runt tre års ålder är det istället frågan om successiv tvåspråkighet. Det vill 

säga barnet har redan börjat utveckla sitt första språk innan den lär sig ett andra språk. 

Skillnaderna mellan successiv och simultan tvåspråkighet är att barn som utvecklar sitt språk 

genom successiv språkinlärning inte når upp till samma språkliga nivå som simultan 

språkinlärning. I och med att denna inlärningsprocess inte sker automatiskt kan den avstanna. 

Barn som går på svensk förskola kan utveckla båda sina språk parallellt men det är flera 

faktorer som påverkar detta. Så som hur mycket barnen talar med sina föräldrar, vilka 

kamrater barnen leker med samt hur bostadsområdet ser ut. Det är svårt att dra klara 

avgränsningar vad som är ett första och andraspråk. Detta kan skifta mellan olika perioder för 

en och samma barn (Håkansson 2003:123–153). Det tar lång tid att lära sig ett nytt språk 

(Ladberg 1990:20).  Det är där av viktigt att barnet får möjlighet att tala båda sina språk 

kontinuerligt för att båda ska utvecklas och berika varandra. För att bygga upp språkliga 

färdigheter bör man möta språken i alla sina närmiljöer (Myndigheten för skolutveckling 

2004:12). Enligt Landberg som har skrivit om barn med flera språk på förskolan kan 

förskolan bli en plats där barnets modersmål inte får ta lika mycket plats som 

majoritetsspråket. Risken med detta är att modersmålet blir så begränsat i sin användning att 

barnet får svårt att utveckla det fullt ut. (Ladberg 1990:20) 

 

 

Språk och identitet 

 

Enligt Fredriksson och Taube i boken Barn utvecklar sitt språk är människans språk en del av 

hennes identitet (Fredriksson & Taube 2003: kap 7). Borgström har skrivit om lärarens 

interkulturella kompetens i undervisningen där hon förklarar att när man lär sig ett språk 

innebär det att lära sig de strukturer och regler som språket innefattar. Man lär sig att använda 

språket i olika situationer och i sociala interaktioner. Sociokulturella värden så som ideologier 
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och trosuppfattningar har sitt ursprung från en kontext och är koder som genom språket i 

sociala interaktioner möts. Dessa möten mellan kontexter är enligt Borgström avgörande för 

individens utveckling av den sociokulturella identiteten. Att barn med invandrarbakgrund har 

tillgång till olika språkliga sammanhang (kontexter) är även av stor vikt för att de ska få lära 

sig såväl svenska som sitt modersmål (Borgström 2004: 36). 

 

 Språket spelar en viktig del i barn och ungdomars identitetsutveckling. Olika grupper har 

olika sätt att tala på och genom att tala likadant som andra i gruppen visar man genom språket 

en tillhörighet med gruppen. På samma sätt kan man använda språket för att visa ett 

avståndstagande (Ladberg 1990:32). Håkansson skriver om kodväxling i boken om 

tvåspråkighet. Att kodväxla innebär att använda det språk som är mest relevant i den 

situationen man befinner sig i. Detta anser hon bidrar till att ge en ökad samhörighetskänsla 

(Håkansson 2002:123–126). I skolverkets rapport 228 står det att varje barn har rätt till en 

trygg identitet. En positiv självkänsla och att blir sedd och mött som den man är. Vidare 

skriver de att för att barn som är två eller flerspråkiga ska kunna beskriva sig själv i ett 

sammanhang förutsätter det att de får tala sitt modersmål även på förskolan (Skolverket 

rapport 228 2003:78). Ladberg som har skrivit boken Barn med fler språk menar att man 

stärker identiteten genom att stärka språket. Hon hävdar att barn som skäms för sitt språk och 

sin identitet blir osäkra på sig själva vilket kan leda till att de får ett försvagat språkligt 

självförtroende (Ladberg1996:32). 

 

Språk verktyg för lärande/Sociokulturellt perspektiv 

 

Syn på lärande 

Det finns flera sätt att se på lärande. Ett sätt att se på lärande är där barnet är ett ”tomt kärl” 

och läraren ”sätter in” kunskaper och färdigheter i barnen där språket endast blir ett verktyg 

för att förmedla dessa. Ett annat sätt att se på lärande ställer mer barnet och dennes 

kunskapsinhämtning i fokus. Inlärandet blir här det viktigaste och språkliga förmågor är 

framsprunget ur kognitiva och mer generella förmågor. Dessa två modeller för lärande har fått 

kritik för att inte ta hänsyn till minoritets elever och andraspråkslärare. Den största faktorn till 

detta är att de inte tar in vikten av att använda språket i sociala sammanhang tillsammans med 

andra (Gibbons 2002:24).  
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Sociokulturellt perspektiv på lärande 

Barn utvecklar sitt språk i sociala situationer. Genom att träffa andra människor så väl barn 

som vuxna stärker barnets sitt språk. Det under förutsättning att barnet möter vuxna, som 

stödjer, utmanar och underlättar denna språkutveckling (Myndigheten för skolutveckling 

2004:25) En viktig utgångspunkt i ett sociokulturellt perspektiv är just att människor lär och 

utvecklas genom att delta i sociala situationer (Säljö 2005:109–132). Barn som har ett annat 

modersmål än svenska lär sig både ett nytt språk och inhämtar kunskap via språket skriver 

Gibbons (2002:24) om i Stärk språket stärk lärandet. Det är då av stor vikt att få stöd av att 

samspela med en vuxen eller ett barn för att lära sig nya sätt att använda språket på. 

Pedagogen bör inte särskilja på språkutveckling och kunskapsinhämtning utan arbeta 

parallellt med detta. Det sociokulturella synsättet på lärande är en teori som bygger på aktivt 

deltagande och lärande pedagog och barn emellan. Språkinlärningen är inte bara en 

psykologisk process utan även social där pedagogens handlande har stor betydelse för så väl 

barnets språkutveckling som kunskapsinhämtning (Gibbons 2002:24).  

 

Lev. S. Vygotskij  

En som har haft stort inflytande på detta synsätt är Vygotskij som levde och verkade i början 

av 1900-talets vitryssland. Han ansåg att kultur inte var någonting som man kunde använda 

för att förstå skillnaden mellan människor utan det är genom sociala och kulturella 

upplevelser människan formas som tänkande och kännande varelser. Detta i interaktion med 

andra människor med fokus på kommunikationen på ett mellanmänskligt plan (Säljö 

2005:111). Enligt Vygotskijs teori är tanke och språkutvecklingen två parallella processer 

som är ömsesidigt beroende av varandra. Språket blir tillgängligt för barnet utifrån och 

Vygotskijs syn på språket var att det är ett kollektivt redskap och språket i sin tur föregår 

tänkandet. Det är i första hand i kommunikation med andra som barn lär sig språket.  

 

Vuxna blir en viktig del i barns utveckling då enligt Vygotskijs teori är den närmsta 

utvecklingszon (ZoPed, zon of proximal Development) där inläraren får hjälp att överbrygga 

från redan befintlig kompetens till en mer utvecklad. Språket blir en viktig del i denna 

utveckling då ord och begrepp sker i denna sociala interaktion. Denna aktivitet ter sig olika 

beroende på vilken nivå barnen ligger på och är av individuell karaktär.  
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Nivån skall läggas på ett avstånd så att varje barn i samspel kan gå vidare och nå nästa nivå 

och utvecklas efter sina egna förutsättningar. Kommunikationen och interaktionen blir där av 

viktiga faktorer i barns språkutveckling. (Säljö 2005:109–130).   

 

Valet av interaktion är viktigt för pedagoger för beroende på vilken typ av interaktion spelar 

en stor roll för att främja flerspråkiga barns språkutveckling. Att som pedagog inta ett 

sociokulturellt perspektiv innebär att se sig själv som en viktig del i barns språkutveckling och 

att genom att stötta och utmana barnen i stimulerande miljöer låta barn prestera utöver sin 

redan inhämtade förmåga och ta steget vidare i sin individuella utveckling (Obondo & 

Becknert 2000:141). 

 

 

Interkulturellt förhållningssätt  

 

Förskolan och pedagogernas attityd till tvåspråkighet påverkar huruvida barn utvecklar båda 

sina språk parallellt på förskolan. Om barnet ges möjligheter att bibehålla och utveckla sitt 

modersmål samtidigt som svenska så kommer dessa språk att komplettera och berika 

varandra. Att barns språk och kulturer tillåts och utvecklas kallas för additiv språkmiljö. 

Motsatsen till detta kallas för subjektiv språkmiljö och innebär att barnet ska lära sig svenskan 

på bekostnad av sitt modersmål. Om förskolan visar sig negativt inställda gentemot barnets 

modersmål kan detta skapa oro främst hos föräldrarna. Som i sin tur kan leda till att de känner 

en ovilja att tala sitt modersmål med barnet (Becknert m.fl. 2008).  

 

På förskolan får barnet ett rikt utbud av svenska språket i så väl tal som skrift (Myndigheten 

för skolutveckling 2004:24–25) Fredriksson och Taube skriver i boken Barn utvecklar sitt 

språk att som pedagog ställer det stora krav att arbeta i ett område där det bor få barn som har 

svenska som sitt modersmål då kontakten med föräldrarna kan vara den enda svenskspråkiga 

konversationen föräldern har på hela dagen (2003:153–169). I utvärderingen SE 

FÖRSKOLAN!  Södertäljes språkinsatser för barn med annat modersmål än svenska skriven 

av Parszyk står det att de flesta pedagogerna ansåg att muntlig kommunikation med 

föräldrarna på barnets modersmål var att föredra för att öka kvaliteten på samtalet (Parszyk 

2003:54). Enligt Hedencrona och Kós-Dienes som har skrivit boken Tvärkulturell 

kommunikation menar att när man talar ett främmande språk och kommer i situationer som 
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man har liten erfarenhet av finns det risker att det blir missförstånd samtalsparterna emellan. 

Vidare menar de att riskerna minskar om kommunikationen sker på modersmålet. Alla 

förskolor har inte personal som talar barnens modersmål vilket innebär att riskerna ökar för 

missförstånd personal och föräldrar emellan. (Hedencrona & Kos-Dienes 2003:25–33) 

 

Samarbetet mellan förskolan och hemmet skiljer sig om pedagogerna intar ett mer 

kompensatoriskt förhållningssätt till föräldrarna där samtalet med föräldrarna blir mer 

informativa slaget istället för att inta ett mer komplementärt förhållningssätt som pedagog. 

Förskolan driver en verksamhet som ett komplement till hemmet. I läroplanen står följande 

angående föräldrasamverkan. 

 

Förskolan skall vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnets fostran, utveckling och 

växande. Förskolans uppgift innebär att i samarbete med föräldrarna verka för att varje barn får 

möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar (Lpfö 98:26) 

 

 För att arbeta som pedagog på en förskola innebär att man kommer i kontakt med många 

olika människor så väl barn som vuxna som bär med sig olika erfarenheter och upplevelser, så 

väl språkliga som kulturella erfarenheter. I läroplanen står det skrivet följande beträffande 

kulturellt mångfald: 

 

Den växande rörligheten över nationsgränserna skapar en kulturell mångfald i förskolan, som ger 

barnen möjligheter att grundlägga respekt och aktning för varje människa oavsett bakgrund (Lpfö 

98:4). 

 

Det är därför av stor vikt att pedagoger är medvetna om hur deras egen kultur påverkar hur de 

ser på sitt pedagogiska arbete. Begreppet interkulturell förklaras av Lorentz och Bergstedt 

(2006:13–37) i boken Interkulturella perspektiv och betecknas som en handling mellan 

individer. Vidare har Lorentz och Bergstedt hämtat Södertörns högskolas förklaring på 

begreppet interkulturalitet i en av deras broschyrer daterat november 2003 där det står 

följande: 

 

Med interkulturalitet menar vi att utveckla ett förhållningssätt som omfattar ömsesidig nyfikenhet 

och ökad förståelse för egen och andras kunskapssyn, tankesätt, värderingsgrund, livsformer och 

maktbefogenheter…  
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Författarna till flerspråkhet i förskolan menar att begreppen mångkulturell och interkulturell 

har olika innebörder och det är därför av stor vikt att särskilja dessa två i detta avseende. 

Begreppet mångkulturell betecknar ett tillstånd. Det vill säga att en förskola kan vara 

mångkulturell i den bemärkelsen att barnen som går på förskolan kommer från många olika 

kulturer och talar olika språk. Interkulturalitetsbegreppet står istället för processen mellan det 

som sker kulturer emellan. Att inta ett interkulturellt förhållningssätt innebär att pedagoger ser 

alla språk och kulturella perspektiv som lika viktiga och agerar därefter i sitt handlande på ett 

mellanmänskligt plan. Det handlar även om att skapa miljöer där möten och olika typer av 

samtal är tillåtna. Där olika meningar och åsikter värderas lika (Becknert, m.fl. 2008: 67-79). 

Processen syftar till en ömsesidig respekt, tolerans, jämlikhet och social rättvisa kulturer 

mellan (Lahdenperä 2004:15)  

 

Som pedagog på förskolan är det viktigt att ha en öppen inställning till människor och se att 

olika förhållningssätt kan berika. Att mötet med nya kulturer öppnar upp ännu oupptäckta 

vyer. Jag kommer i examensarbetet att använda Stiers (2004: 27–29) definition av begreppet 

kultur från boken Kulturmöten. Han förklarar att det finns fyra olika typer av 

kulturbeskrivningar. Beroende på vilket perspektiv man anammar kommer förståelsen av 

kulturbegreppets betydelse te sig olika.  

 Beteendemässig beskrivning: Kulturen ses som en grupp människors sätt att leva. 

Kultur blir någonting observerbart och tar fasta vid individens olika handlande och 

beteende i relation till kultur.  

 Funktionalistisk beskrivning: Även denna beskrivning består av någonting 

observerbart men är fokuserad på att se kultur som ett socialt system bestående av 

olika komponenter och värden så som bland annat normer, lagar och värderingar. 

Kultur inrymmer en rad viktiga sociala funktioner för samhället inte alltid synlig för 

den enskilda individen utan är av kollektiv art.  

Individen förväntas handla i enlighet med kulturens gemensamma värden, normer och 

regler för att säkerhetsställa den sociala ordningen. En gemensam kultur med delade 

gemensamma värden är nödvändig för sammanhållningen och för reproduktion från 
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en generation till en annan. En betydelsefull aspekt att nämna i sammanhanget är att 

personer sällan identifierar sig med given kultur på ett otvetydigt sätt.  

 Kognitivisk beskrivning: Denna beskrivning fokuserar mer på individens inre värld 

istället för yttre beteenden.  Det handlar om hur kulturen hjälper oss att tolka 

upplevelser och erfarenheter. Kulturen blir ur ett sådant synsätt ett slags raster i mötet 

med omvärlden och påverkar vår förståelse av omvärlden. Vi har genom kulturen så 

kallad tyst kunskap som man använder sig av i det dagliga livet på så väl ett medvetet 

som ett omedvetet sätt.  

 Symbolisk beskrivning: Denna beskrivning fokuserar på samspelet mellan yttre och 

inre processer som kommer i uttryck i symboler, innebörder och meningar. Kulturen 

inrymmer det som människor påverkat och skapat exempelvis materiella föremål så 

som byggnader, produkter men även immateriella föremål som normer, värderingar 

och vanor. Kulturen skapas och omskapas i samspel med människor.  

Dessa fyra betraktelsesätt på kulturbegreppet har en gemensam nämnare. Alla utgår från att 

kulturen och människan är föränderlig och lever inte i en statisk värld utan en värld som 

ständigt utvecklas (Stier 2004: 27–31). 

Där är av stor vikt att pedagoger känner till kulturbegreppets olika betraktelsesätt och delar 

för att kunna bygga upp en kompetens i syfte att kunna relatera dessa kulturella faktorers 

inverkan till barnens individuella utveckling och lärande. (Borgström 2004: 33–55) Detta är 

av stor betydelse då alla barn bör ha någonting att känna igen sig i när de börjar på förskolan. 

(Becknert, m.fl. 2008: 67)  
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Nedan är en figur och checklista från Vantörs språkprogram och är förslag på strategier och 

frågeställningar som kan användas för att nå interkulturellt förhållningssätt på förskolan taget 

ur skolmyndighetens undersökning Flerspråkighet i förskolan (2006: 69) som tydligt visar 

vad det innebär att inta ett interkulturellt förhållningssätt: 
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Metod och tillvägagångssätt 

 

Denna studie är en fallstudie av kvalitativ karaktär studie i syfte att få en ökad förståelse hos 

ett mindre urval individer. I boken Metod helt enkelt skriver Larsen (2009: 23) att syftet med 

kvalitativa studier är att skaffa sig en helhetsbild av det enskilda fenomenet och öka 

förståelsen om det. Valet av metod ger mig där av en möjlighet att få en djupare förståelse för 

hur ett fåtal pedagoger resonerar angående modersmålsstödsarbetet på förskolan.  

 

Det kvalitativa tänkesättet har sina rötter i humanvetenskapen. Det är främst de 

vetenskapsfilosofiska inriktningarna hermeneutiken och fenomenologin som ligger till grund 

för det (Stukát 2005: 32). Humanvetenskapens fundament är att redogöra förståelsen för 

fenomen eller sambanden mellan dessa och hermeneutikens uppgift är att välja en eller flera 

metoder som kan skildra denna förståelse. Hermeneutisk metod innebär att försöka förstå 

människor i en mångfald av uttrycksformer. Att pendla mellan att tolka helheten utifrån 

delarna och delarna inifrån helheten. Förståelsens utgångspunkt är människans ”inre upplevda 

erfarenhet” (Thomassen 2006:101) och mitt syfte med undersökningen är att belysa 

pedagogers inre tankar angående modersmålsstödarbetet på förskolan så jag anser där av att 

denna metod finner sig mest lämplig för studien.  

 

 Thomassen förklarar i boken Vetenskap, kunskap och praxis (2006: 100) att metoden är 

avgörande för att upprätthålla förbindelsen mellan data och teorier som kan ge säker kunskap. 

Hon förklarar ytterligare att om vägen från data till teori är av metodisk och logisk karaktär 

där oberoende fakta kan kopplas ihop med teoretiska utsagor. Målsättningen blir att så långt 

som möjligt utesluta allt som påverkar vår uppfattning om data för att komma fram till så 

välgrundat vetande som möjligt.  
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Intervju 

 

 I studien har jag valt att utföra strukturerade forskningsintervjuer vilket Krag Jacobsen (1993: 

19) förklarar innebörden av i boken Intervju konsten att lyssna och fråga. Jag använder mig 

av en intervjuguide där jag på förhand har valt ut en uppsättning frågor inom ett tema jag vill 

ska behandlas under intervjuerna för att alla intervjupersoner ska få möta likartat tema. 

Frågorna jag ställt under intervjun har inte kommit i någon speciell ordning utan har till stor 

del varit öppna frågor för att låta dem själv få berätta hur denne upplever 

modersmålsstödsarbetet. Jag har då och då ställt uppföljningsfrågor och sammanfattat vad 

som hitintills sagt för att stämma av att jag förstått intervjupersonernas resonemang korrekt. 

Jag upplevde dock ibland att det var svårt att inte ställa ledande frågor då jag visste redan 

innan vad jag ville att vi skulle behandla under intervjun och jag passade mig för att inte verka 

fram svar av intervjupersonerna.  

 

Eftersom metoden gör det möjligt för andra oväntade aspekter som kan dyka upp under 

intervjuns gång valde jag denna till trots. Valet av metod ger mig även en tillförsikt att 

intervjuerna är strukturerade nog för att bearbetas och jämföras sinsemellan. Jag har valt att 

spela in intervjuerna på grund av att talet inrymmer så mycket mer än enbart rösten, så som 

tonläge, betoningar och rytm. Detta ger mig en möjlighet att gå tillbaka till intervjun i 

tolkningsprocessen och även tillfälle att i högre grad fokusera på att tolka visuella signaler 

som intervjupersonerna signalerar ut genom sitt kroppsspråk. Detta är någonting som Krag 

Jacobsen (1993: 65) anser vara en viktig aspekt att ta hänsyn till under intervjun. Jag skrev 

även anteckningar under intervjun för att lättare kunna gå tillbaka till tidigare delar av 

samtalet för att kunna ställa relevanta följdfrågor.  

 

Om jag hade valt att komplettera mina intervjuer med observationer hade detta möjliggjort att 

även undersöka vilka möjligheter och begränsningar pedagoger finner i sina val av metoder 

angående modersmålsstödsarbetet på förskolan. Men på grund av studiens tidsramar valde jag 

att endast bygga resultaten på intervjupersonernas utsagor angående modersmålsstödsarbetet. 
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Urval och undersökningsgrupp 

 

Eftersom detta är en kvalitativ studie där syftet är att ta reda på hur pedagoger resonerar kring 

modersmålsstödsarbetet på förskolan vill jag hitta ett urval av intervjupersoner som kan bidra 

med så stor variation som möjligt kring detta. En metodik som är utformad av Trost för att 

välja ut undersökningsgrupp är strategiskt urval vilket Stukát (2005: 62) förklarar i boken Att 

skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap. Han skriver att man först väljer ut ett antal 

intressanta variabler som man tror har betydelse för hur de svarar, som exempelvis ålder, 

utbildning, kön. Denna undersökningsgrupp är inte generaliserbar eller representativ. Syftet är 

dock att skönja mönster, variationer och uppfattningar vilket är svårt att uppnå genom en 

generaliserbar studie (Stukát 2005: 31). Jag har i första hand tagit kontakt med rektorerna på 

de olika förskolorna som har gett tips vilka pedagoger som de anser intressanta att intervjua 

för studien. Jag har sedan via mail och telefon varit i kontakt med intervjupersonerna för att 

boka tid för intervjuerna. De pedagogerna jag valde att intervjua arbetar på tre olika förskolor 

i två områden i en mellanstor stad i Sverige. Ett av områdena har många barn som har annat 

modersmål än svenska medan det andra området har få barn som har annat modersmål än 

svenska. Sex intervjupersoner har medverkat i min undersökning. Jag kommer här att 

redogöra en kort presentation av dem: 

 

 Pedagog S är förskollärare sedan 17 år. Arbetar på en förskola där de flesta inskrivna 

barnen har svenska som modersmål.  

 Pedagog R är förskollärare sedan 15 år. Har arbetat på en förskola i ett område där de 

flesta barnen har annat modersmål än svenska. Arbetar numera på en förskola där de 

flesta barnen har svenska som modersmål.  

 Pedagog G har varit aktiv förskollärare i 11 år. Utbildade sig i början av 1980-talet 

men har arbetat med annat i perioder. Arbeta nu på en förskola i ett område där många 

barn har annat modersmål. 

 Pedagog L är förskollärare och har arbetat med detta i 25 år. Arbetar på en förskola 

där de flesta barnen har annat modersmål. Har själv ett annat modersmål än svenska.  

 Pedagog O är utbildad modersmålslärare och har arbetat som det i 16 år. Har annat 

modersmål än svenska. Arbetar nu som pedagog på förskola i ett område där många 

barn har annat modersmål. 
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 Pedagog H är utbildad lärare sedan 2 år och arbetar på en förskola i ett område där de 

flesta av barnen har annat modersmål. 

 

 

Etiska överväganden 

 

Jag har i undersökningen gjort viktiga etiska övervägande gällande information, samtycke och 

konfidentialitetskraven enligt Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet HSFR 

(Vetenskapsrådet 2002:1–17). Intervjupersonerna fick i samband med intervjun eller på 

förhand skickat till sig via mail ta del av skriftlig information om studiens syfte. Innan jag 

påbörjade intervjun informerades informanterna skriftligt samt muntligt om att deras 

deltagande är av frivillig karaktär och att de när som helst kan avbryta sitt medverkande. Jag 

informerade om att deras identitet och uttalanden skyddas samt att förskolan inte ska gå att 

urskilja i undersökningen. Forskare är ansvariga för att skydda undersökningspersoner från 

eventuell skada som det kan innebära att delta i studien. Forskaren måste ha tänkt igenom de 

olika konsekvenser som undersökningen kan innebära för alla parter (Kvale 1997: kap 4). 

 

Att välja en kvalitativ studie kräver en genomarbetad och preciserad frågeställning enligt 

författarna (Larsen 2009:40) till boken Metod helt enkelt. För att få en så hög validitet och 

reliabilitet som möjligt i undersökningen har jag noggrant valt ut vilka teman och vilka frågor 

som ska behandlas under intervjuerna för att det materialet som framkommer ska kunna svara 

upp till arbetets syfte och frågeställning. Validitet förklaras av Kvale (1997: kap 16) i boken 

Den kvalitativa forskningsintervjun som någonting som samtidigt är giltigt och tillämpligt 

samtidigt som det är hållbart och övertygande.  I boken Metod helt enkelt beskriver författarna 

(Larsen 2009:26) reliabilitet som hur pålitlig och precis undersökningen är.  Under stor del av 

utformandet av detta arbete fanns handledare på högskolan som hjälp till att säkerhetsställa 

hur jag tänkt gå till väga. Detta bidrar till studiens trovärdighet. 

 

 De flesta av pedagogerna blev intervjuade under deras planeringstid. Det vill säga den tid 

som de inte har i barngruppen. Varje intervju tog 45-60 minuter som jag spelade in för att 

sedan transkribera för att understödja analysen av materialet.  
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Resultat, analys och diskussion 

 

I det här avsnittet kommer jag att presentera resultaten från undersökningen som är kopplade 

till arbetets syfte och frågeställning. Jag kommer att lägga fram resultaten i fyra olika teman 

utifrån respondenternas utsagor som tydligt visa på vilka möjligheter och begränsningar 

pedagoger upplever angående modersmålsstödsarbetet på förskolan. Jag kommer vidare att 

koppla resultaten till teorier och tidigare forskning inom området.  

 

Modersmålet ett språk eller ett redskap för lärande? 

 

Nedan uttrycker intervjupersonerna varför barn som har annat modersmål än svenska behöver 

modersmålsstöd: 

 

Det behövs modersmålsstöd på förskolan. Barn behöver tillgång till alla sina språk. Alla barn 

behöver träning i språk. Även ”svenska” barn behöver modersmålsstöd i svenska i mångkulturella 

områden där minoriteten är svenskar. Språkutvecklingen blir påverkad när barn runt omkring talat 

ett annat modersmål. (R) 

 

Barn behöver ett välfungerande språk. Vikten av att uttrycka sig. För självkänslans skull. För att 

inte bli hämmad. Mer kreativ när man vet hur man ska göra (S) 

 

Man kan inte bilda ord som man inte har ord för (G)  

 

Svårt att se att det skulle gå utan en pedagog som kunde majoritetsspråket ur ett 

trygghetsperspektiv. Om barnet blir exempelvis kissnödig och försöker tala om det för mig och jag 

inte förstod var det lättare för barnet att vända sig till en som förstod vad barnet menade.  (R) 

 

 

Det finns olika aspekter på det där. Om barnet har ett första språk. Och man lär sig ju bäst på det 

första språket. Väldigt stor betydelse för familjen och släkten och så där. Språket är ju tankens 

verktyg. Tillgång för barnet att det finns tvåspråkiga i samhället. Det finns många skäl. Ska kunna 

kommunicera med föräldrarna.  Svenska barn här i Sverige behöver undervisning i svenska språket 

av samma skäl behöver alla barn det. (L) 

 

Modersmålet är som ett verktyg till dom lär sig svenska.  (O) 
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Det som är situationsoberoende, det som är lätt nu men som kan bli svårt sen i skolan 

begreppsutvecklingen och så där, det vill jag hjälpa till att överbrygga. Och på det känner jag att, 

hur gör man det då? För det skulle jag vilja ha mer verktyg för.  (H) 

 

Här framkommer tydligt att intervjupersonerna anser att barn ska ha möjlighet att utveckla 

alla sina språk vilket är en god förutsättning för att arbeta språkutvecklande på alla barns 

språk på förskolan. En av intervjupersonerna uttrycker att barnet som kommer till förskolan 

har med sig ett första språk vilket Skutnabb-Kangas definierar som ursprungskriteriet för att 

bli två eller flerspråkig (Skutnabb-Kangas 1981 i Håkansson 2003:9–26). Det är dock inte 

självklart att barn per automatik utvecklar alla sina språk. Enligt Håkansson är språk färskvara 

och om barn inte får möjlighet att tala sitt språk så avtar det (Håkansson 2003:11).  

 

Flera av intervjupersonerna talar om modersmålet som ett av barnens språk men det är få som 

nämner språket ur ett lärande perspektiv. De uttrycker även att modersmålet blir ett redskap 

för att överbrygga ord och begrepp till det svenska språket. Det tolkar jag som att svenska är 

huvudspråket på förskolan och barnens andra språk tillägnas inte samma värde som det 

svenska språket. En pedagog uttrycker även en viss oro att barn som har svenska som 

modersmål behöver extra träning i svenska då intervjupersonen menar att språkutvecklingen 

påverkas negativt i områden där barnen talar många olika språk. Men eftersom vi lever i ett 

samhälle i förändring där internationalisering och migration driver fram denna förändring blir 

förskolan en institution för så väl språk som för kulturmöten (Sjögren, red 1996:37). Detta 

innebär att man som pedagog måste acceptera och värdesätta alla språk och inte utgå från att 

alla barn som går på förskolan talar svenska. 

 

Pedagog R menar att det behövs pedagoger som talar barnets modersmål utifrån ett 

trygghetsperspektiv och att barn som är på förskolan känner sig trygga oavsett om de är två, 

fler eller enspråkiga är av stor vikt. Att bli sedd och förstådd är en förutsättning för att bygga 

upp en trygg identitet står det skrivet i Skolverket rapport 228 (2003:161). Det finns dock 

flera aspekter av att stödja barns modersmål än ur trygghets perspektiv. En viktig aspekt är att 

stödja modersmålet som ett redskap för lärande. Sett ur ett sociokulturellt perspektiv är det av 

stor vikt hur pedagoger förhåller till olika språk för att integrera barn som har ett annat 

modersmål än svenska. Pedagoger kan inte utgå från att kommunikationen enbart utgår från 

det svenska språket med dess koder som vägledande instrument. Att istället värdera 
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mångfalden och erkänna varandra bör pedagoger istället inte se språket som ett mål utan som 

ett redskap för lärande (Skolverket rapport 228 2003:161).  

 

Två av intervjupersonerna såg på barns olika modersmål mer ur lärande synpunkt. Språket 

blir tankens verktyg och ett sätt att inhämta kunskaper. Dessa pedagoger har som intention att 

använda modersmålsstödet för att utmana och stödja barnen i deras utveckling och 

kunskapsinhämtning. Enligt Gibbons bör pedagoger inte särskilja på språkutveckling och 

kunskapsinhämtning utan arbeta parallellt med detta (2006:23). Lindberg skriver i nr 4 (2002) 

i tidskriften Språkvård att satsningar på modersmålet har visat sig vara så väl positivt som en 

avgörande betydelse för tvåspråkiga elevers andraspråksutveckling och allmän skolframgång. 

I enlighet med Gibbons skriver hon vidare att flerspråkiga elever bör arbeta parallellt med 

svenska och sitt modersmål för att få möjlighet att använda det språk som de behärskar bäst. 

Hon menar att annars kommer dessa elever att komma efter i sin kunskapsutveckling.  

 

Pedagoger har som jag tidigare nämnt en viktig roll sett ur ett sociokulturellt perspektiv på 

lärande och hur pedagogen förhåller och handlar blir en viktig del i barns språkutveckling. 

Pedagog H har som intention att hjälpa barnen att överbrygga de begrepp som tenderar att bli 

svårare ju högre upp i åldrarna barnen kommer vilket tyder på att pedagogen har ett 

långtidsperspektiv på lärande. Jag tolkar även pedagog H:s uttalande som att denne även ha 

kännedom om faktorer som påverkar barn som har annat modersmål än svenskas 

skolframgång vilket Fredriksson & Taube (2003:158) skriver om i Barn utvecklar sitt språk. 

De anser att det finns anledningar att ha kännedom om språkliga och kulturella skillnader som 

exempelvis vilket skriftsystem som finns i de olika språken samt olika kulturers syn på skrift.  

Intervjupersonen uttrycker att denne eftersöker metoder för att arbeta mer medvetet med detta 

i verksamheten vilket tyder på att det saknas utarbetade metoder på förskolan att arbeta efter. 
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 Sammanfattning modersmålet ett språk eller ett redskap för lärande? 

I avsnittet ovan framkommer att intervjupersonerna ser på barns modersmål som ett av 

barnets språk vilken är en aspekt av modersmålets betydelse. Det visade sig dock att alla 

intervjupersoner inte har kännedom om språkets betydelse för identitetsskapande och språket 

som ett redskap för lärande vilket är två andra viktiga aspekter av modersmålets betydelse. 

Endast två av intervjupersonerna nämner modersmålet som ett redskap för lärande och en av 

dessa eftersöker metoder att arbeta efter. Av sex intervjupersoner är det endast en som nämner 

modersmålet ur ett trygghetsperspektiv. Detta tyder på att de flesta av intervjupersonerna 

saknar kunskap inom området och att deras arbete med modersmålet utgår i hög grad från eget 

tyckande och tänkande istället för att det grundar sig i tidigare forskning och teorier kring 

modersmålets betydelse för barn som går på förskola.  

 

 

Modersmålsstöd vems uppgift är det? 

 

I detta avsnitt uttrycker intervjupersonerna sig angående modersmålsstödets varande på 

förskolan: 

 

Man har ju föräldrar som pratar modersmålet hemma, men hur utvidgat är det språket? För det 

mesta är det en monolog. Borsta tänderna, kom hit, Det är inte som att det blir dialog, 

diskussioner, pratar dom om olika saker? Gör dom olika saker tillsammans där dom ger barnet 

språket.  (O) 

 

Nu för tiden har polletten börjat trilla ner och jag har förstått att barn behöver ett väl fungerande 

språk för att kunna uttrycka sig. Vi borde ta med föräldrarna i verksamheten på förskolan. 

Förskolan är ett komplement till hemmet och det aktiviteter som vi erbjuder finns förhoppningsvis 

inte hemma.  Det är som två kompletta världar. Man måste alltså förstärka språket som finns på 

förskolan med modersmålet hemma. (S)   

 

Det är viktigt att kunna tala sitt hemspråk men vi försöker tala så mycket svenska vi kan här med 

barnen. Hemspråk kan föräldrarna prata. Många föräldrar vill inte att barnet ska prata sitt 

hemspråk på förskolan. (G)  
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Här blir det tydligt att intervjupersonerna resonerar olika kring modersmålsstöd på förskolan. 

Alla intervjupersoner är överrens om att barn har rätt att få tala sitt modersmål men det skiljer 

sig dock i vilken utsträckning och i vilka domäner detta språkande är tillåtet att ske. Pedagog 

G resonerar att förskolans uppgift är att tala svenska med barnen. Denne anser att föräldrarna 

kan utveckla sitt barns modersmål och tar inte hänsyn till att förskolans uppdrag är att stödja 

barns olika språkutveckling så väl på svenska som på sitt modersmål (Lpfö 98:28). Detta 

resonemang kan även hittas i Lunneblads (2006:152) studie om Förskolan och mångfalden 

där Svenska blir det naturliga språket att tala på förskolan. En begränsning med detta är att 

modersmålet tenderar att bli ett hemspråk som inte blir så utvidgat då det inte används i 

barnets alla upplevda situationer. Detta kan ha sitt ursprung ur 90-talets syn på modersmålet 

när det var mer fokus på att utveckla det svenska språket på bekostnad av modersmålet.  

 

Skolverket rapport 228 (2003:171) gjorde en undersökning för att belysa barn och föräldrars 

attityder till modersmålsstöd som visade på att många i undersökningsgruppen ansåg att 

modersmålsstöd har låg status beroende på att det finns en vilja att istället närma sig det 

svenska språket och en svensk identitet. Barnen tar på så sätt distans till sitt modersmål på 

bekostnad av sitt modersmål. Barnets användning av modersmålet och svenskan enligt Tove 

Skutnabb- Kangas definition av två och flerspråkighet i enlighet med funktionskriteriet där 

barnet använder språket i de sammanhang som det passar bäst, så kallad kodväxling 

(Håkansson 2002:125). Men om dessa språkliga sammanhang minskar endast till hemmet 

minskar även möjligheterna för barnet att utveckla sin två eller flerspråkighet då enligt 

Landberg kan föra med sig att barnet skäms för sitt modersmål och detta kan även leda till 

försvagad självförtroende att bruka språket (Ladberg 1996:32–33).  

 

Pedagog O resonerar att det främst är förskolans ansvar att barn med annat modersmål 

utvecklar detta. Jag tolkar det som att pedagog O inte har tilltro till föräldrarnas förmåga att 

utvidga sitt barns språk. Som jag nämnde tidigare spelar pedagogerna en viktig del sett ur ett 

sociokulturellt perspektiv där barn utvecklar sitt språk i sociala situationer (Säljö 2005:109–

132). Detta gäller alla människor i barnets närhet så även barnets föräldrar. En viktig 

förutsättning att nämna i sammanhanget är att de är vuxna som stödjer, utmanar och 

underlättar barns språkutveckling (Myndigheten för skolutveckling 2004:25). Jag tolkar det 

som att pedagog O intar ett kompensatoriskt förhållningssätt till hemmets och föräldrarnas 

förmåga att utveckla barnets modersmål. Pedagogen förutsätter att föräldrarna inte är 
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kompetenta nog att utveckla barns språk och utgår från sina egna förutfattade meningar och 

fördomar om föräldrarnas hemkultur. Pedagogen förklarar familjens beteende ur ett 

funktionalistiskt perspektiv och tar inte hänsyn till att hon tillskriver föräldrarna normer, lagar 

och regler som det själva kanske inte identifierar sig med (Stier 2004:25–27).  

 

 Vidare är det förskolans uppdrag att se till barnets bästa. Men vem är det egentligen som 

bestämmer vad som är bäst för barnet? Är det föräldrarna eller förskolan? Att pedagogen inte 

känner tilltro till föräldrarnas förmåga innebär att det kan bli svårare att bygga upp en 

tillitsfull relation med föräldrarna samt att samverka med föräldrarna vilket är förskolans 

uppdrag: 

 

I samarbete med hemmet skall barnens utveckling till ansvarskännande människor och 

samhällsmedlemmar främjas. Förskolan skall vara stöd för familjerna i deras ansvar för barnens 

fostran, Utveckling och växande. Förskolans uppgift innebär att i samarbete med föräldrarna verka 

för att varje barn får möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar (LPfö 98).  

 

Nedan resonerar pedagog H om pedagoger syn på modersmål på förskolan: 

 

Det är inte så, det känns som att kunskaperna om det här är väldigt låg men det finns en öppenhet 

för det. Hm för att ja, för att alla på något sätt vet att forskningen säger att det här är viktigt för 

utvecklingen av svenskan att flerspråkighet har en massa positiva effekter så. Eh, men samtidigt så 

finns det en pedagog här som säger att ja, jo vi ska ju acceptera, vi ska tillåta och kanske inte man 

kanske inte riktigt ser att förskolan kan ha en annan roll att stödja och uppmuntra. Man kanske inte 

säger att förskolan inte ska det men man tänker nog inte på det sättet spontant så. (H) 

 

Pedagog H menar att samtalstonen tenderar att vara av det mer tillåtande slaget gällande 

modersmålsstöd på förskolan och så länge det är på pedagogernas villkor så kan man 

”acceptera” andra språk på förskolan. Men som jag tidigare nämnt krävs för att barn ska bli 

två eller fler språkiga att de ska kunna beskriva sig själv i ett sammanhang och då förutsätter 

det att de får tala sitt modersmål även på förskolan (Myndigheten för skolutveckling 

2004:11). Det går heller inte att förvänta sig att barn utvecklar alla sina språk om det inte 

finns folk omkring som stödjer och utmanar barnet sett ur ett sociokulturellt perspektiv (Säljö 

2005:109–132).  
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Sammanfattning modersmålsstöd vems uppgift är det? 

Det framkommer i ovanstående avsnitt att intervjupersonerna inte är eniga vems uppgift det är 

att utveckla barnets modersmål. En av intervjupersonerna menar att det är främst förskolans 

ansvar att utveckla barnets modersmål medan en annan intervjuperson menar att det främst är 

hemmets uppgift. En tredjepedagog uttrycker att modersmålsstödet finns på förskolan men att 

det är mer av det tillåtande slaget . Dessa uttalanden tyder på att pedagoger intar olika 

förhållningssätt till modersmålsstödets varande på förskolan.  

 

 

Interkulturellt förhållningssätt 

 

I detta avsnitt kommer jag att redogöra, analysera och diskutera intervjupersonernas 

förhållningssätt till modersmålsstöd på förskolan. 

 

Pedagog R och har arbetat i ett mångkulturellt område och resonerar så här angående arbetet 

med barn som har annat modersmål: 

 

Barn behöver ha tillgång till alla sina språk. Lättare att röra sig i två kulturer om man har två språk. 

Språk och kultur är så hopbundet, Svårt att åtskilja dem. När jag åkte till jobbet kändes det som att 

åka utomlands varje dag. Leva i det varje dag. Det är viktigt att begripa andras livsvillkor och ha 

ett öppet förhållningssätt. Men det är svårt. Vill inte lägga värderingar från båda hållen. Föräldrar 

och pedagoger. (R) 

 

Här framkommer det att intervjupersonen anser att det är viktigt för barnen att ha tillgång till 

alla sina språk för att kunna röra sig mellan olika kulturer och att språk och kultur är 

hopbundna. Fredriksson & Taube (2003:159) skriver om att språk och kultur oupplösligt 

hänger ihop och att språket återspeglar vårt sätt att tänka vilket intervjupersonen verkar ha 

kännedom om samt vilka krav som ställs för att arbeta i kulturell och språklig mångfald. 

 

 Intervjupersonen uttrycker dock att det är svårt att inta ett interkulturellt förhållningssätt utan 

att lägga värdering från båda hållen, både pedagogerna och föräldrarna. Lahdenperä skriver 

att interkulturellt förhållningssätt syftar till en ömsesidig respekt, tolerans, jämlikhet och 

social rättvisa kulturer mellan (Lahdenperä 2004:15). Becknert, m.fl. skriver vidare om detta 
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att olika meningar och åsikter ska värderas lika vilket pedagogen ifråga finner svårt att 

verkställa i praktiken (Becknert, m.fl. 2008:67–70). Hur intervjupersonen förhåller sig till 

kulturbegreppet påverkar hur denne ser på kultbegreppet och hur denne väljer att relatera dess 

komponenter till barns individuella utveckling och lärande (Lahdenperä 2004:33–55).  

 

Pedagogen har en medvetenhet om hur denne förväntas och bör förhålla sig till olika kulturer 

och språk men finner det ändå svårt att förhålla sig till detta faktum. I boken Pedagoger mitt i 

mångfalden har Ellneby (2007:51–52) en förklaring på detta. Hon menar att det är svårt att 

förstå att människor tänker annorlunda framförallt om man inser att det kanske är en själv som 

är den som tänker annorlunda och inte ”de andra”. Hon skriver vidare att det är skönt att omge 

sig med likasinnade där det är välbekanta regler och man slipper vara den som avviker. Stier 

kallar dessa möten som möten med det ”annorlunda” och kan frambringa en reaktion hos 

personen ifråga även om mötet med det ”annorlunda” är avsiktligt då intervjupersonen 

arbetade under en tid i ett mångkulturellt område (Stier 2003:30). Pedagogen upplevde då att 

denne själv blev en minoritet i relation till de barn och föräldrar som pedagogen kom i kontakt 

med i under sin arbetstid på förskolan. Pedagogen tillskrev sig själv och även tillskrevs av 

andra att bli den enda ”svenska” kulturbäraren. Som pedagog är det viktigt att ha en öppen 

inställning till alla människor och se att det kan berika och vidga ens vyer (Lahdenperä 

2004:15) vilket jag tolkar som att intervjupersonen hade som intention men hade svårt att 

verkställa i skuggan av sin egen bakgrund och värderingar och även att upprätthålla sin egen 

identitet som ”svensk”.  

 

Nedan resonerar pedagog S som arbetar i ett område där det inte finns så många inskrivna 

barn som har annat modersmål än svenska: 

 

Vi använder inte de språkliga resurser som vi har i personalen. Vi har inte tänkt på det. Jag har inte 

funderat så mycket kring modersmålsstöd. Jag har inte tänkt på det. Vi har inte haft behov av det 

här.  (S)  

 

Intervjuperson S resonerar ovan att det inte har behövts fundera på behov av modersmålsstöd 

på förskolan på grund av att det flesta inskrivna barnen har svenska som modersmål. Jag 

tolkar detta som att intervjupersonen resonerar utifrån ett monokulturellt perspektiv. 

Intervjupersonen har arbetat i samma område i 17 år och har inte på förskolan varit i kontakt 

med olika kulturella system och därför inte utvecklat ett ”öppet förhållningssätt”. Det vill säga 
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ett förhållningssätt där personen är öppen för att förstå och acceptera olika saker sett från 

flera perspektiv (Borgström 2004:52). Men barn med annat modersmål behöver ha tillgång till 

olika språkliga sammanhang (kontexter) för att lära sig såväl svenska som sitt modersmål. För 

även om barn som går på svensk förskola kan utveckla båda sina språk parallellt men är det 

flera faktorer som påverkar detta. Bland annat påverkas denna språkutveckling negativt om 

pedagogerna inte bedriver en verksamhet som inte gynnar två och flerspråkiga barn 

(Håkansson 2003:9–16). Jag tolkar detta som att pedagogen inte har funderat hur den egna 

kulturella bakgrunden påverkar hur denne resonerar kring språklig och kulturell mångfald på 

förskolan.  

 

En annan pedagog anser att det är viktigt att lyfta upp och stärka barnens alla språk och ta till 

vara på den mångfald som finns på förskolan: 

 

 Det jag tänker att jag kan göra är att vara nyfiken och att väcka barnens medvetenhet att man kan 

uttrycka samma saker på olika sätt. Att man kan sitta och jämföra saker som exempelvis vid 

mellanmålet om det är något barn som säger saft på arabiska så ok så heter det där kan man säga 

på fler sätt? Att man kan prata med barnen om det på ett spontant sätt liksom. Åh sen att driva på 

och försöka hitta sätt att lyfta upp modersmålet. (H)  

 

Fredriksson och Taube menar att som pedagog kan vi inte ersätta barnets första språk och 

kultur med svenska och med svenska kultur utan istället ge barnet det stöd den behöver för att 

utveckla båda språken (Fredriksson och Taube 2003:167). Intervjupersonen intar ett 

interkulturellt förhållningssätt genom att ha en positiv attityd till olika språk och inte utgå från 

att kommunikationen måste ske på det svenska språket utan låter alla vara aktiva och delta i 

processen på lika villkor oavsett språk vilket kännetecknar ett interkulturellt förhållningssätt 

enligt Lahdenperä (2004:3–55). Vidare skriver hon att det krävs att pedagoger inte bara har 

kännedom om detta utan handlar därefter på ett mellan mänskligt plan vilket pedagogen i 

fråga gör genom att lyfta fram barnens olika språk och tillåter samtal av olika typer (ibid).  

 

Här resonerar en av intervjupersonerna hur det kommer sig att modersmålsstödet på förskolan 

inte är så högt prioriterad: 

 

Det är någonting precis som demokratin att rätten till modersmål har man ju fått erövra gång på 

gång och ibland är det ju märkligt att vi inte har kommit längre. Det är inte så prioriterad kunskap 

inom utbildning.  (L) 



32 

 

 

Intervjupersonen eftersöker mer prioritet vilket överrensstämmer med en av Skolverkets 

(2003:100) utredningar angående modersmålsstöd där kompetenshöjning av personal 

eftersöktes. Det eftersöktes även tydligare lagstiftningar för att kommunerna ska prioritera 

modersmålsstöd. Jag kan härleda intervjupersonens resonemang till 1990-talets minskade 

prioritet av modersmålsstöd på förskolan och menar att det fortfarande inte skett någon större 

förändring trots att tidigare studier visar på vikten av modersmålsstöd i förskolan (Skolverket 

rapport 228, 2003:278). 

 

 Det kan även finnas brister i interkulturell kompetens i organisationen och hos ledningen som 

påverkar hur stor prioritet modersmålsstöd får på förskolorna. I boken Interkulturellt 

ledarskap skriver Lahdenperä att förvaltningsledningen i Sverige är i stor utsträckning 

”svensk” och mångfalden gällande personal och värderingar tenderar att minska i mångfald ju 

högre upp i hierarkin man befinner sig (Lahdenperä 2008: 77). Detta kan innebära att 

organisationen och ledningen tänker och agerar utifrån ett monokulturellt perspektiv vilket i 

sin tur påverkar hur mycket tid och resurser som de lägger ner på att prioritera 

modersmålsstöd på förskolan. Eftersom förskolan ha inte så klara direktiv angående 

modersmålsstöd på förskolan utan det är upp till varje kommun att utforma riktlinjer angående 

detta så kan riktlinjerna se olika ut beroende på vilka som har utformat dem (Skolverket 

rapport 228 2003:38). 

 

Sammanfattning interkulturellt förhållningssätt 

Det framkommer i ovanstående avsnitt att intervjupersonerna har olika förhållningssätt till 

arbetet med modersmålsstöd på förskolan. Pedagog H intar ett interkulturellt förhållningssätt 

då denne försöker att lyfta alla språk och inte utgår från det svenska språket. Pedagog R har 

som intention att inta ett interkulturellt förhållningssätt men finner det svårt att genomföra i 

praktiken. Pedagog S har inte funderat kring detta och utgår från ett monokulturellt 

perspektiv. Intervjuperson L menar att detta inte är någon prioriterad sak inom utbildningen. 

Att pedagogerna intar så olika förhållningssätt tyder på att modersmålsstödet på förskolan inte 

bygger på tydliga riktlinjer och ett genomtänkt gemensamt förhållningssätt hos personalen på 

de olika förskolorna. Det pekar även mot att pedagogernas förhållningssätt påverkar vilket 

värde modersmålet och modersmålsstödet tilldelas på förskolan.  
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Pedagogers syn på resurs 

 

Det framkom under intervjuerna att intervjupersonerna har olika syn att se på hur man bör 

stödja barnen på deras olika modersmål.  Jag kommer i det här avsnittet att redogöra dessa 

olika synsätt samt analyser och diskutera dessa. 

 

Angående ambulerande modersmålslärare 

Flera av pedagogerna har barn med annat modersmål på förskolan vars föräldrar sökt 

modersmålsstöd av kommunen. Förskolan får därav besök av en ambulerande 

modersmålslärare som stödjer barnet/barnen på dennes/deras respektive modersmål. Enligt 

intervjupersonerna kom modersmålsläraren för att träffa dessa barn i genomsnitt 1-2 timmar 

varje eller varannan vecka. Så här resonerar pedagogerna kring samarbetet med ambulerande 

modersmålslärare: 

 

Det värsta som finns är när det kommer en modersmålslärare och ställer sig på gården i 

högklackat. – Ta på gummistövlar och gå ut i skogen och plocka lingon istället, om det är det vi 

gör just nu. (S) 

 

Hon är inte med i verksamheten. Hon kommer hit två gånger. Jag tror dom sitter i det här rummet. 

Vi hade ju en personal som pratade på förskolan. Då fick dom i undervisningen. Vi har det på ett 

naturligt sätt. (O) 

 

När hon har varit här har de suttit för sig själva. Och den kan man ju behöva göra men sen hoppas 

jag att hon kan vara med lite i verksamheten. Ja, för det var hon öppen för också för jag frågade 

om hon ville följa med på studiebesök till brandstationen men hon har så snäva tider så. Det tänker 

jag annars att det kan vara bra att göra saker på båda språken. (H) 

 

Vi har en ambulerande modersmålslärare som kommer till oss en gång i veckan. Det hänger på oss 

pedagoger. Vi måste informera hur vi ska göra. Modersmålslärare måste sätta sig i kausen och 

leka. Vi kan skriva upp begreppen till modersmålsläraren vad vi gör i verksamheten. Överbrygga 

mellan de olika språken. Det är även viktigt att vara i en miljö där barnet känner sig trygg. (S) 

 

Det har periodvis fungerat väldigt bra och då kom det ambulerande modersmålslärare men det är 

bättre om det finns tvåspråkig personal på förskolan och sen är det ju viktigt att de organiserar 

arbetet sinns emellan. Så att modersmålet får sitt utrymme. Just nu har vår rektor haft ambitionen 
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att sprida personal som kan flera språk speciellt när det nu gäller de vanligaste språken i 

stadsdelen. Dom har liksom det var inte alls genomtänkt dom kunde jobba 2 syrianer på en 

avdelning och ingen på en annan avdelning. Och då gjorde vi en omorganisation och spred lite.  

Som nu har vi en på varje avdelning som kan syrianska eller arabiska eller ett av de där språken. 

Det var en förbättring tycker jag. Framförallt för att få kontakt med de föräldrar som nyligen har 

flyttat hit.  (L) 

 

Man kan inte utveckla språk tillsammans med de andra barnen
5
. Det är viktigt att tala ett 

fullständigt språk. Inte hacka upp språket och ibland tala svenska och ibland exempelvis arabiska. 

Det är bättre att skilja dem. Det är bättre när det kommer en ambulerande modersmålslärare och 

går ifrån med barn som det berör och sätter sig i ett eget rum. (G) 

 

 

Intervjupersonerna resonerar olika kring att ha en ambulerande modersmålslärare. Trots att 

alla intervjupersoner anser att alla barn ska ha rätt att utveckla alla sina språk är många av 

pedagogerna missnöjda med samarbetet med den ambulerande modersmålsläraren. De menar 

att stödet blir en enskild aktivitet som inte överrensstämmer med den övriga verksamheten. 

Endast en av intervjupersonerna ansåg att modersmålsstödet skulle vara en enskild aktivitet på 

sidan av verksamheten i syfte att främja barnets språkutveckling vilket kan ge barnen signaler 

att dennes språk inte är lika betydelsefullt som majoritetsspråket. Enligt Ladberg stärks 

språket genom att stärka identiteten. Hon hävdar att barn som skäms för sitt språk och sin 

identitet blir osäkra på sig själva vilket kan leda till att de får ett försvagat språkligt 

självförtroende (Ladberg 1996:20) Om då förskolan bli en plats där barnets modersmål inte 

får ta lika mycket plats som majoritetsspråket riskerar modersmålet blir så begränsat i sin 

användning att barnet får svårt att utveckla det fullt ut (ibid).  

 

Det går även att tolka detta uttalande som att förskolan förhåller sig till barnets modersmål 

som någonting värdefullt och som ska ha möjlighet att få ta samma utrymme som de andra 

språken som är representerade på förskolan. Men även som att intervjupersonen uppfattar två 

och flerspråkighetsutveckling som att språken stör varandra under inlärningen. Det vill säga 

att intervjupersonen har en föreställning om att det finns ett begränsat språkutrymme i hjärnan 

och språken förvirrar och stör varandra vilket i sin tur kan leda till en fördröjd 

andraspråksinlärning Denna teori har man i dag i stor utsträckning från gått då den inte utgick 

                                                 
5
 De barn på förskolan som inte talar barnets modersmål. 
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från ett sociokulturellt perspektiv och inte tog hänsyn till aspekter så som social bakgrund och 

språkbehärskning (Språkvård nr 4 2002).  

 

De flesta av intervjupersonerna ansåg att det var svårt att samarbeta med de ambulerande 

modersmålslärarna. De nämnde aspekter som tidsbrist, kommunikationsbrist som försvårar 

samarbetet med de ambulerande modersmålslärarna.  Två av pedagogerna som arbetar i ett 

område där det är få barn som har annat modersmål hade tänkt så mycket kring hur de skulle 

samarbeta med modersmålsläraren. En uttryckte hur ”man kunde” samarbeta men gjorde inte 

ännu det. En informant menade att det är upp till pedagogerna att informera de ambulerande 

modersmålslärarna vad de just nu gör i verksamheten och hur de vill att de ska stödja barnen.  

Jag tolkar deras uttalanden som att flera av informanterna upplever att det blir helt olika sätt 

att bedriva verksamhet på och att det stöd som barnet får inte hjälper barnet att överbrygga 

språket mellan förskolan och hemmet vilket flera av pedagogerna tidigare nämnt är viktigt för 

att utveckla så väl det svenska språket som sitt modersmål. 

 

 Skolverkets rapport 228 belyser modersmålslärares upplevelse av sin arbetssituation i 

Göteborg (Skolverket rapport 228 2003:222) framkommer att många modersmålslärare inte 

finner sin arbetssituation som idealiskt utan upplever utanförskap i skolan.  Undersökningen 

är gällande ambulerande modersmålslärare som arbetar mot skolor men jag menar att 

arbetsvillkoren är liknande gällande arbetet mot förskolor och ser där av vikten att ta upp de 

aspekter som kom upp i rapporten. En viktig aspekt som framkom var att modersmålslärarna 

inte fick möjlighet att vara med i den övriga planeringen tillsammans med de andra 

pedagogerna. Detta innebär att modersmålslärare och övriga pedagoger får begränsat 

utrymme att tillsammans ha en pedagogisk diskussion. Många av modersmålslärarna 

upplevde vidare att de sällan möttes med öppenhet, tolerans och trygghet på skolorna. Enligt 

Rodell Olgac måste lärare ha ett gott samarbete med de hemspråkslärare som barnen i klassen 

har stöd av. Hon menar vidare att det är av stor vikt att lärarna visar respekt för den 

undervisning som bedrivs och markera för barnen hur väsentlig den är samt hjälpa så att den 

kan genomföras (Rodell Olgac 1995: 20). En av intervjupersonerna berättar under intervjun 

att denne har försökt att få till ett samarbete med en ambulerande modersmålsläraren i 

verksamheten med på grund av de knappa tidsmarginaler som läraren har är detta svårt att 

genomföra i praktiken.  
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Angående flerspråkiga pedagoger på förskolan 

Flera av pedagogerna uttrycker att det istället fungerar bättre när de finns befintlig personal på 

förskolan som talar barnens modersmål. Så här resonerar intervjupersonerna gällande detta: 

 

Vi har många pedagoger som talar ett annat modersmål än svenska här på förskolan. De kan prata 

ett utvecklat språk med de barnen. (G)  

 

Det finns ju så mycket språkkunskaper inom personalen. (L)  

 

Jag tycker att vi har gott om resurser. På min avdelning är vi två som pratar arabiska. (O) 

 

Det finns få pedagoger som har ett annat modersmål i en verksamhet där ett mångfald av barn har 

ett annat modersmål. (G) 

 

Det har ju varit rätten till modersmål så alltså så har det ju inte alltid så lätt utan det har grundat sig 

på tyckande och tänkande hos personalen. Men nu är det mer tydligt i och med läroplanen att det 

är vårt uppdrag. Det har grundat sig på hur personal och föreståndarens medvetenhet och vilja och 

personalen.  (L) 

 

Intervjupersonerna resonerar lika angående att använda den dagliga personalen som en 

språklig resurs. Det är bara en av intervjupersonerna som anser att det finns för få pedagoger 

som talar ett annat modersmål än svenska och eftersöker det. Intervjupersonerna menar att de 

har gott om språkliga resurser i och med att pedagogen talar ett annat modersmål. Lunneblad 

beskriver hur pedagoger arbetar med det Svenska språket som någonting naturlig i relation till 

den språkliga och kulturella mångfalden i barngruppen. Pedagogerna ger det svenska språket 

till barnen (Lunneblad 2006:151–152). Flera intervjupersoner i min studie uttrycker att 

förskolan även kan ge barnen modersmålet som en naturlig del av verksamheten. Huruvida 

pedagogen har utbildning rörande språk och identitetsutveckling framkommer inte under 

intervjuerna. I en undersökning som Skolverket (Skolverket rapport 228 2003:99) genomfört 

gällande modersmålsstöd på förskolan har drygt hälften av de tillfrågande kommunerna haft 

fortbildning gällande detta. I samma undersökning efterfrågas dock kompetenshöjning av 

personal. Det framkommer även brist på resurs.  
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Att få möjlighet att använda sitt modersmål och att få stöd i det i den dagliga verksamheten på 

förskolan anser de flesta pedagogerna vara av stor vikt. De menar att språket utvecklas bäst i 

situationer där barnet känner sig trygg men även att barn känner sig trygg när den är omgiven 

av ett språk den känner igen.  Om barnet ges möjligheten att utveckla sitt modersmål i den 

dagliga verksamheten parallellt med det svenska språket i en så kallad additiv språkmiljö ges 

denne en möjlighet att utveckla båda språken (Becknert m.fl. 2008:15). Endast en av 

pedagogerna nämner dock förskolans uppdrag gällande modersmålsstöd och menar att i och 

med läroplanen har det blivit tydligare riktlinjer som inte grundar sig på tyckande och 

tänkande.  

 

En viktig aspekt angående integrerat modersmålsstöd som flera av pedagogerna tar upp under 

intervjun är ur rättvisesynpunkt och gäller de barn som talar ett modersmål som inte är så 

vanligt på förskolan och i samhället: 

 

Vi har personal som talar syrianska och arabiska och de kan ju bilda en grupp med de barnen men 

det är svårt att bara ha en grupp med bara ett barn. Då blir de andra ensamma med många barn. De 

kan ju göra det lite oftare när det är en tredjedel barn är arabisktalande. Då blir det på ett naturligt 

sätt. Annars jobbar vi i smågrupper ur språkinlärningssynpunkt enligt Veli Tuomela.  (L)  

 

Majoritetsspråk har lättare att få tillgång till modersmålsstöd än minoritetsspråken.  

Stödet behövs för att komma in i gruppen och för att de ska få känna sig trygga.  

Har märkt att det är svårare för barn som talar ett minoritetsspråk än majoritetsspråk. (G)  

 

Dessutom är det ett språk som det är ett litet språk i Sverige överhuvudtaget. Det finns inte så 

mycket skrivet och så. Det är svårt att få tag i barnböcker till exempel. (H) 

 

Intervjupersonerna anser att det barn som talar ett minoritetsspråk på förskolan inte får samma 

möjlighet att utveckla sitt modersmål på förskolan. De menar att det är svårare att genomföra i 

och med att det inte finns befintlig personal på förskolan som talar barnets modersmål. Det är 

även svårt att få tag på information om språket då det är ett minoritetsspråk i Sverige. En 

pedagog menar att det finns ett behov av detta stöd men att förskolan trots detta inte finner 

lösningar på hur de ska genomföra detta i verksamheten.  

 

Flera av intervjupersonerna uttrycker även att arbetet i ett mångkulturellt område där många 

barn, föräldrar talar ett annat modersmål kräver att det finns personal som talar samma språk 
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för att kunna samarbeta med föräldrarna. Men detta medför även att personal på förskolan 

upplever ett visst utanförskap och svårighet att kommunicera med så väl föräldrar som med 

övrig personal: 

 

Behovet av pedagoger med annat modersmål än svenska är viktigt för att få kontakt med 

föräldrarna. Det är i samverkan med föräldrarna vi ska driva en verksamhet och om vi inte kan 

prata med varandra försvåras denna samverkan. Jag känner att jag ofta blir missförstådd. (G)  

 

Jag har mina kollegor bredvid mig så självklart så översätter jag men vi är inte mer än människor 

man missar kanske att översätta. De känner sig utanför. Föräldrarna kommer kanske mer till oss. 

Det beror på hur den andra tar det och vad jag gör och hur. Det är viktigt att min kollega inte 

känner sig utanför. Vi måste känna att vi är ett lag. Och det här ska man ju vara proffs på sitt jobb. 

Jag är ju inte en privatperson på jobbet. Men många känner så på något sätt. När vi tänker så varför 

ska jag jobba i ett sånt här område. (O)  

 

Intervjupersonen upplever att övriga kollegor upplever att de blir utanför och missförstådda 

när pedagogen ifråga som har ett annat modersmål än svenska som många av barn på 

förskolan talar. Intervjupersonen går så långt i sitt resonemang att hon ifrågasätter varför man 

väljer att arbeta i ett mångkulturellt område om man inte kan hantera att många föräldrar och 

barn talar ett annat språk än svenska. En av intervjupersonerna uttryckte tidigare att det var 

som att åka utomlands varje dag och att det ledde till många missförstånd pedagoger och 

föräldrar emellan. Denna problematik tar Hedencrona & Kós-Dienes (2003: 26–29) upp i 

boken Tvärkulturell kommunikation. De menar att många gånger har kulturella skillnader 

knappt någon betydelse för samarbetets utformning men ibland dyker svårigheter i denna 

kommunikation upp. De nämner just när samtalspartnerna inte har ett gemensamt språk vilket 

kan leda till begränsningar i samarbetet samt sats melodier och icke verbala uttrycksmedel 

som lättare kan missförstås om man är precis har börjat lära sig ett språk. En viktig källa till 

missförstånd för tvärkulturell kommunikation är bakomliggande värderingar, attityder som 

olika kulturer har varierad uppfattning om.  

 

Om man som pedagog upplever ett utanförskap där man lätt blir missförstådd är det svårt att 

skapa en relation till föräldrarna. Att viljan hos pedagogen finns att kommunicera med 

föräldrarna och att man inte gömmer sig bakom att ”föräldern inte kan svenska”. Enligt 

Bozarslan (2001:17) som har skriver i boken Möte med mångfalden att pedagoger inte kan 

skylla på bristfälligt samarbete med föräldrarna på grund av språkliga brister utan att det går 
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att visa på engagemang och vänlighet genom att använda kroppsspråket. Som pedagog på 

förskolan kommer man i kontakt med olika språk och kulturer och det är viktigt att ha en 

öppen inställning och inte utgå från att all kommunikation måste ske på pedagogens sätt.  

Det är i mötet med det ”okända” som vi kan lära oss någonting nytt av varandra (Hedencrona 

& Kós-Dienes 2003: 25–33).  

 

 

Sammanfattning pedagogers syn på resurs 

I ovanstående avsnitt resonerar intervjupersonerna angående resurser på förskolan. Det 

framkommer att de flesta intervjupersonerna är överrens om att det är att föredra att ha 

pedagoger som talar barnets modersmål i den dagliga verksamheten. En aspekt som 

framkommer är dock att de barn som talar ett minoritetsspråk har svårare att få tillgång till 

modersmålsstöd i den dagliga verksamheten på grund av brist på pedagoger som talar deras 

språk. Vidare anser flera av intervjupersonerna att pedagoger som talar barnets modersmål 

blir en länk till föräldrarna. Det visar sig dock att olika språk som talas på förskolan kan ge 

upphov till utanförskap och missförstånd bland personalen.  

 

 Endast en av pedagogerna anser att det är bättre att det kommer en ambulerande 

modersmålslärare till förskolan. Flera av intervjupersonerna saknar emellertid ett gott 

samarbete med de ambulerande modersmålslärarna och de nämner tidsbrist som ett av skälen 

till detta. Dessa yttranden tyder på att intervjupersonerna vill använda sig av de resurser som 

finns bland personalen samt att samarbeta tillsammans med de ambulerande 

modersmålslärarna. Det framkommer emellertid inte huruvida pedagogerna i fråga bör ha 

utbildning inom området eller om det räcker med att tala samma språk som barnen.  

 

 

Slutdiskussion 
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I det avslutande kapitlet kommer jag att sammanfatta och belysa resultatet, analysen och 

diskussionen kopplat till syftet med examensarbetet. Vidare kommer jag att nämna huruvida 

det går att finna begränsningar i denna studie.  Jag kommer även att diskutera om studien är 

relevant för yrkesverksamheten. Avslutningsvis kommer jag att ge förslag på vidare forskning 

angående arbetet med modersmålsstöd på förskolan.  

 

Syftet med detta arbete är att undersöka vilka möjligheter och begränsningar pedagoger 

uttrycker angående modersmålsstödsarbetet på förskola samt att öka förståelse av olika 

aspekter som pedagoger på förskolan uttrycker angående modersmålsstödsarbetet på förskola. 

Det här är en liten studie och resultatet bygger på sex pedagogers resonemang angående 

arbetet med modersmålsstöd och går inte att dra några generella slutsatser utifrån. Resultatet 

blir därför heller inte representativt för hur arbetet med modersmålsstöd ser ut på förskolor i 

Sverige. Delar av denna studies resultat går dock att återfinna i en tidigare studies resultat som 

visar att pedagoger eftersöker resurser, tid och utbildning samt ett annat förhållningssätt för 

att arbeta med flerspråkiga barns språkutveckling (Soltani 2008). Att två olika studiers resultat 

påvisar liknande problematik angående arbetet med två och flerspråkiga barn tyder på att 

studien är relevant att diskutera kring och forska vidare om. 

 

Modersmålets betydelse 

 Det framkommer i denna studie att intervjupersonerna har ett positivt förhållningssätt till alla 

barn ska ha rätt att utveckla alla sina språk vilket möjliggör att arbeta med modersmålsstöd på 

förskolan. Det är dock skiftande mening huruvida det är förskolans uppgift i huvudsak. I 

studien framkom att fyra av sex pedagoger inte är medvetna om alla aspekter av 

modersmålsstödets betydelse. Det framkom även brist på resurs, tid och metoder samt 

pedagogers attityd till modersmålsstöd vilket kan bidra till att arbetet med modersmålsstöd på 

förskolor försvåras.  

 

 

 

 

Redskap för lärande 

Vidare i denna studie ansåg de flesta intervjupersonerna att modersmålet främst är ett redskap 

att lära sig det svenska språket igenom, samt ur ett trygghetsperspektiv för att barn på 
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förskolan ska känna sig trygga. Få av pedagogerna såg modersmålet ur en lärandesynpunkt, 

någonting som forskning idag menar inte går att särskilja (Bjare & Liberg, red 2003, Gibbons 

2006, Säljö 2005). Den framkom även i studien att endast en av intervjupersonerna arbetar 

efter en metod som är utformad för två och flerspråkiga. En möjlig förklaring till detta kan 

vara att pedagogerna som ingick i studien inte har gått någon fortbildning eller utbildning i två 

och flerspråkig språkutveckling och därför inte har kunskaper om de olika aspekterna 

angående modersmålets betydelse för barn på förskolan. Det är därför av stor vikt att 

pedagoger som arbetar på förskolan får möjlighet att kompetenshöjas inom 

modersmålsstödsarbetet och urskönja modersmålet som en del av lärandet och se språket som 

ett redskap för lärande. Forskning visar på att det tar långt tid att lära sig ett nytt språk 

(Ladberg 1996: 20) och för en andraspråksinlärare som har svårt att behärska ord och begrepp 

redan på förskolan finns det stor risk att detta följer med under hela skoltiden. Att istället se 

lärande ur ett långtidsperspektiv och att arbeta parallellt med barnens språk ur så väl språk, 

identitetsskapande som ur lärande synpunkt kan vara ett sätt att förebygga denna risk genom.  

 

En annan möjlig förklaring till att få av intervjupersonerna ser på barnets modermål ur ett 

lärande perspektiv kan vara att pedagogerna ser på språkutveckling ur ett monokulturellt 

perspektiv. Det vill säga att pedagoger som arbetar på förskola är måna om att barn ska lära 

sig det svenska språket i syfte att integrera barnen in i det svenska samhället. Det blir då 

svenska språket som används på förskolan för att lära sig genom. En begränsning med att inta 

det perspektivet är dock att modersmålet kan tendera att bli ett ”hemspråk” som riskerar att 

inte bli så utvidgat då de språkliga sammanhangen minskar. Förskolans uppdrag är att 

medverka till att utveckla så väl svenska språket som barnens respektive modersmål (Lpfö 

98). Att medverka till att utveckla barnets språk innebär att pedagoger på förskolan har en 

medvetenhet att barn lär i alla situationer och därför även behöver stöttning på sitt modersmål 

i alla dessa situationer för att förhindra att modersmålet inte enbart blir ett ”hemspråk.”  

 

Det framgick i studien att flera av intervjupersonerna eftersökte metoder att arbeta efter och 

endast en av pedagogerna arbetade efter en modell som är utformad för två och flerspråkiga 

barn. Om jag hade valt att komplettera min studie med observationer hade det visat på ett 

tydligt sätt vilka arbetssätt och metoder pedagogerna använder sig av samt vilka möjligheter 

och begränsningar det går att finna med dessa. Det väljer jag nu istället att föreslå som vidare 

forskning inom området.  



42 

 

 

På mitt villkor? 

Som jag nämnt såg intervjupersonerna till stor del modersmålsstödet ur ett 

trygghetsperspektiv samt som ett av barnens språk vilket tyder på att pedagogerna accepterar 

barns olika språk. Men är det så att det är på lika villkor som det svenska språket? Det har 

framkommit i studien att synen på barns olika modersmål på förskolan är mer av det 

accepterande slaget än på lika villkor. Jag tolkar det som att flera av intervjupersonernas 

förhållningssätt till två och flerspråkighet är av det mer tillåtande slaget där modersmålsstödet 

på förskolan är accepterat så länge det inte tar lika stor plats som det svenska språket. Det 

framkommer vidare att flera av intervjupersonerna utgår från sig själva när de resonerar 

angående modersmålsstöd på förskolan istället för att utgå från deras uppdrag.  För att häva 

detta anser jag att det krävs fler diskussioner i arbetslaget och en gemensam värdegrund som 

genomsyrar all verksamhet på förskolan. Detta för att få fatt och se sin egen bakgrund och 

sina egna fördomar och hur dessa påverkar ens förhållningssätt angående 

modersmålsstödsarbetet på förskolan. Modersmålsstödet på förskolan bör heller inte utformas 

utifrån pedagogers enskilda tyckande och tänkande utan det borde istället finnas tydliga 

riktlinjer hur denna utformning ska gå till. Någonting som i dag är upp till varje enskild 

kommun att ansvara för (skolverket rapport 228 2003:38). Jag eftersöker därför tydligare 

riktlinjer även för förskolan liknande skolans gällande modersmålsstöd som finns inskrivna i 

skollagen (Skollagen 2002:99). Detta för att öka tydligheten vad som är förskolans uppdrag.   

 

Kompensatoriskt förhållningssätt 

Vidare framkom det i studien att en intervjuperson intar ett kompensatoriskt förhållningssätt 

till hemmet och tilltron till föräldrarnas förmåga att utveckla barns modersmål inte är så hög. 

Detta tolkar jag som att det grundar sig på pedagogens egna kulturella förutfattade meningar. 

Förskolans uppdrag är att samarbeta med föräldrarna för att utforma en verksamhet efter varje 

barns förutsättningar (Lpfö 98) och detta samarbete försvåras om inte pedagoger känner tilltro 

till föräldrarnas förmåga att utveckla barns modersmål i hemmet. En annan förklaring till 

detta kan vara att pedagogen utgår från ett monokulturellt perspektiv och tar inte hänsyn till 

att olika kulturer har sitt sätt att se på språkutveckling och därav utgår från ett ”svenskt” sätt 

att se på barns språkutveckling och agerar därefter. Jag föreslår därför att det skulle vara 

obligatoriskt att läsa en kurs under lärarutbildningen i interkulturellt förhållningssätt. Detta för 

att få fatt i sina egen bakgrund och sina egna värderingar samt för att kunna inta ett 
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interkulturellt förhållningssätt där arbetet på förskolan utgår från barnet och föräldrarnas 

kunskaper och erfarenheter istället för sina egna.  

 

God resurs 

I studien framgick det att pedagogerna resonerande olika om vad en ”god” resurs är. Många 

av intervjupersonerna ansåg att det var svårt att få till ett samarbete tillsammans med de 

ambulerande modersmålslärarna som kom till förskolan. Det hänvisade till tidbrist och 

kommunikationsbrist som två av faktorerna till detta. De flesta av intervjupersonerna ansåg att 

en ”god” resurs är en flerspråkig pedagog som arbetar i den dagliga verksamheten. Jag ställer 

mig då frågan om det inte krävs någonting mer för att arbeta med modersmålet? Kan en 

pedagog arbeta på ett språkutvecklande sätt och ta hänsyn till olika aspekter angående två och 

flerspråkighet då denne inte har utbildning inom området? Jag menar att detta inte sker per 

automatik utan att det i flesta fall krävs pedagoger som har ett språkutvecklande arbetssätt, 

utbildning och fortbildning inom området samt ett aktivt handlande. Som inte grundar sig på 

tyckande och tänkande utan istället bygga på teorier och forskning inom området. Detta för att 

kunna ge stöd till alla barn i deras språkutveckling. Personalens kompetens är en viktig faktor 

för att arbeta språkutvecklande enligt Skolverkets rapport 228 (2003:100) och kan därför inte 

förbises.  

 

Det  går även att tolka detta som att intervjupersonerna fråntar sig ansvaret genom att säga att 

de har mycket språkliga resurser på förskolan och på det sättet stannar diskussioner kring 

modersmålsstödsarbetet där. Det framkommer vidare att på en av studiens förskolor har 

rektorn gjort en omorganisation för att sprida på de språkliga kompetenserna som finns inom 

personalen. Det finns dock andra aspekter av modersmålsstödet än att utveckla barnets språk 

som inte sker per automatik. Jag föreslår därför ett vidare implementeringsarbete för att öka 

dessa kunskaper bland personalen.  

 

 

Examensarbetets relevans 

Detta examensarbete är relevant för yrkesverksamma pedagoger samt rektorer på förskolor då 

det kan fungera som ett diskussionsunderlag i arbetslaget. Min intention med det här 

examensarbetet är att belysa de möjligheter och begränsningar som pedagoger upplever i 
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arbetet med modersmålsstöd vilket kan vara till stor hjälp för att diskutera de olika aspekter 

angående modersmålsstöd som framkommit i studien.    

 

 

Vidare forskning 

Jag föreslår vidare forskning inom området och det vore betydelsefullt att göra en liknande 

studie med ambulerande modersmålslärares arbetssituation i fokus för att belysa och 

problematisera detta. Vidare är det av intresse att undersökningar av hur kommunen arbetar 

fram riktlinjer för modersmålsstödsarbetet på förskolor då det framkom i studien att 

pedagoger upplever en avsaknad av tydliga riktlinjer att arbeta efter. 
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Hej ……………. 
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Jag heter Karin Strömbom och utbildar mig till lärare mot yngre åldrar på Södertörns 

högskola. Jag skall skriva mitt avslutande examensarbete som motsvarar 10 veckors 

heltidsstudier och ska vara färdigt december 2009. 

 

 Syftet med arbetet är att ta reda på vilka faktorer som påverkar hur pedagoger ser på sitt 

arbete med modersmålsstöd på förskola. Jag undrar därför om det skulle vara möjligt att 

intervjua 3-4 pedagoger om detta och som arbetar inom …….. rektorsområde? Jag har varit i 

kontakt med  …….   som var positiv till förslaget. Jag vill dock höra mig för med er för att få 

ett eventuellt skriftligt godkännande och om ni har förslag på andra pedagoger som jag skulle 

kunna komma i kontakt med.  

 

Förskolan kommer inte att nämnas i namn och kommer inte heller kunna urskiljas i 

undersökningen och de pedagogerna som intervjuas får när de vill avbryta sitt deltagande. Allt 

material kommer att behandlas konfidentiellt och kommer enbart att användas till mitt 

examensarbete.  

 

Jag skulle verkligen vilja undersöka detta och är enormt tacksam för svar. Ni kan nå mig på 

telefonnr: …… eller via mail: ……………… 

 

Hälsningar Karin Strömbom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 2 

 

Jag heter Karin Strömbom och utbildar mig till lärare på Södertörns högskola. Jag skriver nu 

mitt examensarbete som motsvarar 10 veckors heltidsstudier.  
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Examensarbetets syfte är att undersöka vilka faktorer som påverkar hur pedagoger ser på 

arbetet med modersmålsstöd på förskolan och jag kommer att intervjua dig och andra 

pedagoger inom detta område. Förskolan och avdelningen kommer inte att nämnas vid namn 

och kommer inte att kunna urskiljas i undersökningen. Allt du säger kommer att behandlas 

konfidentiellt och kommer inte att vara tillgänglig för annan forskning än till mitt 

examensarbete. Du kan när som helst välja att avbryta ditt deltagande.   

 

Hälsningar Karin Strömbom 

 

 

Samtalsfrågor 

 

1. Hur upplever du att arbetet med modersmålsstöd fungerar på förskolan?  

 

2. Vilka barn har behov av detta och varför? 

 

3. Hur ser du på din roll i detta arbete? Vilka möjligheter/begränsningar ser du? 

 

4. Anser du att din arbetsgivare har gett dig tillräcklig med fortbildning för att arbeta med 

barn med annat modersmål?  

 

5. Har du någon utbildning inom området sedan tidigare?  

 

6. Har förskolan tillräckligt med resurser för att arbeta med modersmålsstöd? Tar ni in 

modersmålslärare/pedagoger från andra avdelningar/utifrån? 

 

7. Behövs modersmålsstöd på förskolan? I så fall varför? 

 

8. Hur upplever du att föräldrasamverkan fungerar? 

 

9. Kan du beskriva hur arbetet med modersmålsstöd går till en vanlig dag på förskolan? 
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De här frågorna tänkte jag att vi kunde samtala omkring.  

 

 

 

 

Antal barn med annat modersmål: 

Antal pedagoger med annat modersmål: 

Pedagogens utbildning:  

 

  

 

 

 

 


