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Abstrakt 

 
Mitt syfte var att belysa förskollärares uppfattningar och erfarenheter av modersmålsstöd i 

förskolan. Vidare ville jag få insikt över vilket stöd och vilka resurser förskollärarna kan få 

kring arbetet med modersmålsstöd av förskolechef och kommun. 

 

Jag utgick från ett sociokulturellt teoriperspektiv i studien. Jag utförde kvalitativa intervjuer 

med fyra förskollärare som jobbar på förskolor med olika antal flerspråkiga barn samt med en 

förskolechef och en tjänsteman på kommunen. 

 

Resultatet visade att förskollärarna tolkar sitt uppdrag kring modersmålsstöd på olika sätt och 

det fanns en viss osäkerhet hos förskollärarna inför hur de kan stödja flerspråkiga barn i 

modersmålet, när de inte kan deras språk. Alla kände att de behöver mer kunskap om hur de 

kan jobba med flerspråkiga barn i förskolan. Förskolechefen och tjänstemannen på 

kommunen ansåg också att pedagogerna behöver mer kunskap kring detta. Därför har den 

kommunen tagit fram ett material kring hur pedagoger kan jobba med modersmålsstöd. Trots 

att förskollärarna kände sådan osäkerhet jobbar alla förskollärare mer eller mindre på ett sätt 

som synliggör flerspråkiga barns modersmål och alla anser att detta är viktigt. Det 

förskollärarna saknar är de rätta verktygen för hur de på bästa sätt kan stimulera flerspråkiga 

barn i deras modersmål när de inte kan deras språk. 
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Inledning 

 

Enligt Skolverket (2005) har ungefär vart fjärde barn som växer upp i Sverige idag sina rötter 

i andra delar av världen. Det innebär att i de flesta förskolor möter pedagogerna barn och 

föräldrar med ett annat modersmål än svenska. Detta ställer höga krav på pedagogerna att 

kunna arbeta med barn som har ett annat modersmål än svenska och att ha kunskap om vad 

flerspråkighet innebär. Om man själv vuxit upp som enspråkig är detta inte alltid en 

självklarhet.  

 

Skolverket (2002) menar att många människor som har vuxit upp i Sverige att enspråkighet är 

det normala, det vill säga att det vanligaste är att alla invånare i ett land talar samma språk. 

Globalt sett är det vanligaste dock att invånarna i de flesta länder talar två eller fler språk.  

 

Själv har jag vuxit upp i en enspråkig miljö och det har därför varit naturligt för mig att i de 

flesta situationer tala mitt modersmål. Därför har jag inte heller reflekterat över allt som 

modersmålet för med sig utöver det uppenbara med att kunna kommunicera med varandra. 

Skolverket (2002) redogör över forskning som visar att när barn lär sig modersmål lär de sig 

också normer, värderingar och regler och de socialiseras in i en kultur, ett sätt att leva och att 

förhålla sig till omvärlden. 

 

I läroplanen för förskolan (Lpfö98, reviderad 2010) kan man läsa om de mål som förskolan 

ska försöka uppnå vad gäller stöd till flerspråkiga barn. ”Förskolan ska sträva efter att alla 

barn som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin 

förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål” (s.11). 

 

Det är alltså förskollärarens uppdrag att stödja barn i deras modersmålsinlärning, men frågan 

är hur förskollärarna tolkar sitt uppdrag kring detta arbete och vilken vikt man lägger vid 

modersmålsinlärningen samt vilka resurser och vilket stöd man har att tillgå kring detta 

arbete? 

 

Under min utbildning till förskollärare har jag haft verksamhetsförlagd utbildning på ett flertal 

förskolor där det har funnits flerspråkiga barn och även asylsökande barn som inte har kunnat 

någon svenska. Min uppfattning har varit att pedagogerna är duktiga på att lära ut svenska 

genom tecken och andra pedagogiska verktyg, men jag har inte sett något som helst 

modersmålsstöd till dessa barn. Därför har min nyfikenhet väckts över hur pedagoger ser på 

modersmålsstöd samt hur man jobbar med modersmålsstöd på förskolan. Eftersom antalet 

flerspråkiga barn i förskolan inte ser likadant ut på olika förskolor och i olika kommuner har 

jag valt att undersöka hur modersmålsstödet ser ut och upplevs på förskolor i två 

Norrbottniska kommuner. Jag har valt en kommun som har många flerspråkiga barn och en 

kommun som har få flerspråkiga barn eftersom jag ville ha en bred bild av hur 

modersmålsstödet kan upplevas med olika antal flerspråkiga barn i gruppen.  

 

Nyligen genomförde Skolinspektionen en tillsyn av förskoleverksamhet i en av kommunerna, 

där man pekade på bristen att alla förskolor inte medverkar i tillräcklig utsträckning till att 

barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla sin kulturella tillhörighet 

samt sin förmåga att kommunicera på sitt modersmål. Detta är en brist som måste åtgärdas 

och arbetet är nu i gång med att förbättra detta i kommunen.  Eftersom detta är ett pågående 

utvecklingsområde i den berörda kommunens förskola är min förhoppning att denna studie 
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ska leda till större förståelse över pedagogernas tankar om modersmålsstöd, samt deras 

upplevelse av sitt arbete med modersmålsstöd i förskolan och vilken kunskap och vilka 

resurser som kan behövas. Kanske finns det också skillnader eller likheter mellan 

kommunernas sätt att arbeta med modersmålsstöd som kan vara till hjälp i utvecklandet av bra 

arbetsmetoder och tillvägagångssätt. När jag undersökte vilken information som fanns om 

modersmålsstöd på de olika kommunernas webbsidor upptäckte jag att den ena kommunen 

hade en del information men den andra kommunen hade bara information om 

modersmålsundervisning, som enbart sker i skolan.  Det finns alltså en skillnad i hur olika 

kommuner väljer att belysa modersmålsstödet.  

 

Själv har jag ingen erfarenhet av modersmålsstöd i förskolan och därför känner jag att det är 

viktigt att jag får en större förståelse över hur man jobbar med modersmålsstöd för att i mitt 

kommande yrke som förskollärare på ett professionellt sätt ska kunna erbjuda modersmålsstöd 

till flerspråkiga barn. Eftersom antalet flerspråkiga barn blir fler och fler i samhället anser jag 

att det är viktigt att pedagoger i förskolan känner säkerhet inför hur de ska arbeta med 

modersmålsstöd och att man i arbetslaget reflekterar över vilket förhållningssätt man har 

kring modersmålsstöd. 

 

Att inte utveckla små barns modersmål kan medföra många negativa konsekvenser för barnet. 

I rapporten Komma till tals – flerspråkiga barn i förskolan, som är ett stödmaterial för att öka 

kunskapen och utvecklingen av flerspråkighet i förskolan står det så här:  
 

Beslut som vi fattar idag om barnens språkutveckling kan komma att påverka dem resten av 

livet. Väl utvecklade tidiga färdigheter på förstaspråket är den bästa förutsättningen för 

barnets framgång när det gäller att tillägna sig nästa språk. Ett, för barnets ålder, starkt 

modersmål – eller flera! – är den bästa grunden för att bygga på med andraspråket svenska. 

Det är också ett nödvändigt verktyg för att utveckla tankeförmågan och ett redskap för 

lärande. (Skolverket, 2006, s.18-19) 

 

Som jag tolkar detta är det väldigt viktigt att tidigt avsätta resurser för att stödja flerspråkiga 

barn i deras modersmål eftersom detta gynnar det svenska språket och inte minst för att det 

även påverkar barnens fortsatta skolgång i en positiv riktning. På grund av detta tror jag det är 

viktigt att pedagogerna ständigt reflekterar över och tolkar sitt uppdrag kring arbetet med 

modersmålsstöd. Skolverket (2005) betonar vikten av att personalen fortlöpande reflekterar 

över sina värderingar och föreställningar om språkliga olikheter. 

 

Jag är också intresserad av att veta vilka kunskaper pedagogerna i förskolan anser sig ha i 

arbetet med att ge modersmålsstöd eftersom detta kan vara ett svårt arbete. Enligt Skolverket 

(2005) kräver arbetet i mångkulturella grupper att personalen har en medvetenhet om barnens 

språkliga och kulturella bakgrund. Detta för att kunna stödja barnens kulturella identitet och 

de flerspråkiga barnens språkutveckling, både i modersmålet samt det svenska språket. För att 

personalen ska ha en tillräckligt hög kunskap och kompetens för att arbeta med språk och 

mångfald i barngruppen är det kommunen som vid behov har ansvaret för att ordna 

kompetensutveckling till pedagogerna. 
 

Men i vilken grad ansvarar kommunen för detta i verkligheten? Fullföljer kommunerna sitt 

uppdrag att exempelvis utveckla pedagogernas kompetens kring modersmålsstöd vid behov 

och att ge pedagogerna de stöd och verktyg som de behöver i arbetet med modersmålsstöd? 
 

Ladberg (1999) framhåller att okunnigheten om flerspråkighet är stor.  
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”I Sverige är de flesta fortfarande enspråkigt inställda och ovana att se flerspråkighet som 

något värdefullt. På arbetsplatser och i skola och förskola förutsätter man ofta att det ska bli 

problem och man har siktet inställt mer på vad de flerspråkiga inte kan än vad de kan” 

(Ladberg, 2003, s.20). Det är därför viktigt att pedagogerna på förskolor har bra kompetens i 

detta område för att kunna ge barn med annat modersmål än svenska möjligheten att utvecklas 

inte bara i det svenska språket utan även i modersmålet.  

 

Frågan är även om pedagoger på förskolan ser de möjligheter som barn med annat modersmål 

än svenska kan tillföra resten av barngruppen. Skolverket (2005) framhåller att en viktig 

uppgift för förskolan är att arbeta utifrån en syn som betonar kulturers lika värde och som ser 

språklig mångfald som en tillgång. 

 

 

Huvudbegrepp 
 

I detta stycke ger jag en kort definition av några begrepp som jag kommer att använda i 

arbetet och jag kommer även att utreda skillnaden mellan majoritetstvåspråkighet och 

minoritetstvåspråkighet eftersom jag anser att det är väsentligt för detta arbete. Om man inte 

vet betydelsen på dessa ord kan de verka förvirrande i texten och därför hoppas jag att dessa 

förklaringar av orden kan underlätta för att senare förstå sammanhanget i bakgrunden och 

teoridelen. Vissa av begreppen kommer jag att vidareutveckla och skriva mer om i arbetet.  

 

 Uppfattning – Ett personligt sätt att betrakta och bedöma något (Nationalencyklopedin, 2012-

01-13). 

 Pedagog – I denna studie kommer jag att använda mig av definitionen pedagog som ett 

samlingsnamn för de barnskötare, förskolepedagoger och förskollärare som jobbar med att 

främja barns inlärning på förskolor. 

 Modersmål – Det språk som barnet lär sig från födseln. Om en person lär sig flera språk 

samtidigt i uppväxten kan personen ha flera modersmål (Skolverket, 2006, 2). 

 Modersmålsstöd – Ett stöd för att utveckla flerspråkiga barns modersmål (Skolverket, 2002). 

 Hemspråk - Var en tidigare benämning av begreppet modersmål. Begreppet ”hemspråk” 

uppkom när den så kallade hemspråksreformen började genomföras 1977 och fanns kvar till 

1996 då regeringen beslutade att ändra begreppet till modersmål (Skolverket, 2006, 2). 

 Flerspråkig – I denna studie kommer begreppet flerspråkig att användas för barn som i sin 

vardag använder sig av två eller fler språk. 

 Tvåspråkighet -Begreppet ”tvåspråkighet” används ofta som ett samlingsnamn för ”två- eller 

flerspråkighet (Skolverket, 2006, 2). 

 

Att vara tvåspråkig innebär att en person talar två eller fler språk men enligt Skans (2011) 

finns två typer av tvåspråkighet och jag anser att det är relevant att veta vad de innebär och 

vilken typ av tvåspråkighet jag syftar till i mitt arbete.  

 

 Minoritetstvåspråkighet - En språklig minoritet som lär sig majoritetssamhällets språk som sitt 

andraspråk.(Det är denna tvåspråkighet jag definierar som tvåspråkig i detta arbete). 

 Majoritetstvåspråkighet – De som har majoritetsspråket som sitt modersmål lär sig ett annat 

språk som sitt andraspråk. Exempelvis en svensk som lär sig engelska som andraspråk (Skans, 

2011). 
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Enligt Skans (2011) anses majoritetstvåspråkighet ofta som en stor resurs som ger hög status 

medans minoritetstvåspråkighet däremot kan upplevas som ett problem om inte individen 

samtidigt blir duktig på majoritetsspråket, eftersom detta språk oftast är viktigt för att ta sig 

fram i samhället. Samhällets attityd till tvåspråkighet har betydelse för hur pedagoger ser på 

och arbetar med modersmålsstöd i förskolan. Rapporten Två språk eller flera är ett 

stödmaterial till flerspråkiga familjer om hur de kan hjälpa sina barn att utveckla alla sina 

språk. I denna rapport står det att den tvåspråkiga utvecklingen underlättas om det övriga 

samhället är positiv till att människor talar flera språk och att det är viktigt att de vuxna i 

barnets omgivning stöder och uppmuntrar användningen av minoritetsspråket (Skolverket, 

2006). 

 

 

Syfte och frågeställningar 
 

Mitt syfte är att belysa förskollärares uppfattningar och erfarenheter av modersmålsstöd i 

förskolan. Vidare vill jag få insikt över vilket stöd och vilka resurser förskollärarna kan få 

kring arbetet med modersmålsstöd av förskolechef och kommun. 

 

 Hur ser förskollärare på sitt uppdrag att stödja flerspråkiga barn i deras modersmål samt 

vilken kunskap anser sig förskollärarna ha kring detta arbete? 

 Hur fungerar modersmålsstödet i förskolan? Vad upplevs som viktigt med modersmålsstöd 

och finns det något som kan upplevas som problematiskt? 

 Vilket stöd och vilka resurser anser förskollärare att de får kring arbetet med modersmålsstöd 

och hur jobbar förskolechefer och tjänstemän på kommunen för att förskolan ska uppnå sitt 

uppdrag med modersmålsstöd?  

 

 

Bakgrund 

 
I detta avsnitt kommer jag bland annat att behandla historik kring modersmålsstöd, 

modersmålets förankring i läroplanen, hur modersmålsstödet ser ut i början av 2000-talet och 

minoritetsspråkens ställning i förskolan. Jag kommer även att ta upp frågorna varför 

modersmålsstöd är viktigt och vem som ansvarar för modersmålsstöd i förskolan? 

 
Historik 
 

För att få en bild av hur modersmålsstödet kommit till och formats i den svenska förskolan 

ska jag här ge en historisk sammanfattning över hur modersmålsstödet formats genom åren. 

Enligt Skolverket (2003) var modersmålsstödet tämligen väl uppbyggt under 1970 - 1990 

talet, men har sedan dess minskat kraftigt. Under 1960-70 talet skedde en stor 

arbetskraftsinvandring till Sverige och därför blev det också många invandrarbarn som 

började i svenska barnhem. Fram till mitten av 1970-talet rådde en invandrarpolitik som 

innebar att invandrare skulle lära sig svenska och bli svenskar så fort som möjligt. I 

förskolorna var det främsta målet att förbättra invandrarbarnens kunskaper i det svenska 

språket så fort som möjligt. Detta ledde till problem i förskolorna där personalen bland annat 

fick problem med att kommunicera med barnen och därför satte man igång en utredning som 

kallades för barnstugeutredningen. Den hade till uppgift att utreda hur man skulle integrera 
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invandrarbarnen i den svenska förskolan så att de så småningom kunde slussas in i det 

svenska samhället. Under denna utredning visade det sig att inlärningen av det svenska 

språket ofta hängde intimt samman med inlärningen av hemspråket, Därför inriktade man sig 

istället främst på att stödja barnens hemspråk och detta visade sig sedan ge positiva effekter 

även för inlärningen av svenskan. En arbetsgrupp inom utbildningsdepartementet 

(invandrargruppen) som hade haft i uppdrag att titta på invandrarbarnens situation bland annat 

i förskolan framhöll också vikten av att invandrarbarnen fick möjlighet att utveckla sitt 

hemspråk. Denna proposition fick riksdagens stöd men förslaget blev dock aldrig reglerat i 

lagen. Trots detta hade dock de flesta förskolor under slutet av 70-talet någon form av 

hemspråksstöd (Skolverket, 2003). 

 

Numera är forskarna eniga om att stöd till modersmålet även främjar utvecklingen av 

andraspråket men så har det inte alltid sett ut. Ladberg (2003) menar att föreställningen att 

inlärningen av olika språk skulle hindra varandra har tagit sig många uttryck genom historien. 

Till exempel att minoritetsbarn förbjudits att tala sitt språk i förskola och skola samt att 

hörselskadade barn hindrats från att använda tecken.  

 

Under mitten av 1970-talet och under 1980-talet var stödet för invandrarbarn och deras 

hemspråk stort i förskolan. Ladberg (2003) skriver att barn med annat modersmål började bli 

ännu mer synliga under 1980-talet i samband med det kommunala flyktingmottagandet. I och 

med detta fick många förskolor i Sverige barn med andra modersmål och detta blev en 

angelägenhet för alla.  

 

Det stora intresset för invandrarnas situation ledde till en utbyggnad av språk och kulturstödet 

i förskolan. Skolverket (2003) skriver att man under denna tid även såg stödet till invandrar – 

och minoritetsbarnens hemspråk som ett led i förskolans stöd till hela barnets utveckling. Man 

började få en övertygelse om att modersmålet även hade betydelse för barns 

personlighetsutveckling, såväl socialt som känslomässigt och intellektuellt. Även den 

kulturella aspekten började belysas allt mer, bland annat att bristfälliga kunskaper i 

modersmålet kunde försämra barnets kontakt med familj och andra personer med samma 

kulturella bakgrund.  

 

Ladberg (2003) påpekar att det finns väldigt många föräldrar som under årens lopp fått rådet 

att inte tala sitt eget modersmål med sina barn och av omsorg till barnen låtit bli. Detta menar 

Ladberg kan leda till familjetragedier, då medlemmar i samma familj inte kan tala med 

varandra.  

 

Trots dessa kunskaper som man hade tillägnat sig under 1970- och 1980-talet så ledde bland 

annat stora besparingar under 1990-talet till att man drog ner på stödet till invandrarbarn i 

förskolan och hemspråksstödet försämrades därmed kraftigt eller försvann i de flesta förskolor 

(Skolverket, 2003). Hyltenstam (1996) redogör för att bidraget för invandrar – och 

flyktingbarn från och med 1993 börjar integreras i det generella stadsbidraget som 

kommunerna erhåller. Detta kan också ha varit en bidragande orsak till minskningen av 

hemspråksstöd. Andelen barn med annat hemspråk som fick hemspråksstöd i förskolan 

minskade från närmare 60 procent till 20 procent under åren 1991-1995. Istället satsade man 

allt mer på att prioritera inlärningen av svenska språket samtidigt som man också började 

ifrågasätta modersmålsstödets betydelse. Debatten om modersmålsstöd var hätsk, men inte 

alltid faktabaserad. Den 1 juli 1996 övergick ansvaret för förskoleverksamhet och 

skolbarnomsorg från Socialdepartementet till Utbildningsdepartementet och den 1 januari 
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1998 fördes bestämmelserna över till skollagen. Effekten av denna reform blev att förskolan 

1998 fick en egen läroplan (Lpfö98) (Skolverket, 2003). 

 

 

Modersmålsstödets förankring i läroplanen 
 

I Läroplanen för förskola (Lpfö 98, reviderad 2010) förtydligas vilka mål som pedagoger i 

förskola ska jobba efter vad gäller modersmålsstöd. Här följer några av dessa mål och 

riktlinjer: 

 

  Förskolan kan bidra till att barn som tillhör de nationella minoriteterna och barn med 

utländsk bakgrund får stöd i att utveckla en flerkulturell tillhörighet (s.6). 

 
Förskolan ska sträva efter att varje barn: 

 Känner delaktighet i sin kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer (s.9). 

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn: 

 Som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet samt sin förmåga 

att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål (s.11). 

 

Dessa riktlinjer tolkar jag som att pedagogerna ska arbeta på ett interkulturellt sätt. Enligt de 

allmänna råden för kvalitet i förskolan ska ett interkulturellt förhållningssätt i förskolan utgå 

från att varje barns språk och kultur är en tillgång i barngruppen. När pedagogerna visar 

intresse för barnens språk och kulturella bakgrund stärks deras dubbla kulturtillhörighet 

(Skolverket, 2005). Att stimulera flerspråkiga barn i deras modersmål har även andra fördelar 

som bland annat bekräftas av läroplanen för förskola (lpfö 98, reviderad 2010). 

 
Barn med utländsk bakgrund som utvecklar sitt modersmål får bättre möjligheter att lära sig 

svenska och även utveckla kunskaper inom andra områden. Av skollagen framgår att 

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

utveckla både det svenska språket och sitt modersmål (s.7). 

 

I enighet med detta citat menar Sandvik och Spurkland (2011) att det i arbetet med 

flerspråkiga barn är viktigt att ge barnen möjlighet att utveckla modersmålet samtidigt som de 

får förutsättningar att lära sig andraspråket. Detta bland annat för att säkerställa att de 

flerspråkiga barnen kan kommunicera med familj och släkt, men även för att barnen ska ha 

möjlighet att kommunicera på en nivå som motsvarar ålder och kognitiv utveckling. Sandvik 

och Spurkland pekar på att modersmålets utveckling kan ha positiv inverkan på utvecklingen 

av andraspråket eftersom många av de färdigheter som barnet lär sig på modersmålet är 

överförbara på andraspråket. Sandvik och Spurkland hänvisar också till studier som gjort som 

visar att modersmålet har betydelse för färdigheter i andra ämnen som matematik, 

samhällsvetenskap och historia.  

 

Modersmålsstödet under 2000-talet 
 

Trots att förskolan i början av 2000-talet gjorts mer tillgänglig och allt fler flerspråkiga barn 

går på förskolor och trots målen som står skrivna i läroplanen har stödet till barn med annat 

modersmål än svenska inte ökat i förskolan.  
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År 2002 genomfördes en enkätundersökning till landets kommuner om hur modersmålsstödet 

ser ut i förskolan. Av landets kommuner svarade 90 procent av kommunerna på enkäten, det 

vill säga cirka 260 kommuner. Det visade sig att ungefär var fjärde kommun anordnar någon 

form av modersmålsstöd i förskolan och endast ett fåtal kommuner erbjuder modersmålsstöd 

till alla som önskar detta. De kommuner som bedriver modersmålsstöd i förskolan har ofta 

politiskt antagna mål och riktlinjer för detta men det är dock relativt ovanligt att 

modersmålsstödet följs upp eller utvärderas. Mer än hälften av de kommuner som deltagit i 

undersökningen har planer på att utveckla modersmålsstödet och då handlar det främst om 

fortbildning till modersmålslärare samt fortbildning till pedagogerna på förskolan eller om 

informationsinsatser till föräldrar. Kommunerna i undersökningen gavs också tillfälle att 

uppge vilka förutsättningar och hinder de såg för modersmålsstöd i förskolan. De 

förutsättningar som nämndes var bland annat kompetent och engagerad personal. De hinder 

som oftast angavs var brist på resurser, ifrågasättande attityder och ointresse hos 

beslutsfattarna samt att det behövs en lagstiftning för att modersmålsstöd ska prioriteras högre 

(Skolverket, 2003). 

 

Minoritetsspråken 

 
Den 1 april 2000 stärktes minoritetsspråken (finska, meänkieli ”tornedalsfinska”, samiska, 

romani chib och jiddisch) genom nya lagar. Lagstiftningen innebär bland annat rätt för barn 

att få förskoleverksamhet helt eller delvis på dessa språk (Skolverket, 2003). 

 

Skolverket (2011) skriver om att Sveriges minoritetspolitik går ut på att stärka de nationella 

minoriteternas rättigheter och ge stöd till minoritetsspråken så att dessa ska finnas kvar och 

hållas levande. Förskolor och skolor har som ansvar att främja minoritetsspråken och att 

stödja barnens utveckling av sin kulturella identitet. Skolverket (2011) framhåller att språket 

inte bara har betydelse för utbyte av information, utan att det även har en viktig del i 

identitetsskapandet.  Vidare menar de att språket även är bärare av erfarenhet, kunskap, 

tradition och kultur. Därmed har språket en viktig betydelse för vårt kulturarv. Nationella 

minoritetsgrupper har på olika sätt och i olika utsträckning levt segregerat i Sverige. Detta har 

med åren blivit bättre men än idag kan många möta på fördomar eller negativa attityder. 

Skolverket (2011) pekar därför på vikten av att förskolor och skolor arbetar mot kränkande 

behandling. Från den 1 januari 2009 började en ny diskrimineringslag gälla som ålägger 

skolorna att ha en likabehandlingsplan och en årlig plan mot kränkande behandling. 

 

Det är kommunens och skolans skyldighet att de ska skydda och främja de nationella 

minoritetsspråken. De ska även främja de nationella minoriteternas möjlighet att behålla och 

utveckla sin kultur i Sverige (Skolverket, 2011). 

 

Varför är modersmålsstöd viktigt? 

 
Här kommer jag att presentera forskning och styrdokument som visar på vikten av 

modersmålsstöd hos flerspråkiga barn i förskolan.  

 

Det har funnits olika argument genom tiden över varför modersmålsstöd är bra. Fram till 1996 

använde man begreppet hemspråk istället för modersmål. Den så kallade hemspråksreformen 

som kom 1977 hade i princip två olika motiv bakom reformen som dels var att stärka den 

etniska och kulturella identiteten och dels att stödja en språklig, kunskapsmässig och kognitiv 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Finska
http://sv.wikipedia.org/wiki/Me%C3%A4nkieli
http://sv.wikipedia.org/wiki/Samiska
http://sv.wikipedia.org/wiki/Romani_chib
http://sv.wikipedia.org/wiki/Jiddisch


13 

 

utveckling hos invandrar och minoritetsbarn. Med att stärka den etniska identiteten menade 

man att invandrarbarn skulle ha samma rätt som svenskar att ha kontakt med och stärka sitt 

eget ursprung. För att detta ska vara möjligt krävs också att barnen behärskar sitt modersmål. 

Modersmålet fungerar som en gruppsammanhållande faktor och ger möjlighet till kontakt 

med anhöriga och att även få veta vad som pågår i hemlandet. Den andra aspekten av 

reformen med att stödja den språkliga och kunskapsmässiga delen kom till bland annat för att 

man hade märkt att det blev problem när barn med annat modersmål än svenska enbart skulle 

få stöd och undervisning på svenska. Bland annat tornedalsfinska och samiska minoritetsbarn 

hade svårigheter med andraspråks- och kunskapsinlärningen. Forskning hade visat på att barn 

med fördel kan utveckla två språk samtidigt och att detta även främjar kunskapsutvecklingen 

och den kognitiva utvecklingen. Dagens modersmålsundervisning har utformats från dessa 

tankegångar som kom vid mitten av 1970-talet. Visst har mycket förändrats men det är 

fortfarande samma grundtankar och resonemang som låg bakom hemspråksreformen, som i 

huvuddrag gäller än idag (Hyltenstam & Tuomela, 1996). 

 
Olika språk ska ses som en tillgång och den kulturella bakgrunden ska uppmärksammas på 

ett konstruktivt sätt. Förskolan ska bidra till att barn med annat modersmål än svenska får 

möjlighet att både utveckla det svenska språket och sitt modersmål. Tankarna i 

styrdokumenten är att alla barn ska erbjudas en förskola som ger dem möjligheter att 

utvecklas i sin egen takt, på sina egna villkor och med sin egen bakgrund som bas. Barnens 

språkliga och kulturella tillhörighet ska tas tillvara. (Skolverket, 2002, s.8) 

 

Att stödja flerspråkiga barn i deras modersmål kan alltså inte bara ses som en isolerad del som 

bara behöver läras för att kunna prata med någon utan har betydelse för så mycket mer. 

Skolverket (2002) framhåller att vårt bemötande av flerspråkiga barn har en avgörande 

betydelse för hur barnen kommer att utvecklas som individer, vilken kompetens de kommer 

att utveckla i sina språk och därmed också hur deras kunskapsutveckling kommer att ske. I 

Skolverkets rapport tydliggörs tre olika aspekter som de menar hänger samman med 

modersmålsstöd och modersmålsundervisning: 

 

1. Modersmålets betydelse för identitetsutvecklingen. - Att känna trygghet i sin identitet 

och få bekräftelse för sin dubbla kulturbakgrund är väldigt viktigt för personens självbild 

och personliga utveckling. 

2. Modersmålet som ett av personens språk. - Att kunna flera språk är en tillgång för 

individen både i Sverige och internationellt. 

3. Modersmålet som verktyg för lärande. 

 

Alla dessa aspekter måste beaktas eftersom de är sammanvävda med inlärningen av språk och 

därför är det viktigt att tänka på dem i sitt förhållningssätt när man arbetar med 

modersmålsstöd.  

 

Ladberg (2003) ger ett exempel på hur sammankopplad identiteten är med ett språk. Hon 

berättar om en liten pakistansk pojke som slutade tala sitt språk urdu med mamman när han 

bara var tre år eftersom de andra barnen sa neger till honom på förskolan. Ladberg menar att 

dessa situationer då en person slutar tala sitt språk kan vara en effekt av att andra människor 

visar negativa reaktioner. Reaktionerna behöver inte vara direkt kopplade till språket utan kan 

lika gärna vara något som förknippas med språket. Detta visar hur starkt språk och identitet 

hör samman.  
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Skolverket (2006) beskriver några av de fördelar som flera språk kan tillföra 

individen.”Språket gör att vi kan tänka, drömma, lära och uttrycka oss. Att kunna ett språk är 

att fungera i den kultur man befinner sig. Att kunna två eller flera språk betyder tillgång till 

fler världar” (s.7). 

 

Edwards (2006) menar också att varje språk en person lär sig påverkar vem den individen är. 

Därför anser han att varje språk någon kan ger ytterligare en dimension till personens 

identitet. Förskolan en viktig roll i hur man väljer att forma barnen i detta sammanhang. Om 

man inte stödjer barnen i deras modersmål tar man kanske också ifrån dem en dimension av 

sin personlighet. Myndigheten för skolutveckling har skrivit ett kompendium riktat till 

flerspråkiga barns vårdnadshavare Växelvis på modersmål och svenska (2006) där de 

poängterar att förskolans och skolans tillvaratagande av barns och ungdomars flerspråkighet 

har en avgörande betydelse för deras identitets – och kunskapsutveckling. 
 

Men som jag tidigare varit inne på är det inte alltid självklart för oss svenskar att det i alla 

situationer är värdefullt att kunna flera språk. Ladberg (2003) anser att många i Sverige 

fortfarande är enspråkigt inställda och ovana att se flerspråkighet som något värdefullt. Hon 

menar att svenskar ofta förutsätter att det ska bli problem med flerspråkighet och man har 

siktet inställt mer på vad de flerspråkiga inte kan än vad de kan. Hon menar på att det i 

Sverige är majoritetens språk som behövs för att ta sig fram i samhället och därför ger det 

ingen hög status att kunna något minoritetsspråk till skillnad från andra länder med många 

språk som Indien där det är vanligt att högutbildade och välbärgade är flerspråkiga. Runfors 

(2009) forskning visar på att exempelvis förskolor ofta fokuserar arbetet på att utveckla det 

svenska språket och att ambitionen att stödja modersmålet kommer i skuggan av detta. 

Ladberg (2003) anser också att det finns många som fortfarande tycks tro att om man inte 

stödjer och utmanar barnen i deras modersmål går de framåt snabbare med inlärningen av 

andraspråket, trots att all senare forskning visar på motsatsen. Men Ladberg menar att det 

även är en vanlig uppfattning att barn lär sig språk automatiskt, bara de hör det omkring sig.   

 

Vem ansvarar för modersmålsstöd i förskolan? 

 
I detta stycke kommer jag att precisera vad skollagen, styrdokument och olika rapporter från 

skolverket samt myndigheten för skolutveckling säger om hur modersmålsstöd bör bedrivas. 

Jag har också tagit med vad en av mina undersökningskommuner skriver om modersmålsstöd 

på sin webbsida. Avsikten med att ta upp detta är att sedan kunna koppla det till den 

information jag får fram i mina problemfrågeställningar om hur pedagoger upplever sitt 

uppdrag och hur förskolechef och kommun arbetar med modersmålsstöd. 

 

I skollagens kapitel 8 om förskolan står det vad förskolan har för uppdrag angående 

modersmålet: ”10 § Förskolan ska medverka till att barn med annat modersmål än svenska får 

möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål.” Däremot står det inte 

mer om hur förskolan ska medverka till detta och vems ansvar det är. Skollagen lämnar 

således en hel del tolkningsutrymme till dessa frågor.   

 

Modersmålsstödet ska vara en integrerad del av förskolans verksamhet och inte någon 

isolerad del i form av språklektioner, enligt Skolverket (2002). Vidare menar Skolverket i sin 

rapport att barn lär genom vardagliga aktiviteter så som lek och skapande verksamhet och att 

modersmålsstöd bör ske på samma sätt som annan pedagogisk verksamhet i förskolan.  
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Detta kan tolkas som att modersmålsstöd är något som alla pedagoger i förskolan har ansvar 

för och som bör vara integrerat i den dagliga verksamheten på förskolan. Skolverket (2005) 

framhåller dock att modersmålet har bäst förutsättningar att utvecklas om stödet ges av 

flerspråkig personal. De menar att modersmålsstöd kan ges av både pedagoger på förskolan 

som talar barnens språk eller av en modersmålslärare som kommer in i barngruppen, men 

även Skolverket poängterar att det är viktigt att stödet är en integrerad del av förskolans 

verksamhet som sker i vardagliga sammanhang och aktiviteter.  

 

En modersmålslärares arbete kan gå till så att de träffar barnen någon gång varje vecka. Under 

de tillfällena leker, sjunger, ritar, spelar man spel och läser sagor på barnens modersmål. 

Modersmålsläraren kan även leda lekar eller sjunga sånger för hela barngruppen så att de 

andra barnen får ta del av flera kulturer samtidigt som identiteten hos de barn pedagogen 

arbetar med stärks. Att tala sitt modersmål i förskolan visar att barnen sedan klarar skolan 

bättre enligt undersökningar (Skolverkets webbsida, Tema Modersmål, 2009). 

 

Det är naturligtvis lättast att bedriva modersmålsstöd om pedagogen i fråga kan barnens 

modersmål, men enligt publikationen Flerspråkighet i förskolan, som är ett referens- och 

metodmaterial kan modersmålsstöd bedrivas även fast pedagogen inte kan barnens 

modersmål, till exempel i samarbete med barnens föräldrar. I publikationen betonas dock att 

olika situationer kräver olika arbetssätt och resurser (Myndigheten för skolutveckling, 2008). 

 

Skans (2011) menar att en av förskolans största utmaningar är flerspråkighet eftersom antalet 

flerspråkiga barn hela tiden ökar på landets förskolor. Skans anser att dessa frågor dels 

handlar om organisatoriska frågor som hur tillgången på pedagoger med barnens modersmål 

ser ut men även hur pedagogerna på den enskilda förskolan arbetar med modersmålsstöd hos 

den aktuella barngruppen.  

Skolverket (2002) tar upp utmaningen med att de flesta pedagoger i dag möter barn och 

föräldrar med annan språktillhörighet, annan kulturbakgrund och andra traditionen. Detta kan 

enligt rapporten både ge outtömliga möjligheter till nya tankar och kunskaper, men sätter 

samtidigt kreativiteten på prov för att leva upp till läroplanens mål och direktiv. 

Men att få modersmålsstödet att fungera tillfredställande ligger inte enbart på pedagogerna ute 

på förskolorna utan beror även på hur kommunen behandlar dessa frågor.  

På Skolverkets webbsida, Tema modersmål (2009) står att huvudansvaret för organiseringen 

av ett fungerande modersmålsstöd i förskolan ligger hos kommunen. Det är bland annat 

kommunen som ansvarar för att barnomsorgen får de förutsättningar de behöver för att 

uppfylla de mål som finns i läroplanen. Men på webbsidan kan man även att läsa att 

modersmålsstödet i olika kommuner är organiserat på många olika sätt och att det i praktiken 

endast är ett av tio barn som verkligen får det modersstöd de har rätt till.  
 

Skolverket (2005) betonar att kommunen bör verka för att alla förskolor präglas av ett 

förhållningssätt som ser olika kulturer som en tillgång och särskilt uppmärksamma att barn 

med annat modersmål än svenska erbjuds modersmålsstöd. 

 

Att olika kommuner har stora skillnader i hur de arbetar med modersmålsstöd syns även på 

hemsidorna hos de kommuner där jag gjort min undersökning. En av mina 

undersökningskommuner har ingen information om modersmålsstöd på sin webbsida, det 

enda man kan läsa om är modersmålsundervisningen som sker i skolan. I den andra 
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kommunen kan man läsa på kommunens webbsida att de erbjuder barn som har en plats i 

förskola eller barn som går i förskoleklass möjlighet att utveckla sitt modersmål. Detta kan 

ske genom att pedagogerna exempelvis visar böcker, bilder eller spelar musik och sånger från 

barnets hemland. De skriver även att modersmålet ska ingå som en naturlig del i vardagen på 

förskolan och att det i första hand är pedagogerna på förskolan som ska ge barnen detta stöd, 

men även att föräldrarna kan användas som en resurs. 

 

Även förskolecheferna har ett stort ansvar över hur modersmålsstödet ser ut i förskolan. I den 

reviderade läroplanen för förskola (lpfö 98, reviderad 2010) har förskolechefen fått tydligare 

anvisningar för sitt uppdrag. Detta är något som kan beröra förskolans förutsättningar att ge 

ett bra stöd för modersmålsutvecklingen hos barn som är två – eller flerspråkiga. 

Som pedagogisk ledare och chef för förskollärare, barnskötare och övrig personal i för-

skolan har förskolechefen det övergripande ansvaret för att verksamheten bedrivs i enlighet 

med målen i läroplanen och uppdraget i dess helhet. Förskolechefen har ansvaret för 

förskolans kvalitet och har därvid, inom givna ramar, ett särskilt ansvar för att 

• verksamheten utformas så att barn får det särskilda stöd och den hjälp och de utmaningar 

de behöver 

• personalen kontinuerligt får den kompetensutveckling som krävs för att de professionellt 

ska kunna utföra sina uppgifter. (s.16) 

 

Därmed är det alltså förskolechefen som inom givna ramar ska se till att personalen på 

förskolan har den kompetens och de verktyg de behöver för att kunna uppnå sitt uppdrag att 

stödja barn i deras modersmål. De har även ett ansvar för vilka resurser som avsätts till detta 

arbete. Vad gäller resursfördelning ska särskild hänsyn tas till barns olika förutsättningar och 

behov, vilket innebär att verksamheten inte kan utformas på samma sätt överallt. De 

förutsättningar som ska tas i beaktande vid resursfördelning är bland annat områdets sociala 

karaktär, barnens ålder, personalens kompetens och antal barn med annat modersmål än 

svenska (Skolverket, 2005). 

 

Teoretiska utgångspunkter 
 

I detta avsnitt kommer jag att presentera de teoretiska utgångspunkterna till studien. Jag 

kommer att ta upp det sociokulturella perspektivet på språklärande, vikten av en 

kommunikativ läromiljö för att främja inlärningen av modersmålet, Vygotskijs syn på 

tvåspråkighet, relationen mellan modersmål och kultur samt hur identiteten formas av 

kommunikation.  

 
Det sociokulturella perspektivet på språklärande 
 

Denna studie utgår från en sociokulturell ansats. Eftersom kommunikationsprocessen är ett 

viktigt inslag för lärande och identitetsutveckling enligt ett sociokulturellt synsätt så anser jag 

att denna ansats passar bra till en studie som handlar om modersmålsstöd. 

 

Enligt den sociokulturella teorin är lärande mycket mer än det som sker i barnets huvud. Det 

har att göra med relationer och deltagande i en social praktik (Dysthe, 2003).  
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Wedin (2011) beskriver hur relationen mellan utveckling av språk och lärande ser ut enligt 

den sociokulturella teorin. Med utgångspunkt från det sociokulturella perspektivet menar hon 

att språk inlärs i interaktion med andra människor i naturliga sammanhang. Hon skriver även 

om forskning som visar på att just förmågan att lära sig språk genom naturlig social 

interaktion med andra människor är utmärkande hos barn. Däremot visar forskningen att 

vuxna är bättre på att lära sig språk genom formell undervisning och medveten träning.  Hon 

anser att denna forskning visar på betydelsen av att barn får vistas i en språklig miljö där de 

även får stöd och stimulerande utmaningar till språkutveckling. Wedin betonar att 

språkinlärningen inte bör ske isolerat från ett naturligt sammanhang eftersom inlärningen av 

språk är en socialt situerad företeelse vilket innebär att språkutveckling inte kan skiljas från 

det sociala sammanhang där det sker. Även Sandvik & Spurkland (2011) framhåller att språk 

lärs bäst i naturliga sammanhang och det finns inget som talar för att barn lär sig särskilt bra 

genom att träna ordkunskap, exempelvis genom att någon pekar på ett föremål och frågar vad 

det heter. Dysthe (2003) tydliggör att sociokulturellt lärande alltid sker i en social och 

kulturell kontext. ”Den sociokulturella traditionen kallas även sociohistorisk, kulturhistorisk 

eller situerad, uttryck som alla poängterar att kunskap är beroende av den kultur som den är en 

del av. Kunskap existerar aldrig i ett vacuum; den är alltid situerad” (s.34). 

 

Språk och kommunikation är viktiga inslag i den sociokulturella ansatsen och utifrån detta är 

det därför viktigt att barnet genom sitt modersmål kan förstå och samtala med sin familj och 

andra nära personer för att barnet även ska kunna ta del av sin kultur. Utifrån sociokulturellt 

perspektiv anser Dysthe (2003) att kommunikativa processer är förutsättningar för 

människans lärande och utveckling. Hon framhåller att det är genom att lyssna, samtala, 

härma och samverka med andra som barnet från sin tidigaste barndom får del av kunskaper 

och färdigheter samt lär sig vad som är intressant och värdefullt i kulturen.  

 

Kommunikativ läromiljö för att främja modersmålet 
 

Vygotskij är en av de teoretiker som förknippas med det kulturhistoriska eller sociokulturella 

perspektivet på lärande. Enligt Vygotskij är barnet från början en kulturell lärling som vägleds 

och utvecklas i samspel med andra personer i barnets närhet (Hundeide, 2006). Enligt Bråten 

(1996) menar Vygotskij att barn inte kan skapa sig ett språk i social isolering utan att barnet 

lär sig de vuxnas språk genom att umgås med dem. Han anser att det är den sociokulturella 

miljön omkring barnet som lär barnet betydelsen av olika ord. Sandvik & Spurkland (2011) 

menar att allt lärande är socialt betingat, det vill säga barn lär sig av och med andra och även 

språket är något som utvecklas på detta sätt.  

 

Den närmaste utvecklingszonen var ett centralt begrepp för Vygotskij. Med detta menade han 

området mellan det som ett barn klarar ensam och det som barnet klarar med hjälp av någon 

annan, till exempel en vuxen eller en lärare.  Detta var enligt Vygotskij ett sätt att se 

individens utvecklingspotential och som lärare kan man hjälpa barnet att nå dit. Genom att en 

förskollärare stöttar ett barn i läroprocessen, kan detta vägleda barnet till större insikt, enligt 

Sandvik & Spurkland (2011). En viktig uppgift i detta arbete är att veta på vilka punkter 

barnet behöver stöd och hur man bör ge det stödet. I arbetet med att stimulera ett barns språk 

är det därför viktigt att veta när och hur man gör det. Sett från teorin om den närmaste 

utvecklingszonen är det viktigt att inte bara intressera sig för vad barnet kan idag utan också 

vad det är kapabelt till att lära sig inom den närmaste utvecklingszonen. Stöttningen som 

exempelvis en lärare kan göra är att intressera eller uppmuntra barnet att utföra en uppgift 

eller delta i en aktivitet. Det handlar om att bana väg för barnet så att barnet klarar av något 
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och det kan ske på många olika sätt, men bör inte vara för omfattande eller kravfyllt (Sandvik 

& Spurkland, 2011; Dysthe, 2003). 

 

Vygotskij har även en teori om kombinationen mellan språk och tänkande och han menar att 

barn kan lära sig en standardiserad kommunikation, innan de lär sig att tänka på det språk som 

de kommunicerar på. Han beskriver vidare att just för tänkandets utveckling är det av 

betydelse att det språk som barnet talar på också blir en källa till deras uppbyggnad av ett 

medvetet tänkande eftersom han menar att språk och tänkande hänger så nära samman att de 

blir till ett (Bråten, 1996). 

 

Vygotskij uttryckte att tidigt flerspråkiga barn utvecklar verbalt tänkande och språket som 

stöd för tänkandet i högre grad än enspråkiga och att tvåspråkigheten därför kan leda till ett 

mer flexibelt tänkande och bättre problemlösningsförmåga. Det symboliska och abstrakta 

tänkandet gynnas exempelvis genom att barnet kan använda flera olika uttryck för samma sak 

(Myndigheten för skolutveckling, 2008). Vygotskij menade också att social kommunikation 

med andra skapar underlag för individens inre tänkande (Strandberg, 2006). 

 

Bråten (1996) förklarar här hur sammanvävt Vygotksij tycker att språket är med barnets 

sociala värld och tankemässiga utveckling. 
 

 Han anser den kognitiva utvecklingen hos barn vara något som hänger samman med barnets 

förmåga att bemästra tänkandets sociala medel, språket. Och barnets sociokulturella 

erfarenheter och upplevelser spelar en viktig roll för dess språkliga utveckling. (s.84) 

 

Detta tolkar jag som att människan är en social varelse som lär genom att kommunicera med 

andra. Utifrån detta synsätt är det viktigt att barnet får tillgång till alla sina språk eftersom det 

kan berika barnets kognitiva utveckling. För att flerspråkiga barn på bästa sätt ska gå framåt i 

sin utveckling och lära på ett normalt sätt är det viktigt att de får stöd att utvecklas i sitt 

modersmål. Speciellt viktigt är det att barn som ännu inte kan svenskan så bra får detta stöd. 

Hyltenstam (1996) hävdar att det tar flera år innan ett barns andraspråk fungerar lika effektivt 

för kunskapsinhämtande som ett förstaspråk. Ett plötsligt byte från ett språk till ett annat kan 

därför hämma barnets intellektuella utveckling 

 

Vygotskij och tvåspråkighet 
 

Vygotskij ansåg att tvåspråkighet var intressant i samband med studier om språkets roll för 

tänkandet. Han var en av de första som hade positiva synpunkter på tvåspråkighet. Tidigare 

hade forskare exempelvis hävdat att tvåspråkighet medför svag tankeförmåga och nedsatt 

självdisciplin. Vygotskijs syn på förstaspråkets och andraspråkets utveckling går däremot ut 

på att de har många gemensamma drag och att alla språk har gemensamma fundament. Dessa 

tankar har lett fram till många hypoteser hos tvåspråkighetsforskningen under 1970- och 

1980-talet. Vygotskij har hävdat att individens modersmål och andraspråk har en ömsesidig 

utveckling av varandra. Han menade att när man lär sig ett främmande språk använder man 

meningar som man redan har lärt sig på modersmålet och därför är det en stor fördel om 

personen i fråga har välutvecklade kunskaper på modersmålet när de ska tillägna sig ett 

främmande språk (Bråten, 1996). Hyltenstam (1996) pekar också på forskning som visar att 

inlärning av andraspråket underlättas om barnet redan har en kvalificerad utveckling av sitt 

förstaspråk.  
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Vygotskij ansåg att tvåspråkighet är en nödvändighet i vissa förhållanden, till exempel för alla 

människor med minoritetsanknytning. För dessa människor har två – eller flerspråkigheten en 

existentiell betydelse (Bråten, 1996). 

 
Utvecklingen i världen går nu i den riktningen att det kommer att innebära problem att vara 

enspråkig. Det väsentliga för pedagoger och utbildningspolitiker måste av det skälet bli, att 

tillvarata de existerande språkliga resurserna i vårt samhälle och bedöma vilka sociologiska 

och pedagogiska betingelser som måste till, för att hjälpa människor att utveckla sitt eller 

sina språk och tillägna sig ännu fler. (Bråten, 1996, s.160) 

 

Jag tolkar Bråtens citat som att vi bör värdesätta två -och flerspråkighet mer än vi kanske gör i 

dagsläget och att detta bör uppmuntras och tillvaratas mer i förskola och skola. Enligt Bråten 

bör man tillvarata alla språkliga resurserna i vårt samhälle och därför bör man också ha en 

positiv inställning och vilja att utveckla även språk som kan uppfattas som mindre användbara 

eftersom alla språk är lika viktiga. 

 

Hyltenstam (1996) visar på att det kan finnas en risk att inlärningen av förstaspråket kan 

hämmas hos barn som talar ett minoritetsspråk om omgivningen har en negativ attityd till 

språket. Hyltenstam belyser att det ofta är så att majoritetsspråket har hög status och 

minoritetsspråket har låg status. Därför kan barn som är känsliga för social status ha låg 

motivation att lära sig och använda sig av minoritetsspråket och istället lättare anammar 

majoritetsspråket. Men det har visat sig att exempelvis undervisning i modersmålet som sker i 

skolan bidrar till att språket får en högre status och därför kan stöd och utveckling av 

modersmålet innebära en ökad motivation hos barnen att lära sig språket (Hyltenstam, 1996). 

 

Detta visar på att omgivningens attityder till ett språk kan ha både positiv och negativ 

inverkan på individens intresse av att lära sig språket. Om pedagoger i förskolan har en 

positiv attityd till de språk och de kulturer som finns i barngruppen och visar intresse kring 

detta kan det enligt min tolkning bidra till att barnen lättare tar till sig sitt modersmål.  
 

Modersmålsstöd och kultur 
 

Vygotskij och Bakhtin var båda verksamma i Ryssland under första delen av 1900-talet och 

de två kopplas ofta samman trots att de arbetade inom olika fackområden. Vygotskij var 

utvecklingspsykolog och Bakhtin var litteraturteoretiker. Deras arbete skiljer sig åt men deras 

idéer hade ändå mycket gemensamt och Bakhtin kopplas liksom Vygotskij ihop med 

sociokulturell eller sociohistorisk tradition. Bakhtin hade liksom Vygotskij en föreställning 

om det inre talet, det vill säga tänkandet. Vygotskij ansåg att egocentriskt tal, det vill säga att 

små barn talar högt för sig själva så småningom övergår till inre tal som han menar är 

detsamma som språkligt kodat tänkande. Bakhtin hade dock en lite annan syn på det inre talet 

än Vygotskij. Bakhtin ansåg att det inre talet var som en dialog eller ett samtal mellan ord från 

olika människor som influerat personen i fråga. Bakhtins tankar var att man tar till sig andras 

ord och gör dem till sina egna genom att framhäva dem på nytt, utveckla meningar av dem 

eller förvränga dem. Bakhtin understryker att dessa inre dialoger formas historiskt, kulturellt 

och institutionellt och att våra yttranden således skapas och återskapas genom tidigare 

yttranden, genom olika sätt att tala och genom muntlig tradition som underlag. Med detta 

menar Bakhtin att social samverkan genom språk anknyter till en historisk och kulturell 

kontext (Dysthe, 2003). Jag tolkar detta som att ett barn även tar med sig kulturella och 

traditionella bitar när de utvecklar sitt modersmål.  
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Ladberg (2003) framhåller att man inte kan lära sig ett språk utan att samtidigt lära sig något 

av en kultur eftersom språk och kultur är förenade med varandra.  Detta stöds även av Eriksen 

Hagtvet (2004) som menar att barn lär sig språk i sociala sammanhang och att de genom 

språket socialiseras in i en kultur. Eriksen Hagvet anser att sociala normer och värderingar är 

kodade i språket. Dessa koder sker bland annat genom ordval, grammatisk form, tonfall och 

användning av rösten. Som förskollärare är det därför bra att vara medveten om att språk och 

kultur hänger samman och att modersmålsstöd även handlar om att utveckla och bejaka 

barnens kultur.  

 

Kommunikation och identitet 
 

Dewey och Mead räknas också som teoretiker inom den sociokulturella ansatsen. De var 

vänner och levde mellan slutet av 1800-talet till början av 1900-talet och bodde större delen 

av sina liv i USA. En huvudtes som de båda hade var att intersubjektiviteten skapar 

subjektiviteten. De menade att det intersubjektiva kan ses som områden eller mötesplatser där 

individen utbyter erfarenheter med andra genom deltagande och kommunikation. Dewey och 

Mead ansåg att det är deltagande genom social handling som skapar mening och 

samstämmighet och att kommunikationen i detta avseende har en viktig funktion.  Mead 

ansåg att man genom sådan social kommunikation kan skapa ett samtalsuniversum som ger 

tillgång till en mångfald av perspektiv. Mead kallade detta ”att se ur andras perspektiv”. Han 

betraktade detta som att det öppnar för perspektivtagande, jämförelse mellan perspektiv eller 

rekonstruktion av perspektiv.  Genom att inta andras perspektiv menade Mead att varje 

individ närmar sig gruppen utifrån sitt eget perspektiv och sedan skapar eller rekonstruerar 

sina erfarenheter i mötet med de andra på ett sätt som inte är förutbestämt. Det är dock viktigt 

att påpeka att han inte ansåg att enbart verbalt språk är avgörande för utvecklingen av självet. 

Även gester i form av exempelvis teckenspråk fungerar, men verbalt språk utgör dock oftast 

en större utvidgning av perspektivtagandet (Dysthe, 2003). 

 

Jag tolkar Meads teorier om ”att inta andras perspektiv” som att vår identitet formas genom de 

sociala grupper man umgås i och kommunicerar med. Förskolans arbete med modersmålsstöd 

bör därför grundas på ett gemensamt förhållningssätt i arbetslaget samt en god kunskap och 

förståelse över de olika kulturer och livsvärldar som de flerspråkiga barnen i gruppen kommer 

från så att barnen får stöd i att utveckla en flerkulturell tillhörighet. Genom att flerspråkiga 

barn utvecklar sitt modersmål kan de även på ett bättre sätt kommunicera med personer som 

talar modersmålet och på så sätt kan de inta de människornas perspektiv och få del av andra 

traditioner och annan kultur än den svenska. Hyltenstam (1996) refererar till forskning som 

visar på detta, att den icke-svenska delen av en individs identitet och kulturgemenskap 

utvecklas genom att individen behärskar sitt hemspråk och därför är ett väl utvecklat 

hemspråk viktigt enligt Hyltenstam. 
 

Metod 
 

För att på bästa sätt få svar på frågeställningarna till mitt syfte har jag valt att göra kvalitativa 

intervjuer. I detta avsnitt kommer jag att redogöra för hur jag har gått tillväga samt vilka för 

och nackdelar mina val av metod kan medföra.  
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Val av metod 

 
Jag har valt att göra en kvalitativ studie som enligt Patel och Davidsson (2003) grundar sig på 

mjuka data som består av exempelvis intervjuer och tolkande analyser. Olsson och Sörensen 

(2007) menar att forskaren i en kvalitativ ansats försöker få en så fullständig bild av 

situationen som möjligt genom att sträva efter en helhetsförståelse av de speciella 

förhållandena. I denna rapport ville jag belysa modersmålet från ett brett perspektiv och 

undersökningen grundar sig på intervjupersonernas tankar och upplevelser om arbetet kring 

modersmålsstöd. Jag har använt mig av kvalitativa intervjuer med förskollärare på fyra olika 

förskolor samt en förskolechef och en tjänsteman på barn och utbildningsförvaltningen. 

Olsson och Sörensen (2007) beskriver att forskaren i den kvalitativa ansatsen har en öppen 

interaktion med informanten och att forskaren försöker få en så fullständig bild som möjligt 

av informantens situation genom att utgå från informantens perspektiv. 

 

Widerberg (2002) skriver att kvalitativ forskning syftar till att visa på ett fenomens karaktär 

eller egenskaper, samt att visa på fenomenets innebörd eller mening. För att förstå hur 

modersmålsstödet ser ut i förskolorna och vilken betydelse modersmålsstödet upplevs ha, 

behövs en metod som redovisar tankar upplevelser och reflektioner och därför valde jag 

intervjuer som undersökningsmetod.  Widerberg menar att man genom att intervjua använder 

en samtalsform för att få fram andras muntliga uppgifter, berättelser och förståelse. Patel & 

Davidsson (2003) framhåller att om problemet handlar om att tolka eller förstå människors 

upplevelse eller att förstå vilka de underliggande mönstren till problemet är bör man använda 

verbala analysmetoder. 

 

Eftersom jag har valt en sociokulturell ansats på denna rapport tycker jag att intervjuer är en 

bra metod. I en intervju sker det ett möte mellan två eller fler personer där man tillsammans 

interagerar och genom ett samtal får större förståelse över det som undersöks. ”Det är genom 

kommunikation som sociokulturella resurser skapas men det är också genom kommunikation 

som de förs vidare” (Säljö, 2000, s.22). 

 

Med den sociokulturella teorin som utgångspunkt blir också varje intervju unik eftersom de 

ingår i en social och kulturell kontext och därför har jag i intervjuerna utgått ifrån vissa 

förutbestämda frågor, men intervjusamtalet har inte varit helt styrt utan det har fått utvecklas 

under intervjuns gång. Jag har valt att utgå ifrån en halvstrukturerad intervju som enligt Ryen 

(2004) kännetecknas av att man i förhand har ställt upp huvudfrågor och viktiga teman men 

att man inte alltid formulerar frågorna på samma sätt eller tar dem i samma ordningsföljd.  

Detta innebär också att jag i intervjuerna har haft en låg grad av standardisering Enligt Trost 

(2010) innebär låg standardisering exempelvis att följdfrågor formuleras beroende av tidigare 

svar.  

 

Undersökningsgrupp 
 

Jag har valt att intervjua förskollärare från två olika kommuner som har olika antal 

flerspråkiga barn eftersom jag ville se hur arbetet med modersmålsstöd kan se ut på förskolor 

som har olika sammansättningar av barngruppen vad gäller flerspråkighet. Jag valde att utföra 

intervjuerna på förskolor som har minst något flerspråkigt barn i dagsläget eftersom synen på 

– och arbetet med modersmålsstöd kan ha förändrats under de senaste åren. I övrigt har 

urvalet av förskollärare skett slumpmässigt, jag ringde runt till olika förskolor för att höra 

vilka förskollärare som ville delta i undersökningen. Jag har även utfört en intervju med en 
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förskolechef och en tjänsteman på barn och utbildningsförvaltningen i en av kommunerna för 

att även få en bild av deras syn på modersmål och hur de arbetar med att stödja pedagogerna i 

deras arbete med modersmålsstöd eftersom kommun och förskolechef har ett övergripande 

ansvar över att det arbetet fungerar på förskolorna. 

 

Etiska frågor 
 

Vid intervjuerna har jag informerat om den rapport som intervjun ska användas till och jag har 

även upplyst intervjupersonerna om att de när som helst kan avbryta intervjun. Jag har också 

lovat att deras namn inte kommer stå i rapporten. Trost (2010) skriver att intervjupersonen 

inte förblir helt anonym om intervjuaren vet vem personen är, men i sådant fall kan 

intervjupersonen anonymiseras för läsaren i rapporten.  

 

Kvale (1997) tar upp några etiska frågor som forskaren bör ställa i början av en 

intervjuundersökning. Till dessa frågor hör bland annat vilka fördelarna med undersökningen 

är och om undersökningen får några konsekvenser för de som deltar i den. Jag anser att min 

rapport kan ge information som är till nytta för de som arbetar med modersmålsstöd och de 

som fattar beslut kring detta arbete, men jag tror inte att det finns någon större risk av att 

någon får negativa konsekvenser av sin medverkan, även om detta självklart är viktigt att 

tänka på.  

 

Forskarens roll 
 

Att utgå från den sociokulturella ansatsen vid intervjuer innebär att intervjuaren inte kan vara 

helt objektiv. Gillham (2005) förklarar detta med att både intervjupersonen och intervjuaren 

”konstruerar” sig själv i det som sägs i intervjun. Hans resonemang kan kopplas till Dewey 

och Meads teorier om att intersubjektiviteten skapar subjektiviteten, det vill säga att individen 

skapar sig en egen mening och uppfattning genom att delta i en social kommunikation. 

Intersubjektiviteten är enligt Gillham kärnan i alla sociala relationen oavsett om det är en 

forskningssituation eller något annat. I de intervjuer jag har gjort utgick jag därför från att jag 

var subjektiv bland annat genom de frågor jag valt, tolkningar jag gjort och den bearbetning 

jag genomfört av intervjuerna. ”Vi kan inte undvika att förstå det nya utifrån det gamla” 

(Gillham, 2005, s.27). Jag tolkar detta som att han menar att vi alltid har en ”ryggsäck” med 

kunskap och erfarenhet som vi utgår ifrån när man exempelvis möter någon i en 

intervjusituation. Magne Holme och Krohn Solvang (1997) beskriver detta med att alla har 

fördomar och för–förståelse om det fenomen man studerar, som man fått genom exempelvis 

erfarenheter, utbildning eller andra forskningsarbeten. Magne, Holme förklarar att det är 

omöjligt att varken i vardagliga situationer eller i forskningssituationer frigöra sig från dessa 

fördomar och subjektiva referensramar. Med detta i medvetande anser Gillham att det är 

viktigt att försöka ha ett öppet sinne och vara uppmärksam på oanade upptäckter och 

betydelser. 

 

Genomförandet av intervjuerna 
 

Jag valde att intervjua en person åt gången eftersom jag ville ha fram intervjupersonens egna 

tankar och uppfattning om ämnet. Trost (2010) anser också att det oftast är en fördel att 

intervjua en person åt gången eftersom personerna som intervjuas vid en gruppintervju lätt 

påverkas av varandra så att man får ett slags majoritetssynpunkt. Under intervjutillfällena har 
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vi suttit på lugna avskilda platser där ingen har lyssnat. Trost framhåller att intervjun bör ske 

så ostört som möjligt och att det inte bör finnas några åhörare. Vid alla tillfällen har mina 

intervjuer skett på intervjupersonernas arbetsplatser, antingen i deras kontor eller i ett annat 

ostört rum.  

 

Vid intervjuerna förde jag lite anteckningar under samtalet men jag valde även att spela in på 

en ljudupptagare eftersom jag tycker att det är ett bra hjälpmedel för att vara säker på att få 

med all information från intervjun, samtidigt som man själv kan vara mer fokuserad på 

intervjusamtalet när man inte behöver anteckna vartenda ord. Trost (2010) anser att ett par av 

fördelarna med att använda sig av ljudinspelning är att man i efterhand kan lyssna till tonfall 

och ordval upprepade gånger efteråt, samt att intervjuaren även kan lära sig av sina misstag 

eller av sådant man gjort bra när man lyssnar till sig själv i efterhand. Men Trost anser även 

att det kan finnas nackdelar med att spela in intervjuer. En nackdel är att det tar lång tid att 

lyssna av och bearbeta ljudinspelningen efteråt. En annan nackdel enligt Trost kan vara att 

intervjupersonen blir besvärade och hämmade trots att de godkänt att bli inspelade. Detta 

märkte jag av vid ett par av intervjuerna då intervjupersonerna sa att de blev nervösa när jag 

skulle spela in trots att jag klargjorde att det bara var jag som skulle lyssna på det och sedan 

radera det. Jag upplevde dock inte att intervjupersonerna blev hämmade i intervjun utan det 

verkade som att de inte tänkte så mycket på att de blev inspelade. Trost tror att de flesta 

intervjupersoner fort vänjer sig vid att bli inspelade och glömmer bort att de blir inspelade 

under samtalet.  

 

Före intervjun gav jag information om vad rapporten handlar om och under intervjun använde 

jag mig av en slags intervjuguide där jag hade delat upp intervjufrågorna i olika kategorier. 

Alla förskollärare svarade på samma frågor men ibland omformulerade jag dem lite, ställde 

följdfrågor eller bad dem vidareutveckla sitt resonemang kring vissa frågor. Till 

förskolechefen respektive tjänstemannen på barn och utbildningsförvaltningen valde jag också 

att utgå från en sådan intervjuguide men med delvis andra frågor som jag anpassade för att få 

fram den information jag behövde för mina frågeställningar. Kvale (1997) förklarar att en 

intervjuguide innehåller de ämnen som är föremål för undersökningen och i vilken ordning de 

kommer att tas upp. Han menar att en intervjuguide i en halvstrukturerad intervju bör 

innehålla en översikt över de ämnen som intervjun ska täcka samt förslag till frågor inom de 

ämnena.  

 

Efter jag ställt alla frågor har jag i alla intervjuer frågat om intervjupersonen har något mer att 

ta upp eller fråga om. Att ge intervjupersonen möjlighet att ta upp sina egna funderingar i 

slutet tycker Kvale är bra, eftersom det ger den intervjuade ytterligare tillfälle att ta upp frågor 

som denne har tänkt på eller undrat över under intervjun.  

 

Bearbetning av intervjuer/Analys 
 

Efter varje intervju jag hade utfört gjorde jag en transkription av den inspelade intervjun. 

Gillham (2005) tycker att man bör transkribera så fort som möjligt efter intervjun är gjord 

eftersom det är lättare att tolka intervjun när man har den i färskt minne.  

 

Jag har valt att använda mig av innehållsanalys vid bearbetning av data. Enligt Olsson och 

Sörensen (2007) används innehållsanalys för att vetenskapligt analysera dokument, dels de 

som är skrivna och dels de som återger tal. Enligt Olsson och Sörensen är det centrala i 

innehållsanalysen kommunikationsinnehållet i exempelvis en intervju. Gillham beskriver att 



24 

 

kvalitativ innehållsanalys främst innefattar transkriberat tal och består därför av text, även om 

den skiljer sig mycket från vanligt skriven text. Eftersom jag har använt mig av 

innehållsanalys och i denna har kategoriserat svaren i olika teman har det underlättat att jag 

redan i intervjustadiet använde mig av en intervjuguide som var indelad efter olika teman som 

jag ville söka information om. Denna kategorisering av frågor till intervjuerna gjorde jag med 

utgångspunkt från mina problemfrågeställningar. Eftersom jag har gjort en klar indelning 

redan från början tycker jag detta har det underlättar mitt analysarbete. Kvale (1997) tycker att 

det är en fördel att se framåt i ett intervjuprojekt så att man redan när man formulerar frågorna 

tänker på hur man ska analysera svaren. Till exempel om man i analysen kommer att 

kategorisera svaren bör man under intervjun försöka klargöra innebörden av svaren med 

hänsyn till de kategorier som kommer att användas.  

 

Metoddiskussion 
 

I detta avsnitt kommer jag att diskutera min metod och jag kommer även att ta upp studiens 

validitet, reliabilitet, trovärdighet och generaliserbarhet 

 

Eftersom jag har intervjuat relativt många personer för att vara en kvalitativ studie kände jag 

att det blev ett ganska omfattande material att gå igenom inför presentationen, men jag tycker 

att alla intervjuer har tillfört något till mina problemställningar. Det var ganska svårt att få tag 

på förskolor som hade flerspråkiga barn i den ena kommunen medan de första två förskolor 

jag kontaktade i den andra kommunen hade ett stort antal flerspråkiga barn. Intentionen var 

inte att jämföra de olika kommunerna med varandra utan jag ville få en inblick i hur 

förskollärarna upplever modersmålsstöd i förskolor med olika antal flerspråkiga barn.  

 

Trost (2010) anser att man i urvalsarbetet måste försöka få en variation i de fall man studerar 

så att man täcker den heterogenitet som kan finnas i populationen. Eftersom olika 

förskollärare jobbar i förskolor som har olika antal flerspråkiga barn i gruppen anser jag att 

det är relevant för mitt syfte att intervjuerna utförs på dessa olika förskolor för att få den 

variationen. Däremot har jag bara intervjuat förskolechef och tjänsteman på barn och 

utbildningsförvaltningen i den ena kommunen på grund av ett bortfall av dessa personer från 

den andra kommunen. Tjänstemännen på kommunen som jag frågade om en intervju hade 

inte tid förrän flera veckor efter att jag hade tänkt utföra intervjun så den intervjun föll bort på 

grund av tidsbrist. Jag hade en intervju med en förskolechef inbokad, men tragiskt nog hade 

hon gått bort några dagar före intervjun skulle äga rum och jag hann aldrig få tag i någon 

annan förskolechef som kunde ställa upp på en intervju. Dessa intervjuer hade varit 

intressanta att göra för att få fler perspektiv över hur förskolechefer och tjänstemän på 

kommunen kan jobba med att främja modersmålsstöd i förskolan. De kanske jobbar på ett 

annat sätt än de personer jag intervjuat på grund av att de har ett större antal flerspråkiga barn 

i kommunen exempelvis. Men jag anser inte att dessa intervjuer är nödvändiga för att uppnå 

mitt syfte eftersom avsikten med rapporten är att se vilket stöd och vilken hjälp förskolechef 

och kommun kan erbjuda pedagoger i deras arbete med modersmålsstöd, och inte att jämföra 

den ena kommunen mot den andra. Trost menar att huvudavsikten vid kvalitativa intervjuer 

inte är att jämföra enheter, utan att få tillgång till relevanta handlingar och händelser. Det 

centrala enligt Trost är att få tillgång till den enskilda undersökningspersonens sätt att se på 

världen. 

 

När jag intervjuade förskolechefen och tjänstemannen på kommunen använde jag mig av en 

frågeguide och under intervjun frågade jag vissa frågor som jag inte har med i 
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resultatpresentationen. Det är exempelvis frågor som ger en bakgrund till varför dessa 

personer jobbar som de gör kring modersmålsstöd, men som inte besvarar mina 

frågeställningar och därför har jag valt att inte ta med dem i resultatet.  

 

 

Validitet, reliabilitet, trovärdighet och generaliserbarhet 

 
Trost (2010) tar upp att idén med reliabilitet och validitet härstammar från en kvantitativ 

metodologi. Därför blir dessa begrepp till viss del annorlunda i samband med kvalitativa 

studier. Traditionellt menas med reliabilitet att mätningen är stabil och inte utsatt för 

slumpinflytelse, till exempel att situationen vid intervjuerna ska vara likadana för alla. 

Eftersom den kvalitativa intervjun enligt Kvale (1997) förutsätter låg grad av standardisering 

tycker han att det blir märkligt att tala om reliabilitet. Att man ska få samma svar på en fråga 

då den ställs vid skilda tillfällen bygger på en föreställning att en människa är statisk i sina 

föreställningar och åsikter (Trost, 2010). Eftersom människor får nya erfarenheter och tankar 

allt eftersom förutsätter jag att mina informanters åsikter och upplevelser kan ändras med 

tiden. Enligt Strandberg (2006) menade Vygotskij att vi skapar nya tankar och funderingar 

genom att samtala och interagera med andra människor. När jag hade genomfört mina 

intervjuer kan det alltså betyda att personerna började fundera på vad som sagts under 

intervjun eller att de talade med andra personer om intervjuämnet. Detta kan leda till att 

intervjupersonerna inte skulle säga samma saker om jag gjorde om samma intervju med 

samma frågor en månad senare. 

 

Inom reliabiliteten brukar man bland annat titta på kongruens, vilket betyder att det ska finnas 

en likhet mellan frågorna eftersom de alltid ska få fram samma mätvärden. När man utför 

kvalitativa intervjuer menar Trost istället att man kan ställa ett antal frågor om samma 

företeelse för att kunna förstå alla dess nyanser. I min intervjuguide hade jag några frågor som 

syftade på samma sak men som jag formulerade på olika sätt. Detta tror jag är bra för att som 

Trost anger få ett bredare perspektiv på vad informanten säger. Däremot upptäckte jag att en 

fråga jag hade i min intervjuguide var felaktigt ställd vilket ledde till att informanternas svar 

inte syftade till vad jag egentligen ville ha svar på. Frågan löd så här: ”Har du någon gång 

upplevt något problem med att arbeta med barn med annat modersmål än svenska, och i 

sådana fall på vilket sätt?” Frågans formulering ledde till att några av förskollärarna började 

prata om exempelvis kulturella krockar, medan det jag egentligen ville ha svar på var om 

förskollärarna någon gång upplevt något problem med att ge stöd och stimulans för att 

flerspråkiga barn ska utveckla sitt modersmål. När jag upptäckte att det blev ett missförstånd 

formulerade jag om frågan, men jag hade även en till fråga som syftade till nästan samma sak, 

nämligen: ”Vad anser du är det svåraste i arbetet med att stödja flerspråkiga barn i deras 

modersmål?” Därför kan det som Trost skriver vara bra att ha flera frågor som man ställer om 

samma företeelse.  

 

Ett annat begrepp som diskuteras i samband med reliabilitet är objektivitet. Vid kvalitativa 

intervjuer innebär objektivitet att den som läser en rapport ska kunna ta ställning till om man 

som läsare uppfattar rapportskrivarens resonemang på samma sätt eller annorlunda (Trost, 

2010). Hur en person uppfattar ett resonemang kan bero på vilken förförståelse personen i 

fråga har och eftersom den som skriver en rapport kan ha andra erfarenheter och åsikter om 

ämnet som behandlas i rapporten anser jag att det är viktigt att de tolkningar rapportskrivaren 

gör ska vara väl underbyggda, vilket jag har försökt tänka på i mina intervjuer.  I detta arbete 

har det varit en fördel att ha intervjuerna inspelade så att jag inte har missat någon 
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information. Detta knyter an till ett annat begrepp som Trost beskriver i samband med 

reliabilitet – nämligen precision. Trost skriver att man som intervjuare inte ska tro att man 

förstått något förrän man är säker på att man förstått och även kontrollerat att man förstått det.  

 

Validiteten handlar om att man verkligen mäter det man har för avsikt att mäta och det är 

något man bör tänka på under hela genomförandet av en studie, det vill säga från planering till 

resultat (Kvale, 1997). I denna rapport har jag försökt utgå från mitt syfte i alla moment för att 

jag ska få svar på mina frågeställningar. I bakgrunden och teoridelen har jag försökt utgå från 

vad som är relevant för mitt syfte och i intervjuerna tycker jag att jag har fått svar på mina 

problemfrågeställningar. Tillförlitligheten över intervjupersonernas svar är däremot inte alltid 

lätta att bedöma. I denna undersökning kanske det exempelvis är känsligt för 

intervjupersonerna att svara på vad de upplever som problematiskt med modersmålsstöd och 

då är det inte alltid säkert intervjupersonen beskriver precis det personen upplever.  

 

Kvale (1997) menar att det även är viktigt att tänka på hur man översätter en persons talspråk 

till skriftspråk i själva utskriften. I alla de citat jag tagit med i resultatdelen har jag skrivit 

precis som intervjupersonen har sagt det så att jag inte tolkar dem fel. I arbetet med att 

bearbeta intervjuerna anser jag som jag redan nämnt att det har varit bra att jag spelat in alla 

intervjuer. Jag har därigenom kunnat höra vad som sagts under intervjun igen och även skriva 

ner vad personerna sagt ordagrant. Annars tror jag att det finns en risk för att jag inte hade fått 

med all information.  

 

Däremot trovärdighet är något som enligt Trost (2010) utgör ett stort problem med kvalitativa 

studier och kvalitativa intervjuer. Han menar att den som skriver rapporten måste kunna visa 

för andra att det material som är insamlat är relevant för den aktuella problemställningen. 

Trost menar att man i anslutning till begreppet trovärdighet brukar diskutera objektivitet i 

relation till intervjuerna.  

 

Som jag tidigare skrivit angående ”forskarens roll” anser jag att man inte kan vara helt 

objektiv när man utför intervjuer, eftersom den som intervjuar alltid har en förförståelse av 

fenomenet som inte alltid stämmer överens med intervjupersonens. Innan intervjuerna hade 

jag till exempel läst och skrivit om modersmålsstöd och hade därför en bild av begreppet, 

medan alla de olika personer jag har intervjuat har sina erfarenheter och förförståelser över 

vad modersmålsstöd är. Därför vet jag att jag inte kan gå in i intervjusituationen som ett tomt 

blad, men däremot har jag under intervjusituationerna tänkt på att inte mina personliga tankar 

och föreställningar ska komma fram under intervjun, utan jag har försökt att vara neutral och 

att inte lägga in mina personliga synpunkter i intervjusamtalet. Eftersom det är 

intervjupersonens föreställningar man vill få fram och förstå anser Trost att man ska försöka 

undvika att överföra sina personliga åsikter till intervjupersonen eftersom trovärdigheten för 

en intervju sjunker då.  

 

Om resultaten är generaliserbara är en fråga som ständigt ställs i intervjuundersökningar. En 

statistisk generalisering bygger på att undersökningspersonerna valts ut slumpmässigt från en 

population (Kvale, 1997).  Till viss del har jag i mina intervjuer gjort ett urval när jag har valt 

intervjupersoner från två kommuner, en med få flerspråkiga barn och en med många 

flerspråkiga barn. Jag har också valt att bara intervjua förskollärare på förskolor som har 

minst ett flerspråkigt barn på förskolan i dagsläget vilket också är ett val av mig och i 

intervjuerna med pedagoger har jag begränsat mig till att bara intervjua förskollärare.  Därför 

kan man inte generalisera denna undersökning som en sanning över hur modersmålsstödet ser 
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ut på alla förskolor i exempelvis Norrbotten. När jag valde förskolor utifrån de kriterier jag 

hade skedde detta däremot slumpmässigt och även val av förskolechef skedde slumpmässigt 

inom den valda kommunen. Tjänstemannen på kommunen blev jag hänvisad till utifrån att jag 

presenterat mitt syfte med intervjun. Eftersom jag haft relativt många intervjupersoner tror jag 

att det finns en generaliserbarhet inom den grupp jag valt att studera.   

 

 

Resultat 

För att få en bild av hur arbetet med modersmålsstöd ser ut i förskolor från två kommuner 

med olika antal flerspråkiga barn, har jag intervjuat sammanlagt fyra förskollärare, två i varje 

kommun. Förskollärarna jag har intervjuat jobbar på olika förskolor, dessa förskolor har minst 

två flerspråkiga barn i gruppen. För att förenkla presentationen har jag därför namngett 

förskollärarna med olika bokstäver. I förskolorna som har få flerspråkiga barn har jag 

namngett förskollärarna med A och B. Förskollärarna i kommunen som har många 

flerspråkiga barn har jag namngett med C och D.  

Jag var även intresserad av att veta vilket stöd och vilken hjälp förskollärarna kan få i sitt 

arbete från kommunen. Därför har jag intervjuat en förskolechef och en tjänsteman på barn 

och utbildningsförvaltningen i den kommun som har få flerspråkiga barn för att belysa hur de 

jobbar för att stödja pedagoger på förskolan i deras arbete med modersmålsstöd.  

 

Intervjuer med förskollärarna 

 
Synen på modersmålsstöd och förskollärarnas uppdrag  

 

Under detta tema skriver jag hur förskollärarna ser på modersmålsstöd och hur de uppfattar 

sitt uppdrag med att ge stöd åt flerspråkiga barn samt hur förhållningssättet ser ut kring 

modersmålsstöd i arbetslaget. 

 

Förskollärare på förskolor med få flerspråkiga barn 

Båda förskollärarna är överens om att modersmålsstöd är att ge språkligt stöd på olika sätt. 

Den ena förskolläraren anser att modersmålsstöd innebär att barnen ska få använda sitt 

modersmål, men hon anser att det är en skillnad mellan modersmålsstöd som det ska ske idag 

och som det såg ut förr:  

 
Sedan är det ju inte som förr då, med hemspråksträning, då kom det ju någon utifrån. Men 

de resurserna finns ju inte längre. Nu måste man göra på något annat sätt och det kan 

innebära att man lånar äldre elever från skolan som till exempel kan komma och läsa eller 

göra något med barnen. (Förskollärare B) 

 

Den andra förskolläraren poängterar att modersmålsstöd även handlar om att uppmärksamma 

barnens kultur och att man är intresserad och nyfiken av deras kultur och sätt att leva. Hon 

menar också att uppdraget inte är att pedagogerna ska träna barnen i språket eftersom de inte 

kan språket, utan hon anser att pedagogerna på förskolan exempelvis kan be något syskon 

komma och läsa, eller att man uppmärksammar språket och kulturen i barngruppen genom att 

barnet exempelvis lär de andra en sång på sitt språk.  
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I arbetslaget där dessa förskollärare jobbar har de inte diskuterat dessa frågor så mycket förrän 

nu. Angående detta säger förskollärare B att de har börjat prata detta nu eftersom de har 

arbetat med den reviderade läroplanen för förskola och där har de diskuterat att barnen ska få 

tillgång till sitt modersmål. Hon anser dock att de inte har kommit så långt i detta arbete.  

Båda förskollärarna anser att det har blivit mer påtryckningar med att de ska jobba med 

modersmålsstöd sedan den reviderade läroplanen för förskola kom.  

 

Förskollärare på förskolor med många flerspråkiga barn 

Även dessa förskollärare anser att modersmålsstöd är att barnen ska stärkas och utvecklas i 

sitt modersmål, men de har lite olika syn på hur det språkliga stödet ska ges. Förskollärare C 

anser att modersmålsstöd är när en person som kan barnens språk kommer till förskolan och 

hjälper de flerspråkiga barnen att utveckla sitt modersmål. När förskollärare D förklarar vad 

hon anser att modersmålsstöd är beskriver hon istället de saker som pedagogerna kan göra på 

förskolan, exempelvis att barnen får lyssna på sagor eller ljudböcker på deras språk eller att 

uppmärksamma olika ord på de modersmål som finns i barngruppen. 

På frågan om vad förskollärarna anser att deras uppdrag kring modersmålsstöd är enligt 

läroplanen så är båda inne på detta med att det är viktigt att visa intresse för andra kulturer 

och andra språk. På förskola C sätter de upp välkommen-skyltar på alla språk som finns i 

barngruppen för att visa att de är en mångkulturell förskola, hon säger också att pedagogerna 

ibland försöker lära sig något ord på barnens olika språk men tillägger att pedagogerna inte 

kan barnens språk och att de därför inte kan tillgodose det språkliga.I båda arbetslagen anser 

förskollärarna att de kontinuerligt diskuterar om hur man ska utveckla barnen språkligt men 

de anser inte att deras arbete med modersmålsstöd har förändrats sedan den reviderade 

läroplanen för förskola kom.  

 

Modersmålsstödets tillämpning på förskolorna 

 

Under detta tema ville jag veta hur förskollärarna anser att arbetet med modersmålsstöd 

fungerar på förskolan, hur de arbetar med modersmålsstöd samt hur samarbetet med 

exempelvis föräldrarna fungerar kring detta arbete.  

 

Förskollärare på förskolor med få flerspråkiga barn 

Förskollärare B säger att de inte har kommit så mycket längre än att de har lånat böcker på 

barnens språk och sedan att de ska ta hjälp av exempelvis syskonen:  

 
Få se om det kan komma något syskon och läsa någon saga. Vi vet inte riktigt hur det ska gå 

till ännu men…det är meningen att man ska göra något mer. (Förskollärare B) 

 

På förskolan där förskollärare A jobbar har barnen fått låna hem böcker som förskolan har 

lånat från biblioteket och förskolläraren anser att det även är ett bra tips för föräldrar som 

kanske inte vet att det finns ett bibliotek. Förskollärare A berättar att förskolan hon jobbar på 

har satt upp välkommen-skyltar på alla modersmål de har i barngruppen. Hon menar att 

förskolan hon jobbar på nyligen har kommit igång med att arbeta med modersmålsstöd och 

hon anser att det inte är ett ämne som uppmärksammas eller pratas så mycket om och därför 

lätt kan bli något som man glömmer bort. Men hon tror att modersmålsstöd kommer att 

komma in mer och mer eftersom det kommer allt fler barn från olika kulturer till förskolan. 

Förskollärare A pekar på betydelsen av ett nära samarbete med föräldrarna:  
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Man kan låta föräldrarna komma hit och berätta om sin kultur. Och man kan ordna någon 

temadag. De kanske får laga olika maträtter från deras land och berätta speciella saker från 

deras land. (Förskollärare A) 

 

Förskollärare på förskolor med många flerspråkiga barn 

På förskolorna där förskollärare C och D jobbar försöker de ta in det kulturella i barngruppen 

genom att låta barn från andra kulturer lära de andra barnen något ord, någon dans eller sång, 

för att ta in det kulturella och språkliga olikheterna. På förskola C har de en väska med böcker 

och annat material på olika språk som de delar med en annan förskola och på förskola D lånar 

de böcker och skivor på andra språk via biblioteket, samt att de även har någon bok på 

förskolan. Förskollärare D brukar låta barnen lyssna på en ljudbok på sitt språk eller så läser 

hon till exempel en bok på svenska och så får föräldrarna läsa samma bok på sitt språk 

hemma. På förskolan där förskollärare C jobbar försöker pedagogerna ha ett nära samarbete 

med föräldrarna och de uppmuntrar alltid föräldrarna att prata modersmålet med barnen 

hemma eftersom hon anser att det är i hemmet som barnet lär sig språket bäst:  

 
Här pratar vi svenska, barnet får svenska här, men för att lättare ta in svenskan, och när det 

gäller ordmelodier måste de ju prata sitt modersmål där de har det naturligt. (Förskollärare 

C) 

 

Även förskollärare D informerar föräldrarna om vikten av att de talar barnens modersmål 

hemma och hon uppmuntrar dem att läsa böcker på modersmålet för sina barn hemma. 

 

Utbildning och kunskap kring modersmålsstöd 

 

I detta stycke tar jag upp vilka kunskaper och vilken utbildning förskollärarna anser sig ha 

kring modersmålsstöd och om de anser att de behöver mer kunskap eller någon slags 

kompetensutveckling inom detta område.  

 

Förskollärare på förskolor med få flerspråkiga barn 

Förskollärare A skulle vilja ha mer kunskap om modersmålsstöd. Hon har aldrig gått någon 

utbildning och hon har heller inte hört talas om att det finns någon utbildning kring detta. Hon 

vet inte om övriga arbetslaget har gått någon utbildning, men på frågan om hon vill ha någon 

mer utbildning säger hon att hon tycker att man i alla fall medvetet måste prata om det och 

uppmärksamma det. 

 

Även förskollärare B känner att hon har lite kunskaper och hon har aldrig gått någon 

utbildning kring hur man kan arbeta med modersmålsstöd. Hon anser att om man kommer 

igång med arbetet, då lär man sig det allteftersom, men hon skulle gärna gå någon 

utbildningsdag för att känna sig säkrare:  

 
Det är ju ingen som kommer och gör det åt oss eller säger hur vi ska göra och då kan det ju 

vara bra att ha nått i ryggen.(Förskollärare B) 

 

Förskollärare på förskolor med många flerspråkiga barn 

Förskollärare D har inte heller gått någon utbildning om modersmålsstöd och känner att hon 

skulle vilja ha mer verktyg över hur hon ska jobba med detta:  
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Jag vet ju att det är bra att barnen lär sig modersmålet…för att det blir lättare att lära sig 

svenska då… men det är ju detta med hur man ska jobba med modersmålet. För jag kan ju 

inte deras språk. (Förskollärare D) 

 

Förskollärare C har bland annat gått förskolelyftet
1
 med en annan kollega där de har fått lite 

extra kunskap om språkinlärning och hon tycker att hon får mycket fortbildning och har 

mycket erfarenhet om hur hon ska jobba för att barnen ska lära sig det svenska språket:  

 
Jag tycker väl att vi har mycket kött på benen och mycket kunskap om hur vi jobbar med att 

få in barnen i det svenska språket, men just när det gäller att de ska utveckla sitt eget 

modersmål; det har vi inte desto mer än att vi uppmuntrar föräldrar att de är de som har 

språket som kan utveckla språket med dem. Vi tillför ju inte något i deras hemspråk. 

(Förskollärare C) 

 

Stöd, hjälp, tips och idéer kring modersmålsstöd 

 

Inom detta tema ville jag veta vart förskollärarna vänder sig för att få stöd, hjälp, tips eller 

idéer kring arbetet med modersmålsstöd. 

 

Förskollärare på förskolor med få flerspråkiga barn 

På frågan om vart förskollärarna känner att de kan vända sig för att få hjälp, stöd, tips och 

idéer kring hur de kan jobba med modersmålsstöd svarar förskollärare B att hon inte tycker att 

hon får så mycket stöd om hur man kan jobba med modersmålsstöd, men om hon skulle fråga 

någon skulle hon vända sig till andra förskolor som jobbar mer med detta.  

 

Förskollärare A tycker inte heller att hon får mycket stöd i denna fråga. Men på skolverket har 

arbetslaget kunnat se filmer via en länk kring modersmålsstöd. Den handlade om hur man kan 

jobba med detta och dessa tyckte hon var jättebra.  

 

Förskollärare på förskolor med många flerspråkiga barn 

Förskollärare C säger att hon kan vända sig till rektorn eller googla på nätet. Även 

förskollärare D brukar vända sig till rektorn vid dessa frågor eller så brukar de diskutera om 

dessa frågor i arbetslaget.  

 

Resurser  

Under detta tema tar jag upp vilka materiella och personella resurser som finns till förfogande 

i arbetet med modersmålsstöd i förskolan. 

Gemensamt för alla fyra förskolor är att de inte har tillgång till att någon person som kan 

barnens modersmål kommer in till barngruppen. Ett par av förskollärarna sa att det kunde vara 

så förr, men det sker aldrig nu.  

Förskollärare på förskolor med få flerspråkiga barn 

På förskolan där förskollärare A jobbar har de inga böcker utan lånar allt de behöver. Hon 

tycker inte att de saknar några materiella tillgångar utan tycker att det fungerar bra att låna. 

Tillgångarna som finns på förskolan anser hon vara föräldrarna som de kan prata med och 

                                                           
1
 En fortbildningssatsning som under åren 2009-2011 har gett förskollärare, barnskötare och rektorer/ 

förskolechefer/ verksamhetsledare/ utvecklare eller utvecklingledare inom förskolan möjlighet att fortbilda sig. 
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fråga om de undrar något. Förskolan där förskollärare B jobbar lånar också sådant material 

som de behöver, till exempel böcker och ljudböcker. 

 

Förskollärare på förskolor med många flerspråkiga barn 

Förskolan där förskollärare C jobbar har som jag nämnt en väska med material på olika språk 

som de kan använda i modersmålsstödet, men eftersom de har många barn med andra 

modersmål än svenska skulle hon gärna ha mer material på förskolan. Förskollärare D säger 

att de har någon bok på förskolan, men hon tycker även att det är bra att det finns att låna 

material till kring detta på biblioteket. 

 

Problem och fördelar med modersmålsstöd 

 

Jag var intresserad av att veta vad förskollärarna anser är det svåraste i arbetet med att stödja 

flerspråkiga barn i deras modersmål och om de någon gång upplevt problem kring detta. Jag 

ville också veta vilka fördelar som de anser att arbetet med modersmålsstöd för med sig för 

individen eller barngruppen. 

 

Förskollärare på förskolor med få flerspråkiga barn 

På frågan om vad det svåraste med att stödja flerspråkiga barn i deras modersmål är svarar 

förskollärare A:  
 

Det enda som kan vara svårt är om inte föräldrarna vill stödja deras modersmål hemma. Det 

kan vara svårt för mig att kunna påverka. (Förskollärare A) 

 

Annars säger hon sig inte ha upplevt några andra problem kring arbetet med modersmålsstöd. 

På samma fråga svarar förskollärare B att det svåraste är att ta sig tid till det:  

 
Men sedan är det ju så att ska vi nu göra det här så måste vi ta den tiden också…men det 

kanske också är det att veta vad det är som man ska trycka på. (Förskollärare B) 

 

Båda förskollärarna tycker att flerspråkiga barn är en tillgång till gruppen genom att det är 

roligt, intressant och spännande för barnen att ta del av en annan kultur och ett annat språk. 

Sedan anser de båda även att det är viktigt att som pedagog försöka uppmärksamma sådana 

saker i gruppen och göra det spännande för de andra samt att pedagogerna visar på att 

olikheterna är en tillgång så att olikheterna inte blir något konstigt istället.  

 

Angående vilken fördel modersmålsstöd ger det enskilda barnet säger förskollärare B att hon 

tror att genom att bli tryggare i sitt språk så blir de även tryggare i hela deras sätt att vara samt 

att barnen kanske lättare lär sig svenskan när de kan sitt språk bra.  

 

Förskollärare A anser att fördelarna med modersmålsstöd bland annat är att det är en tillgång 

att kunna flera språk, som barnet har glädje av hela livet. Sedan anser hon att det är bra att 

barnet får del av både vår kultur och deras och att barnet sedan har friheten att ta det bästa ur 

varje. 

 

Förskollärare på förskolor med många flerspråkiga barn 

När jag frågade förskollärare C om hon upplevt något problem med arbetet med flerspråkiga 

barn berättade hon om en invandrarpojke som slussats runt mellan flera olika länder och 

aldrig riktigt fått ett starkt modersmål på något språk. Den pojken hade väldigt svårt att lära 
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sig svenska och det upplevde pedagogen som ett problem att han aldrig riktigt hade fått ett 

förstaspråk:  

 
Det känns som att det är jätteviktigt att modersmålet är grunden och sedan kommer 

svenskan.(Förskollärare C) 

 

Detta anser förskollärare C också vara den största utmaningen med modersmålsstöd och 

därför menar hon att det är oerhört viktigt att poängtera att föräldrarna ska prata modersmålet 

med barnen hemma. Även om föräldrarna också behöver lära sig svenska, anser hon att det är 

viktigt att föräldrarna pratar modersmålet med barnen.  

Förskollärare D tycker att den största utmaningen med modersmålsstöd är att veta hur man på 

bästa sätt stödjer barnen i deras modersmål, hon tycker att det vore bra med mer kunskap om 

detta. Både förskollärare C och D anser att modersmålsstöd ger många fördelar till 

flerspråkiga barn. Bland annat att de blir trygga i sig själv och får en bra självkänsla samt att 

de oftast lär sig svenska bättre om de har ett starkt modersmål. Förskollärare C tycker att 

flerspråkiga barn är en stor tillgång till gruppen. Hon tycker att barnen blir väldigt öppna och 

inte rädda för olikheter samt att de ofta får en stor acceptans mot olikheter när de går i en 

mångkulturell förskola. Förskollärare D tycker också att det är en tillgång att ha barn från 

andra kulturer i gruppen eftersom det ger tillfälle att visa att det finns andra språk, kulturer 

och traditioner till den övriga barngruppen. Att visa för dem att inte alla lever som vi gör här i 

Sverige med vår kultur och våra traditioner.  

 

Intervjuer med förskolechef och tjänsteman på kommunen 
 

På skolverkets webbsida Tema modersmål kan man som jag tidigare skrivit läsa om att 

huvudansvaret för organiseringen av ett fungerande modersmålsstöd i förskolan ligger hos 

kommunen. I detta ansvar ligger bland annat resursfördelning och kompetensutveckling för 

personalen. Enligt läroplanen för förskola (Lpfö 98, reviderad 2010) har också förskolechefen 

ett ansvar för att barnen får de stöd de behöver och att personalen får den 

kompetensutveckling de behöver. För att få en inblick i hur förskolechef och tjänstemän på 

kommunen jobbar med dessa frågor och hur de hjälper pedagogerna att uppnå sitt uppdrag 

med modersmålsstöd har jag intervjuat en förskolechef och en tjänsteman på kommunen.  

 

Utbildning för pedagoger  

Här presenterar jag svaren på frågorna: om förskollärarna i kommunen har fått någon 

utbildning kring modersmålsstöd samt om intervjupersonerna anser att de behöver någon 

kompetensutveckling? 

Tjänsteman på barn och utbildningsförvaltningen 

Tjänstemannen tror inte att kommunens pedagoger gått någon utbildning kring 

modersmålsstöd och hon anser att det är väldigt lite utbildningar som erbjuds här uppe mot för 

vad det finns på andra ställen i landet. Hon tror även att personalen på förskolan behöver 

kompetensutveckling inom detta område och säger att hon anser att kommunen bara kan bli 

bättre på detta och att hon önskar att de i framtiden kan erbjuda föreläsningar om bland annat 

modersmålsstöd.  
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Förskolechefen 

Förskolechefen säger även hon att pedagogerna i hennes område inte gått någon utbildning 

kring detta. På frågan om hon anser att pedagogerna har tillräckliga kunskaper kring detta 

svarar hon att kommunen försöker ge pedagogerna den kunskapen genom bland annat ett 

material som kommunen tagit fram för att ge tips och idéer om hur pedagogerna kan jobba 

med modersmålsstöd. Hon berättar att skolinspektionen i sin granskning gav kommunen i 

uppdrag att ta fram detta material.  

 

Förskolechefen säger att uppdraget med bland annat modersmålsstöd förtydligats i den 

reviderade läroplanen för förskola. När de har haft implementeringsarbetet med den 

reviderade läroplanen har de därför tagit upp om hur pedagogerna kan jobba med 

modersmålsstöd, i alla fall i hennes förskoleområde.  

 

 

Stöd och hjälp samt resurser från förskolechef och kommun 

 

I detta stycke kommer tjänstemannen och förskolechefen beskriva hur de jobbar för att ge 

stöd och hjälp till förskollärarna i deras arbete med att stödja flerspråkiga barn och vilka 

resurser de kan erbjuda till detta arbete.  

 

Tjänsteman på barn och utbildningsförvaltningen 

Vad gäller materiella resurser sa tjänstemannen att det är upp till förskolechefen att fördela de 

resurser de får men hon har dock aldrig hört att det materiella skulle vara ett problem utan hon 

anser att det problematiska mer handlar om bristen på pedagoger som kan barnens språk. 

Kommunen har nämligen inga modersmålstränare eller andra pedagoger som jobbar enbart 

med modersmålsstöd i kommunens förskolor. Intervjupersonen säger att det bästa självklart 

vore att ha pedagoger som kunde täcka upp för alla modersmål som finns i förskolan eftersom 

man genom forskning kommit fram till att man måste vara duktig på sitt modersmål för att bli 

duktig på ett nytt språk. Tjänstemannen berättar att personalen i förskolan tycker att det är 

svårt att veta hur de ska jobba med modersmålsstöd när de inte kan barnens språk och därför 

har en grupp av bland annat förskolechefer och tjänstemän på kommunen tagit fram ett 

material för att kunna ge dem tips och idéer kring hur pedagoger kan jobba med detta i 

förskolan. Tjänstemannen jag intervjuar säger att pedagogerna eller förskolecheferna kan 

ringa henne om det är något de undrar över eller att hon kan komma ut på någon pk
2
 och 

berätta om modersmålsstöd om det finns önskemål. Hon säger att från kommunens sida har de 

försökt förklara att modersmålsstöd handlar om att ta in det vardagliga som att flaggan finns 

där eller att det finns vissa ord som är på barnens modersmål. Kommunen hänvisar även till 

Skolverkets sida om modersmål. Där anser intervjupersonen att pedagogerna kan få mycket 

hjälp och stöd exempelvis genom att de kan få böcker upplästa eller sånger som alla får höra. 

Intervjupersonen menar även att man kan använda föräldrarna som en kraft i detta arbete 

genom att de kanske kan komma och berätta och hon menar att modersmålsstöd måste tas in 

som en naturlig del i verksamheten:  

 
Det är viktigt att redan se till vid planeringen…att hur ska vi belysa danskan då vi jobbar 

med det här, finns det nått vi ska ta upp här. (Tjänstemannen) 

 

                                                           
2
 Personalkonferens i förskolan 



34 

 

Tjänstemannen återkommer mycket till att modersmålsstödet ska vara en naturlig del av 

vardagen i förskolan och därmed utvecklas i ett sammanhang. Inom den sociokulturella 

ansatsen anses inlärning ske bäst i ett naturligt sammanhang.  Sandvik & Spurkland (2011) 

menar att språk bör läras i ett naturligt sammanhang och inte som en språklektion med 

ordkunskap.  

Förskolechef 

Förskolechefen säger att förskolorna brukar låna det material de behöver på biblioteket eller 

att de laddar ner det från nätet. Vad gäller personal som kan barnens språk säger hon att 

hennes förskoleområde haft några arabiska kvinnor som haft praktik på förskolorna och det 

tycker hon har varit jättebra eftersom de har kunnat prata med de barn som har arabiska som 

modersmål. Förskolechefen anser dock att det hade varit bra att ta in någon person som kan 

barnens modersmål just när de börjar i förskolan och kanske inte ens kan svenskan. Efter vad 

förskolechefen och tjänstemannen på kommunen sagt så är det tydligen svårt att få tag på 

pedagoger som är flerspråkiga. Om det hade varit lättare anser förskolechefen att det hade 

underlättat modersmålsstödet eftersom stöd i modersmålet självklart går bäst om pedagogen 

kan språket, men hon menar även att pedagoger kan jobba med modersmålsstöd även om de 

inte kan språket. Hon säger att pedagogerna ofta säger att de inte kan språket och att de därför 

inte vet hur de ska jobba med modersmålsstöd och därför vill förskolechefen visa på att 

pedagoger kan jobba med modersmålsstöd på andra sätt även fast de inte kan språket. Hon 

säger att hon har pratat med pedagoger på förskolorna om att man till exempel kan gå in på 

skolverkets hemsida och få inlästa sagor på olika språk eller att man kan ta hjälp av skolbarn 

som kan barnens modersmål och kommer och läser för barnen. 

 

Utmaningar  

 

För att förstå vilka problem som intervjupersonerna upplever med att stödja förskollärarna i 

deras arbete med modersmålsstöd i förskolan presenterar jag här de utmaningar som 

förskolechefen och tjänstemannen uppgav var svårast.  

 

Tjänsteman på barn och utbildningsförvaltningen 

Den största utmaningen anser intervjupersonen vara att en del pedagoger inte förstår 

uppdraget och att de tycker att det känns som att bestiga ett högt berg fast det egentligen bara 

är en liten kulle. Hon anser att utmaningen därför ligger i att informera pedagogerna och ge 

dem tips och idéer över vad de kan göra och att visa på exempel från förskolor som jobbar 

med detta så att pedagogerna kommer upp på den där kullen.  

 

Förskolechef 

Förskolechefen anser också att bristen på kunskap är det största problemet:  

 
Alltså okunskap tror jag väl kanske är den svåraste utmaningen för då kan allt bli så stort 

och uppblåst på nå vis och de behöver det inte vara, bara man har fått information, bara de 

får kunskap så tror jag det går lättare. Att pedagogerna får kunskap är nog kanske den 

största utmaningen.(Förskolechefen) 

 

Att pedagogerna är osäkra över sitt uppdrag stämmer också överens med vad flera 

förskollärare i mina intervjuer har sagt både från kommunen med få flerspråkiga barn och 

kommunen med många flerspråkiga barn.  
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Resultatdiskussion 

 
Mitt syfte var att belysa förskollärares uppfattningar och erfarenheter av modersmålsstöd i 

förskolan. Vidare ville jag få insikt över vilket stöd och vilka resurser förskollärarna kan få 

kring arbetet med modersmålsstöd av förskolechef och kommun. Genom de kvalitativa 

intervjuerna har jag fått insikt över hur olika förskollärare upplever arbetet med 

modersmålsstöd och hur detta fungerar. Både vad som fungerar bra och vad som pedagogerna 

upplever kan vara problematiskt. Jag har även fått en bild av hur en förskolechef och en 

tjänsteman på kommunen arbetar för att stödja förskollärarna kring detta arbete. Här kommer 

jag att diskutera mitt resultat med utgångspunkt från mina problemfrågeställningar och avsluta 

med en sammanfattning och förslag på vidare forskning inom detta. 

 

Hur fungerar modersmålsstödet och hur tolkas uppdraget kring detta? 

 
Alla förskollärare jag intervjuat anser att modersmålsstöd är att ge språkligt stöd till barn som 

har annat modersmål än svenska men förskollärarna har lite olika tankar över vad deras 

uppdrag är kring detta. En förskollärare anser att uppdraget kring att stödja flerspråkiga barn i 

deras modersmål har ändrats från hur det har varit förr. Hon anser att hemspråksstöd som det 

såg ut förr bestod av att någon som kunde barnens språk kom till förskolan för att ge dem stöd 

i modersmålet, medan det numera är pedagogerna som jobbar på förskolan som genom olika 

metoder ska ge barnen stöd i deras olika språk. En annan förskollärare som jag intervjuade 

tyckte att modersmålsstöd fortfarande består i att någon som kan barnets språk kommer till 

förskolan för att utveckla barnens modersmål. En av förskollärarna uttryckte att 

modersmålsstöd för henne handlar mycket om att uppmärksamma barnens kultur, medan en 

annan förskollärare anser att uppdraget handlar mycket om att ordna så att barnen får 

möjlighet att höra sitt språk i sagor, böcker och cd-skivor samt att man kan prata om ord på 

barnens modersmål i barngruppen. När förskollärarna i intervjun förklarade sitt uppdrag kring 

modersmålsstöd hade det alltså olika tankar kring vad deras uppgift består av, vilket jag 

tycker är förståeligt eftersom det inte finns något entydigt svar över hur modersmålsstödet i 

förskolan ska bedrivas. Enligt läroplanen för förskola (lpfö 98,reviderad 2010) ska förskolan 

medverka till att barn som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella 

identitet och sin förmåga att kommunicera på både svenska och sitt modersmål.  

 

Pedagoger på förskolan ska alltså arbeta för att utveckla modersmålet hos barn som har annat 

modersmål än svenska, men arbetet med detta kan självklart se olika ut och blir en 

tolkningsfråga att ta ställning till. Hur förskollärare tolkar detta tror jag bland annat beror på 

hur de ser på språkinlärning och flerspråkighet samt hur de ser på kopplingen mellan språk, 

kultur och tradition. Under intervjuerna har förskollärarna gett uttryck för att det är svårt eller 

till och med omöjligt att ge språkligt stöd till flerspråkiga barn när de inte kan barnens 

modersmål. Men när förskollärarna berättar om hur modersmålsstödet ser ut på förskolan 

berättar alla om saker som de gör eller har tänkt göra för att stärka flerspråkiga barns 

modersmål. Jag ser alltså en skillnad över hur modersmålsstöd upplevs som begrepp och hur 

det ser ut i praktiken hos några av de intervjuade förskollärarna.  

 

Alla förskollärarna nämner att samarbete med föräldrarna är viktigt och alla tar hjälp av 

böcker, ljudböcker eller cd-skivor för att främja barnens modersmål. När förskollärarna inte 

kan barnens modersmål tycker jag att det är en fördel att de använda sig av sådana hjälpmedel 

för att på så sätt kunna stimulera barnens modersmål. Att ta hjälp av föräldrarna för att de ska 
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läsa en bok på modersmålet som förskolläraren sedan kan läsa på svenska anser jag vara ett 

bra tillvägagångssätt eftersom det sker som en naturlig del i barnens vardag. Sandvik & 

Spurkland (2011) betonar att språk lärs bäst i naturliga sammanhang och de menar att barn 

inte tar till sig språk så bra genom ordkunskap, utan inlärningen av språk bör vara kravlös och 

inte för omfattande. Att lyssna på en ljudbok eller att höra sånger från sitt eget land tror jag 

därför också kan vara ett bra tillvägagångssätt om barnen upplever att det är intressant och 

lustfyllt.  

 

Något som också är gemensamt hos alla förskollärare jag intervjuat är att de antingen arbetar 

med eller är på väg att börja arbeta med att ta in det språkliga och kulturella i barngruppen. 

Exempelvis genom att de flerspråkiga barnen på förskolan får berätta om sitt språk eller sin 

kultur och kanske lära de andra barnen en sång, dans eller något ord på modersmålet, eller att 

syskon, föräldrar eller något skolbarn som kan modersmålet får komma och berätta eller läsa 

något i barngruppen. Detta med att barnen kan lära av varandra eller att exempelvis ett syskon 

eller föräldrar kan komma och läsa för barngruppen tolkar jag som att förskollärarna tar in den 

sociokulturella ansatsen i arbetet med modersmålsstöd i och med att de interagerar med 

varandra och att lärandet sker i ett socialt sammanhang.  

 

Att plocka in kulturella och språkliga olikheter i barngruppen och prata om dessa kan också 

vara bra för att de andra barnen ska få kännedom om dessa så att det inte upplevs som något 

konstigt. Skolverket (2002) menar att vårt bemötande till flerspråkiga barn har en avgörande 

betydelse för bland annat deras språkliga utveckling. Om kulturen och traditionerna som är 

kopplade till modersmålet uppmärksammas som något positivt i barngruppen främjar det 

troligen även barnets motivation att lära sig språket.  Ladberg (2003) anser att det blir 

naturligt för barn att använda alla sina språk om omgivningen uppmuntrar flerspråkighet och 

ser det som något självklart och värdefullt. Vidare menar hon att negativa reaktioner mot 

språket däremot kan få ett barn att sluta använda det språket. Därför finner jag det viktigt att 

inte bara pedagogerna på en förskola har en positiv inställning till flerspråkighet och olika 

kulturer, utan det är även viktigt att övriga barngruppen ser positivt på detta för att 

flerspråkiga barn ska känna stolthet över sina språk och sitt ursprung. Språket är så starkt 

kopplat till identiteten och därför anser jag att modersmålsstöd även handlar om att stärka 

flerspråkiga barns självkänsla och kulturella identitet. Om barnen inte känner sig stolt över sin 

identitet är nog sannolikheten stor att barnet inte heller utvecklas i sitt modersmål och då 

tappar barnen också de möjligheter som flera språk kan ge. Att skapa en positiv inställning till 

olika språk och kulturer är något som pedagoger kan göra även fast de inte kan de olika språk 

som barnen kan. Som jag redan nämnt är detta även något som alla förskollärare jag intervjuat 

tycker är viktigt.  

 

Barnens inställning påverkas mycket av de vuxnas attityder och därför tycker jag att det är 

viktigt att pedagogerna diskuterar om sina tankar och reflektioner kring modersmålsstöd i 

arbetslaget. Enligt ett par av förskollärarna så har de nyligen börjat diskutera dessa frågor i 

arbetslaget. Att arbetslagen har börjat diskutera dessa frågor kan gynna ett gemensamt 

förhållningssätt kring modersmålsstöd om man utgår från Meads teorier om ”att inta andras 

perspektiv”. Jag tror sådana diskussioner kan vara betydelsefulla för att de ska komma igång 

mer med arbetet att stimulera flerspråkiga barn i deras modersmål och för att pedagogerna ska 

reflektera över vad modersmålsstöd är. Kommunikation med andra är avgörande för att 

utveckling och lärande ska ske enligt ett sociokulturellt perspektiv (Dysthe, 2003) Om man 

inte diskuterar om hur man ska jobba för att utveckla flerspråkiga barns modersmål blir det 

därmed inte så stor utveckling inom området. Som jag skrev i inledningen tror jag att det är 
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viktigt att pedagogerna på förskolan känner säkerhet inför hur de ska arbeta med 

modersmålsstöd och att man i arbetslaget reflekterar över vilket förhållningssätt man har 

kring modersmålsstöd.  

 

Förskollärarnas kunskaper och utbildning kring modersmålsstöd 
 

Förskollärarna jag intervjuat anser alla att de skulle behöva mer kunskap kring att arbeta med 

modersmålsstöd och ingen av dem har gått någon utbildning eller kurs just om 

modersmålsstöd. En av förskollärarna hade gått en del utbildningar om hur man kan utveckla 

barns språk, men dessa var främst inriktade på hur det svenska språket kan utvecklas.  

 

Detta med att pedagogerna inte har så mycket kunskap i hur de kan hjälpa barnen att utveckla 

sitt modersmål är enligt Runfors (2009) inte ovanligt och hon anser att barns inlärning av 

modersmålet ofta kommer i skuggan av andraspråksinlärningen, som ofta prioriteras mycket 

högre. Men att pedagogerna ska få den kompetensen är ett ansvar som börjar redan hos 

utbildningspolitikerna i landet och sedan är det även upp till politiker och tjänstemän på 

kommunen samt förskolechefen att se till att pedagogerna har kompetens att jobba med 

modersmålsstöd. 

 

Enligt förskolechefen och tjänstemannen på kommunen som jag intervjuade har inte 

pedagogerna i den kommunen gått någon utbildning kring hur man kan jobba med 

modersmålsstöd. Däremot har förskolechefen tagit upp detta på implementeringsarbetet av 

den reviderade läroplanen, så att pedagogerna i hennes område har fått veta ungefär hur de 

ska jobba kring modersmålsstöd. Tjänstemannen på kommunen har som önskemål att 

kommunen ska ordna så att det kan komma föreläsare som berättar om modersmålsstöd för 

pedagogerna eftersom hon tror att en kompetensutveckling för pedagogerna inom detta 

område vore bra.  

 

Både förskolechefen och tjänstemannen upplever att det största problemet och utmaningen 

med modersmålsstöd i den kommunen de jobbar i är att pedagogerna känner osäkerhet inför 

vad deras uppdrag är kring detta. Båda två upplever att pedagogerna inte har nog kunskap 

över hur de kan jobba med modersmålsstöd i förskolan. De anser att många pedagoger ser 

detta som något ouppnåeligt fast det egentligen bara handlar om att få de rätta verktygen över 

hur man ska jobba med modersmålsstöd.  

 

 

Stöd och resurser till förskollärarna kring arbetet med modersmålsstöd 
 

Ett par av de förskollärare jag intervjuade tycker inte att de får så mycket stöd, tips eller idéer 

kring hur de kan jobba med modersmålsstöd i förskolan. På frågan vart förskollärarna skulle 

vända sig för att få hjälp, tips eller idéer kring hur de kan jobba svarade två stycken att de 

skulle vända sig till sin rektor (förskolechefen). En av dem uttryckte även att hon skulle kunna 

ta upp det med arbetslaget så att de skulle kunna diskutera frågorna. En förskollärare nämnde 

att de arbetslag hon jobbar i har sett filmer om modersmålsstöd på Skolverkets hemsida och 

en annan förskollärare ansåg att det skulle vara bra att vända sig till en annan förskola som har 

mer kunskap och erfarenhet kring hur man jobbar med modersmålsstöd.  
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Att förskolläraren skulle välja att vända sig till någon som kan mer om ämnet i fråga kan 

kopplas till Vygotskijs kulturella utvecklingsteori om ”den närmaste utvecklingszonen” det 

vill säga att individen kan få hjälp att utvecklas av personer som har kompetens inom ett 

specifikt område. Samverkan med någon som kan tillföra något mer eller något annat är 

viktigt för att utveckling ska ske (Dysthe, 2003). Även detta med att se filmer, samtala med 

rektorn eller diskutera i arbetslaget är en form av att lära av varandra som får stöd i den 

sociokulturella teorin.  

 

På frågan om hur tjänstemannen jobbar för att stödja pedagogerna i detta arbete menar hon att 

en stor del består av att informera dem över hur de kan arbeta med modersmålsstöd eftersom 

hon menar att många pedagoger behöver få den kunskapen. Detta menar förskolechefen också 

är hennes främsta uppgift. Därför har kommunen alldelens nyss tagit fram ett material med 

tips och idéer över hur pedagogerna kan jobba med modersmålsstöd i förskolan som det är 

meningen att alla förskolor i kommunen ska ta del av. Detta tror jag kan vara bra eftersom 

sådan information verkar efterfrågas av pedagogerna. Men jag tror även att ett bra 

komplement till detta vore att ha någon föreläsare som kan berätta om detta och att 

pedagogerna även får diskutera och reflektera om modersmålsstöd i arbetslaget eller någon 

annan grupp eftersom jag tror det kan leda till större kunskap. Interaktion med andra där man 

får utbyta erfarenheter och tankar är enligt den sociokulturella teorin ett viktigt medel för 

utveckling och kunskap (Dysthe, 2003). 

 

Tjänstemannen berättar även att hon kan komma ut till förskolorna och ge information om 

modersmålsstöd om detta önskas. I intervjun återkommer hon mycket till att modersmålsstöd 

är något som ska ske i de vardagliga aktiviteterna på förskolan så att inlärningen sker i ett 

naturligt sammanhang och att pedagogerna ska tänka på hur de exempelvis kan ta med ett de 

olika språken i aktiviteterna som sker på förskolan. Även Skolverket (2002) menar att 

modersmålsstöd bör ske genom vardagliga aktiviteter på samma sätt som annan pedagogisk 

verksamhet i förskolan.  

 

Alla förskollärare jag intervjuade sa att det inte finns resurser till någon modersmålslärare 

som kommer till förskolan för att utveckla barnens modersmål. Ett par av förskollärarna sa att 

det var så förr men inte nu längre. Även förskolechefen och tjänstemannen angav att 

kommunen inte har någon modersmålstränare eller modersmålslärare som resurs till förskolan 

och de sa att det är brist på flerspråkiga pedagoger som jobbar inom förskolan, så de har 

kommunen inte heller så många av. Tjänstemannen tycker att det bästa vore om de kunde 

täcka upp för alla olika modersmål som finns på kommunens förskolor, men hon anser att det 

är för få flerspråkiga som vidareutbildar sig till exempelvis förskollärare och därför är detta en 

brist. Men hon menar att kommunen jobbar för att bli bättre på området. Även om kommunen 

inte har så många pedagoger som är flerspråkiga i förskolorna visar tjänstemannen på att de i 

alla fall tänker på detta och har förståelse för att modersmålsstödet är viktigt. Förskolechefen 

och tjänstemannen uttryckte att kommunen under det senaste året fått fart på arbetet med 

modersmålsstöd i förskolan och att döma av svaren som jag fick i intervjuerna har detta arbete 

påskyndats av att Skolinspektionen anser att kommunens förskolor måste förbättra sitt arbete 

med modersmålsstöd. Det är också på denna kommuns webbsida som man kan läsa om vilka 

mål kommunens förskolor har i arbetet med modersmålsstöd. I den andra kommunen som jag 

utförde intervjuer med förskollärare stod det ingenting om modersmålsstöd på deras 

webbsida. Av denna anledning hade det varit intressant att utföra de intervjuer som jag först 

hade tänkt med tjänstemannen och förskolechefen även i denna kommun för att belysa hur de 

jobbar med att främja modersmålsstöd i förskolan. Även om det är förskollärarna och andra 
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pedagoger som jobbar på förskolan som är de personer som stödjer flerspråkiga barn i deras 

modersmål så är förskolechefernas och tjänstemännens arbete med att stötta pedagogerna 

kring detta arbete väldigt stort. Skolverket (2005) framhåller kommunens ansvar kring detta 

och läroplanen för förskolan (lpfö98, reviderad 2010) understryker att förskolechefen inom 

givna ramar är den person som har ansvar för att förskolan når upp till de mål som finns i 

läroplanen. Därför tycker jag även att det är viktigt att förskolecheferna och tjänstemännen på 

kommunen reflekterar över hur modersmålsstödet bör bedrivas i kommunens förskolor och att 

man strävar efter att förbättra detta. En positiv attityd hos förskoleledningen tror jag är väldigt 

viktigt för att stödja pedagogerna i deras arbete med modersmålsstöd.  

 

Skolverket (2005) framhåller att modersmålet har bäst förutsättningar att utvecklas av en 

person som kan barnets språk. Att personer som kan barnens modersmål kommer till 

förskolan för att ge modersmålsstöd kostar dock mycket pengar. Om man ser på hur 

modersmålsstödet ser ut historiskt avsattes det mycket pengar till invandrarbarn i förskolan 

under 1970 och 1980-talet och då var hemspråksstödet också väl fungerande. Sedan minskade 

det statliga bidraget till detta under 1990-talet och då började modersmålsstödet självklart 

fungera sämre. (Skolverket, 2002). Även idag verkar det finnas viss brist på resurser i vissa 

kommuner för modersmålsstöd i förskolan baserat på de intervjuer jag gjort. Alla mina 

intervjupersoner sa till exempel att de aldrig tar in någon pedagog utifrån som kan barnens 

modersmål. Inte ens i början när ett barn som inte kan svenska börjar på förskolan tar man in 

någon person som kan barnets modersmål som hjälp. En förskollärare upplevde detta som 

besvärligt och hade gärna velat att någon som kunde barnets språk var på förskolan den första 

tiden för att barnet skulle få en tryggare start och att personalen snabbare skulle få bra kontakt 

med barnet. Jag anser också att ett barn som inte kan svenska och just har börjat i en förskola 

snabbare kan bli trygg på förskolan om barnet har någon att prata sitt modersmål med, eller 

åtminstone får möjlighet att ta del av sitt modersmål i förskolemiljön. Det kan även vara bra 

för den kognitiva utvecklingen att barnet får möjlighet att använda sitt modersmål, speciellt 

om barnet ännu inte är så bra på svenskan. Hyltenstam (1996) menar att ett plötsligt byte från 

ett språk till ett annat kan hämma barnets intellektuella utveckling och därför är det bra om 

barnet får möjlighet att ta del av sitt modersmål samtidigt som inlärningen av andraspråket 

sker.  

 

Däremot så var det bara en av förskollärarna som anser att hon skulle vilja ha mer materiella 

resurser till modersmålsstöd, de andra förskollärarna anser att det går bra att låna material från 

biblioteket eller att de till exempel kan ladda ner material från internet. Tjänstemannen och 

förskolechefen ansåg även de att det inte är de materiella resurserna som behövs i första hand 

utan bristen är att det saknas på pedagoger som talar barnens språk i förskolan eller 

modersmålslärare som kommer till förskolan för att hjälpa barnen att utveckla sitt modersmål.  

 

 

Svårigheter och fördelar med modersmålsstöd 
 

Det som av förskollärarna upplevs som problematiskt med modersmålsstöd är dels tidsbrist 

men en förskollärare nämnde även kunskapsbrist över hur hon kan jobba med 

modersmålsstöd. Ett par av förskollärarna anser att det mest problematiska är när föräldrarna 

inte vill stödja barnet i modersmålet hemma eftersom det är väldigt viktigt att barnet har ett 

starkt modersmål i grunden för att sedan kunna bygga på med svenskan. Därför anser en av de 

förskollärarna att det är viktigt att personalen på förskolan poängterar för föräldrarna att det är 

utvecklande för barnen att tala sitt modersmål hemma där de har det naturligt och att detta 
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även främjar utvecklingen av svenskan. Förskolläraren menar att föräldrarna bör tala 

modersmålet med barnet hemma för att barnet ska utveckla ett starkt modersmål kan kopplas 

till en sociokulturell ansats där det betonas att språk utvecklas bäst i interaktion med andra i 

naturliga sammanhang (Wedin, 2011).  

 

Tre av de förskollärare jag intervjuat sa att de brukar säga till föräldrarna att det är bra om de 

talar barnens modersmål med dem hemma. Att modersmål och andraspråk har en ömsesidig 

utveckling av varandra har påvisats av bland annat Hyltenstam (1996). Om föräldrarna är rädd 

för att barnen inte ska lära sig svenskan ordentligt om de talar modersmålet med barnen 

hemma är det därför ett bra argument att visa på att ett starkt utvecklat modersmål även 

främjar utvecklingen av andraspråket 

 

Alla förskollärare är överens om att det finns många fördelar med modersmålsstöd både för 

den enskilda individen och för gruppen. Förskollärarna pratade mycket om de fördelar som 

det innebär för barngruppen att ha flerspråkiga barn och att det är viktigt att som pedagog 

presentera dessa olikheter och göra de intressanta och spännande för de andra barnen. En av 

de intervjuade förskollärarna som arbetar i en barngrupp med många flerspråkiga barn 

poängterar att barn som går i en flerkulturell förskola får en bra acceptans mot olikheter och 

att dessa barn inte upplever det konstigt att barn pratar olika språk med varandra eller att de 

har vissa brister i det svenska språket. En annan av förskollärarna tycker också att det är en 

tillgång att ha barn från andra kulturer i gruppen eftersom det ger tillfälle att visa och prata om 

att det finns andra språk, kulturer och traditioner med den övriga barngruppen, samt att visa 

för dem att inte alla lever som vi gör här i Sverige med vår kultur och våra traditioner. Att ta 

in de kulturella och språkliga olikheterna i barngruppen för att barnen ska få förståelse och 

acceptans går i linje med Meads åsikter om att skapa ett socialt och kommunikativt 

samtalsuniversum för att ge tillgång till en mångfald av perspektiv. Ett sådant 

samtalsuniversum öppnar upp för exempelvis perspektivtagande och jämförande av olika 

perspektiv (Dysthe, 2003).  

 

Enligt mig innebär modersmålsstöd även detta med att prata om barnens språk och kultur 

eftersom det skapar en acceptans och intresse för olikheter hos de andra när de får se att det 

inte är något konstigt med att exempelvis prata flera språk. Om barnen får en positiv attityd 

till flerspråkighet och andra kulturer skapar det som jag tidigare nämnt en högre motivation 

hos barnet att lära sig sitt språk. En av förskollärarna jag intervjuade menade att det är bra att 

barnet får ta del av både vår kultur och deras för att de sedan ska ha friheten att ta det bästa ur 

varje. Att ha den friheten tror jag formar barnets identitet på bästa sätt, eftersom de då kan 

känna sig stolt över sitt ursprung och sitt språk samtidigt som de också kan ta till sig det 

svenska språket och vår kultur.  

 

Sammanfattning 
 

Studien visar att förskollärarna verkar vara positiva till modersmålsstöd. De verkar vara väl 

insatta i de fördelar som ett starkt modersmål för med sig både för individen och för 

barngruppen. Däremot verkar det som att de har många olika åsikter om vad deras uppdrag 

kring modersmålsstöd är och att en del är osäkra på vad uppdraget egentligen är och hur de 

ska uppnå de mål som finns när de inte kan språket. Förskollärarna gav uttryck för att de inte 

har nog med kunskaper kring detta arbete och de skulle gärna gå någon slags utbildning eller 

på annat sätt få mer kunskap om hur de kan jobba med modersmålsstöd. Även förskolechefen 
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och tjänstemannen på kommunen anser att det finns bristfälliga kunskaper hos pedagogerna 

kring detta och de anser att det främst behövs mer information.  

 

Trots att många av förskollärarna anser att de inte riktigt vet hur de ska jobba med 

modersmålsstöd och att de inte tror att de kan hjälpa barnen att utveckla deras modersmål så 

verkar många av dem ändå jobba på ett sätt som synliggör barnets språk och kulturella 

bakgrund exempelvis genom att prata om detta i barngruppen. Eftersom detta inte är konkreta 

saker som att lära barnen till exempel ord, kanske förskollärarna inte reflekterar över att 

sådana små vardagliga aktiviteter även de kan hjälpa barnen att utveckla sitt språk. Detta 

bekräftas av Hyltenstam (1996) som menar att en positiv inställning hos omgivningen till 

barnens språk kan motivera dem att lära sig sitt modersmål. 

 

Om jag nu slutligen kopplar denna information som jag fått genom mina intervjuer till mitt 

syfte och mina frågeställningar kan jag konstatera att jag har fått svar på mina 

forskningsfrågor om hur just mina intervjupersoner upplever modersmålsstödet och hur de 

upplever att deras arbete med modersmålsstöd ser ut och fungerar. Däremot är detta inte 

någon definitiv sanning som kan kopplas till andra personers upplevelser kring detta och 

därför kan jag också bara dra slutsatser över hur det ser ut för mina intervjupersoner.  

 

Enligt intervjuerna verkar det som att de flesta informanterna är på gång med att utveckla 

modersmålsstödet. De har börjat prata om detta och alla förskollärare jobbar mer eller mindre 

med att synliggöra modersmålen och stimulera barnens modersmål. Däremot verkar 

förskollärarna fortfarande osäkra inför uppgiften och mycket mer kan enligt mig göras, vilket 

även bekräftas av tjänstemannen på kommunen. Min förhoppning är att informationen som 

framkommit i denna studie kan hjälpa till att utveckla modersmålsstödet på olika förskolor.  

 

Vidare forskning 

 

Eftersom det skedde ett bortfall i mitt arbete av intervjupersoner anser jag att det hade varit 

intressant att även få en bredare bild över hur andra förskolechefer och tjänstemän på andra 

kommuner jobbar med modersmålsstöd. I en av intervjuerna fick jag till exempel information 

om att en grannkommun till en av mina undersökningskommuner jobbar på ett helt annat sätt 

med modersmålsstöd än de kommuner jag studerat. Därför hade det också varit spännande att 

titta närmare på exempelvis fler kommuner i Norrbotten eller att även studera hur 

modersmålsstödet ser ut i södra Sverige. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide: Förskollärare 

Antal år i yrket:  

Antal pedagoger:  

Ålder på barnen:  

Hur många barn som är flerspråkiga: 

 

Frågeområden 

Vad är modersmålsstöd och hur tolkas uppdraget kring modersmålsstöd 

 

- Vad anser du att modersmålsstöd är? 

- Hur tolkar du ditt uppdrag kring arbetet med modersstöd? 

- Har ni i arbetslaget diskuterat ert förhållningssätt och era tankar och reflektioner kring  

modersmålsstöd? 

- Har era tankar kring modersmålsstöd förändrats sedan den reviderade läroplanen för 

förskolan kom och i sådana fall på vilket sätt? 

-  Vet du vilka mål kommunen har kring modersmålsstöd i förskolan? 

 

Hur fungerar arbetet med modersmålsstöd på förskolan 

 

- Tycker du att du ges förutsättningar till att uppfylla ditt uppdrag enligt 

styrdokumenten kring att stödja flerspråkiga barn i deras modersmål? 

- Hur ser arbetet med modersmålsstöd ut på den här förskolan? 

- Ger ni någon information till flerspråkiga barns föräldrar om hur ni jobbar med 

modersmålsstöd på förskolan? 

- Tar ni på något sätt hjälp av föräldrarna till flerspråkiga barn i arbetet med 

modersmålsstöd? 

 

Utbildning och kunskap om modersmålsstöd 

 

- Vilken kunskap upplever du att du har kring att arbeta med modersmålsstöd till 

flerspråkiga barn? 

- Tycker du att du har tillräckliga kunskaper för att uppfylla de mål som finns i 

läroplanen vad gäller arbetet med modersmålsstöd? 

- Har du gått någon utbildning kring hur man kan jobba med modersmålsstöd i 

förskolan? 

- Tycker du att du behöver (ytterligare) någon utbildning kring hur du ska jobba med 

modersmålsstöd? 

- Har övriga arbetslaget gått någon utbildning kring hur man kan jobba med 

modersmålsstöd i förskolan? 

 

 



45 

 

Vilket stöd och hjälp får pedagogerna i arbetet  

 

- Vet du vart du kan vända dig för att få stöd tips och hjälp i arbetet med 

modersmålsstöd? 

 

Resurser kring arbetet med modersmålsstöd 

 

- Vilka materiella tillgångar har ni att tillgå i arbetet med modersmålsstöd på den här 

förskolan? ( Exempelvis böcker, ljudband, cd-skivor) 

- Tycker du att det finns tillräckligt med material kring arbetet med modersmålsstöd på 

den här förskolan? 

- Har ni eller har ni någon gång haft tillgång till en 

modersmålslärare/modersmålsstränare till något flerspråkigt barn? 

 

Fördelar och nackdelar med modersmålsstöd 

 

- Har du någon gång upplevt något problem med att arbeta med barn med annat 

modersmål än svenska, och i sådana fall på vilket sätt? 

- Vad anser du är det svåraste i arbetet med att stödja flerspråkiga barn i deras 

modersmål? 

- Ser du de flerspråkiga barnen som en tillgång till barngruppen och i sådana fall på 

vilket sätt? 

- Vilka fördelar anser du att modersmålsstöd kan ge barn med annat modersmål än 

svenska? 
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Bilaga 2 

Intervjuguide: Förskolechef 

 
Antal år i yrket: 

 

Utbildning:  

 

Frågeområden 

 

Vad är modersmålsstöd 

 
- Vad anser du att modersmålsstöd är? 

 

Modersmålsstöd i kommunens förskolor 

 
- Hur upplever du att arbetet med modersmålsstöd fungerar på förskolorna i ditt 

rektorsområde? 

 

Varför modersmålsstöd i förskolan? 

 
- Tycker du att det är viktigt att förskolorna i kommunen arbetar med 

modersmålsstöd? 

 

- (Varför är det viktigt?) 

 

Utbildning för pedagoger 

 
- Har pedagogerna i ditt förskoleområde gått någon utbildning eller på annat sätt fått 

information om modersmålsstöd? 

 

- Anser du att förskolepersonalen i ditt område har tillräcklig kompetens och 

kunskap angående modersmålsstöd för att uppnå förskolans uppdrag angående 

detta? 

 

Stöd och hjälp från förskolechef och kommun 

 
- Hur arbetar du inom ditt rektorsområde för att förskolorna ska uppnå sitt uppdrag 

med modersmålsstöd i förskolan? 

 

- Vilket stöd och vilken hjälp erbjuder du pedagogerna angående arbetet med 

modersmålsstöd i förskolan? 

 

 

- Har ditt arbete med modersmålsstöd förändrats sedan den reviderade läroplanen 

för förskolan kom? 
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Resurser 

 
- Får förskolorna i ditt område några materiella resurser kring arbetet med 

modersmålsstöd? 

 

- Vilka resurser i form av modersmålslärare/modersmålstränare kan förskolorna i 

ditt område erbjuda till barn som har annat modersmål än svenska? 

 

Utmaningar 

 
- Vad anser du är den största utmaningen kring arbetet med modersmålsstöd i ditt 

rektorsområdes förskolor? 

 

Visioner inför framtiden 
 

- Vilka mål och visioner har du inför framtiden vad gäller modersmålsstöd på 

förskolorna i ditt område?  
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Bilaga 3 

Intervjuguide: Kommunal tjänsteman 

 
Antal år i yrket: 

 

Frågeområden 

 

Vad är modersmålsstöd 

 
- Vad anser du att modersmålsstöd är? 

 

Modersmålsstöd i kommunens förskolor 

 
- Hur upplever du att arbetet med modersmålsstöd fungerar i kommunens förskolor? 

 

- Tycker du att förskolorna i kommunen ges förutsättningar att nå upp till 

läroplanens mål om modersmål i förskolan? 

 

- Har arbetet med modersmålsstöd förändrats under de sista åren i den här 

kommunen? 

 

- Vilken information finns till föräldrar om hur man arbetar med modersmålsstöd i 

denna kommun? 

 

Varför modersmålsstöd i förskolan? 

 
- Tycker du att det är viktigt att förskolorna i kommunen arbetar med 

modersmålsstöd? 

 

- (Varför är det viktigt?) 

 

Utbildning för pedagoger 

 
- Har pedagogerna på förskolan i denna kommun genomgått någon utbildning kring 

modersmålsstöd i förskolan? 

 

- Anser du att förskolepersonalen i denna kommun har nog kunskap och kompetens 

kring arbetet med modersmålsstöd för att förskolans uppdrag angående 

modersmålsstöd? 

 

Stöd och hjälp från förskolechef och kommun 

 
- Hur arbetar kommunen för att förskolan ska uppnå sitt uppdrag med 

modersmålsstöd och vilka mål finns kring detta?  
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- Vilket stöd och vilken hjälp erbjuder kommunen till pedagogerna angående arbetet 

med modersmålsstöd i förskolan? 

 

Resurser 

 
- Vilka materiella resurser kan förskolan få del av i denna kommun? 

 

- Vilka resurser i form av modersmålslärare/modersmålstränare kan kommunen 

erbjuda till barn som har annat modersmål än svenska i förskolan? 

 

- Använder kommunen flerspråkiga pedagoger som en tillgång i arbetet med 

modersmålsstöd? 

 

- Vid nyanställning tittar ni på vilka språk pedagogen behärskar i förhållande till hur 

barngruppen ser ut? (dvs vilka modersmål som barnen har) 

 

Utmaningar 

 
- Vad anser du är den största utmaningen för kommunen vad gäller att erbjuda ett 

bra modersmålsstöd i förskolan? 

 

Visioner inför framtiden 
 

- Vilka visioner har kommunen kring arbetet med modersmålsstöd i förskolan inför 

framtiden? 

 

 


