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Abstract 
 
Varje barn som har ett annat modersmål än svenska ska få möjlighet att utveckla sin kulturella 

identitet samt sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål 

(Skolverket 2005). Med utgångspunkt från läroplanens uppdrag (Lpfö 98) undersöks genom 

en kvalitativ studie hur barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla sitt 

modersmål i förskolan och i vilken utsträckning det sker på två förskolor. För att få insikt i 

hur och varför verksamheten bedrivs som den gör på förskolorna belyses även informanternas 

syn på betydelsen av att barn får utveckla sitt modersmål. Studiens undersökning visar att de 

angivna mål enligt Lpfö 98 inte uppnås för de barn som inte får modersmålsstöd från 

modersmålslärare på de berörda förskolorna. En av förskolorna erbjuder inte överhuvudtaget 

barnen modersmålsstöd från modersmålslärare medan den andra förskolan erbjuder stöd för 

de barn som har arabiska, albanska, kurdiska och bosniska som modersmål. Såväl 

informanternas svar som litteraturgenomgången visar på att modersmålets existens i förskolan 

styrs av kommunens resursfördelning. Samtliga informanter anser att modersmålets 

huvudsyfte är att hjälpa barnet med språkutvecklingen i det svenska språket och 

informanterna på en av förskolorna anger att modersmålet även har en emotionell betydelse 

som länk till familj och släkt.  

 
Ämnesord:      
 
Modersmål, modersmålsstöd, modersmålslärare, förskola, flerspråkighet, språkinlärning, 
andraspråksinlärning. 
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1. Inledning  
Enligt FN:s konvention om barnens rättigheter ”har barn som tillhör minoritetsgrupper eller 

ursprungsbefolkningar rätt till sitt språk, sin kultur och religion” (artikel 31).  Med detta som 

stöd menar Ladberg (2003) att det är en mänsklig rättighet att få använda sitt modersmål. Det 

är också en mänsklig rättighet att få lära sig språket i det samhälle man lever i.  

 

1.1 Bakgrund 

Dagens förskolor är en mångkulturell mötesplats och enligt Tre decenniers modersmålsstöd 

(Skolverket 2003) har vart fjärde barn som växer upp i Sverige idag sina rötter i andra delar 

av världen. Läroplanen för förskolan (Lpfö 98) som är grunden för förskolans mål och 

riktlinjer anger att pedagogerna skall socialisera och hjälpa barnen till ett internationellt 

samhälle.  
 
Det svenska samhällets internationalisering ställer höga krav på 
människors förmåga att leva med och förstå de värden som ligger i 
kulturell mångfald. Förskolan är en social och kulturell mötesplats som 
kan stärka denna förmåga och förbereda barnen för ett liv i ett alltmer 
internationaliserat samhälle. Medvetenhet om det egna kulturarvet och 
delaktighet i andras kultur skall bidra till att barnen utvecklar sin 
förmåga att förstå och leva sig i andras villkor och värderingar. 
(Skolverket 2005:5) 

 

Ansvaret för att målen i läroplanen eftersträvas ligger på all personal i förskolan. ”Riktlinjer 

för personalen i förskolan anger dels det ansvar som vilar på alla som arbetar i förskolan, dels 

det ansvar arbetslaget har för att arbetet inriktas mot målen i läroplanen” (Skolverket 2005:7). 

Skolverkets allmänna råd för kvalitet i förskolan (Skolverket 2005) anger att alla barn med ett 

annat modersmål än svenska skall erbjudas modersmålsstöd i förskolan. ”Förskolan skall 

medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att både utveckla det 

svenska språket och sitt modersmål […] Förskolan skall lägga stor vikt vid att stimulera varje 

barns språkutveckling.” (Skolverket 2005:6).  

 

Språk och kultur är starkt sammanlänkade vilket gör det viktigt att flerspråkiga barn får 

tillgång till att utveckla både sitt modersmål och det svenska språket. Barns språkutveckling 

börjar redan när de föds men förskolan har en viktig uppgift att stödja och främja barns 

språkutveckling. Barn ska inte hindras eller begränsas att tala sitt modersmål för att endast 
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tala ett språk. Enligt Ladberg (2003) berikar modersmålsspråk det nya språket. Om barnet inte 

kan sitt modersmål kan det ha svårt att tillägna sig ett nytt språk. 

 

En av skribenterna har i en B-uppsats undersökt hur pedagoger arbetar med flerspråkiga barns 

väg till det svenska språket och vilka olika metoder som används på två olika förskolor. 

Intresset inriktar sig även i denna uppsats på flerspråkiga barns språkutveckling. Ny kunskap 

har dessutom tillförts genom studier av Lpfö 98 (Skolverket 2005). Där betonas vikten av att 

flerspråkiga barn får tillgång att utveckla såväl sitt modersmål som det svenska språket.  

Intresset ligger i att undersöka om barn i förskolan får möjlighet till att utveckla sitt 

modersmål.  

 

1.2 Syfte 

Arbetets syfte är med utgångspunkt i Lpfö 98 att undersöka modersmålets förekomst på två 

olika förskolor. Vi vill belysa vilken inställning förskolepedagoger och rektorer har till att 

flerspråkiga barn får möjlighet att utveckla sitt modersmål samt hur det påverkar den dagliga 

verksamheten.  

 

1.3 Relevans 

I dagens mångkulturella Sverige finns det många språkgrupper representerade, och för 

kommunikationens betydelse är det därför en fördel att ha tillgång till flera språk. I förskolan 

utvecklas barnets språk vilket leder till att pedagogerna har ett ansvar att hjälpa barnet i 

utvecklingen av såväl det svenska språket som modersmålet. Vidare blir vår fördjupning att 

undersöka hur pedagoger i praktiken arbetar med Lpfö 98 som riktlinje med flerspråkiga barns 

språkutveckling i modersmålet. I vår kommande yrkesroll är det viktigt att få en insikt i vilken 

betydelse modersmålet har för barnet och för språkutveckling. Vi vill med arbetet ge 

pedagoger på förskolor en förståelse för hur modersmålet kan hanteras och prioriteras.  

 

1.4 Definitioner av begrepp 

Nationalencyklopedins definition av modersmål lyder: ”Det språk som barn lär sig först 

(förstaspråk). Modersmålet är det redskap som barn lär sig utnyttja för att kunna använda 
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symboliska begrepp och koda sin omvärld. I tvåspråkiga familjer kan barn tillägna sig två 

olika modersmål samtidigt”(NE 1994:393). När ordet modersmål används görs det i enlighet 

med Nationalencyklopedins benämning. Barn med annat modersmål än svenska kan alltså 

vara födda utomlands eller födda i Sverige med en eller båda föräldrarna invandrade till 

Sverige. Därför kan barnet även ha två modersmål. Begreppet förstaspråksinlärning är således 

språkinlärning av modersmålet. När vi talar om andraspråksinlärning menar vi det nya språket 

barnet ska lära sig. När ett barn behärskar två språk är det tvåspråkigt och när det behärskar 

fler än två språk är det flerspråkigt. 
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2. Litteraturgenomgång 
Litteraturgenomgången inleds med en historisk tillbakablick av hur modersmålsstödet sett ut i 

Sverige från 60-talet fram till idag. Fortsättningsvis presenteras en sammanfattning av 

regeringens kartläggning av modersmålsstöd på förskola och skola samt ges en inblick i 

modersmålet och dess betydelse för barnet. Litteraturgenomgången fördjupar även 

förförståelsen och kunskapen om barns språkutveckling, och kapitlet avslutas med olika 

språkteorier för att ge en förståelse för olika synsätt kring språkutveckling. Läroplan för 

förskolan (Lpfö 98) är kopplad till litteraturgenomgången för att knyta an till forskning om 

hur verksamheten i förskolan skall bedrivas.  

 

2.1 Historik om modersmålsundervisning 

Hyltenstam (1996) redogör för hur hemspråksundervisningen sett ut ur ett historiskt 

perspektiv i Sverige. Under 1960-talet fick invandrarelever för första gången möjlighet till 

undervisning i och på sitt hemspråk. Från 1962 kunde elever i kommuner med finskspråkig 

befolkning välja finska som tillvalsämne i årskurserna åtta och nio. Från och med 1968 fick 

alla invandrare möjlighet att få undervisning i sitt hemspråk. Det var frivilligt för 

kommunerna att anordna sådan undervisning. Hyltenstam (1996) informerar om att det i Lgr 

69 rekommenderades att kommunerna skulle informera föräldrarna om elevens rätt till 

hemspråksundervisning, räkna antalet berörda elever samt motivera behovet för att 

Skolstyrelsen sedan skulle bedöma om det fanns behov och förutsättningar för att anordna 

hemspråksundervisning.  

 

I Tre decenniers modersmålsstöd (Skolverket 2003) framgår det att Sverige förde en så kallad 

assimilationspolitik fram till mitten av 70-talet. Det innebar att invandrarna skulle lära sig 

svenska och bli svenskar så fort som möjligt. Därför var det stöd i det svenska språket som 

prioriterades i förskolan och skolan. Men det uppstod problem då pedagogerna hade svårt att 

kommunicera med barnen för att de inte kände till deras kulturella bakgrund och att barnen 

hade svårt för att göra sig förstådda då de varken behärskade svenska språket eller sitt 

modersmål. Barnstugeutredningen tog form och föreslog att barnen integrerades i de svenska 

förskolorna så tidigt som möjligt för att de skulle lära sig svenska genom lek med de svenska 

barnen. Men de skulle även få tillgång till att använda och utveckla sitt modersmål. 1975 
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fattade riksdagen beslut om invandrarpolitikens inriktning, vilket innebar ett avståndstagande 

från assimilationspolitiken. Då formulerades de första målen för det som idag kallas 

integrationspolitik. Det skulle eftersträvas att invandrarbarnen skulle få möjlighet att 

bibehålla och utveckla sitt modersmål för att de skulle kunna utveckla tvåspråkighet och 

dubbel kulturell identitet, och målet för arbetet i förskolan skulle vara att främja 

tvåspråkighet.  

 

Hyltenstam (1996) redogör för att det 1977 skedde en hemspråksreform i Sverige vilket 

innebar att kommunerna blev skyldiga att anordna hemspråksundervisning för elever som 

behövde och önskade det. Kommunerna skulle även årligen inventera behovet och bedöma 

antalet veckotimmar som skulle tilldelas varje enskild elev.  Kommunerna var även skyldiga 

att upprätthålla handlingsprogram där principerna för fördelningen av de statliga resurserna 

skulle anges. Hemspråksundervisningen skulle ges till alla årskurser i grundskolan, 

gymnasieskolan, komvux samt specialskolan. Fram till 1985 var det endast elever vars 

hemspråk gjorde ett levande inslag i hemmet som fick tillgång till modersmålsstöd från 

modersmålslärare. Revidering utfördes och endast den elev, vars ena eller båda 

vårdnadshavare hade ett annat språk än svenska som förstaspråk och som använde det språket 

som ett dagligt umgängesspråk, hade rätt till hemspråksundervisning.  

 

Hyltenstam (1996) informerar vidare att Skolverket inrättades 1991 och kommunerna fick då 

en gemensam resurs för hemspråksundervisning och svenska som andraspråk. Från och med 

1993 tilldelar staten kommunerna ett samlat kommunbidrag utan krav för särskilda ändamål. 

Varje kommun bestämmer således själv hur mycket av resurserna som tilldelas 

hemspråksundervisning.   

 

2.2 Skolverkets rapport om modersmålsundervisning 

I Skolverkets rapport Flera språk- fler möjligheter (2002) som publicerats på uppdrag av 

regeringen kartläggs modersmålsstöd och modersmålsundervisning i förskola och skola. Det 

framgår att för att de tvåspråkiga barnen skall lyckas i skolan och i livet skall förskolan 

erbjuda och stödja barnen i förskolan med modersmålsundervisning. Rapporten stödjer sig på 

tidigare forskning, att barn lär sig lättare om de får använda sitt eget modersmål gällande olika 

ämneskunskaper. Det framhävs att barn lär sig språkets struktur som bäst i de lägre åldrarna. 
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Ändå har modersmålsundervisningen dragits in under 90- talet. I början av 90- talet fick 60 

procent av barn med annat modersmål än svenska modersmålsstöd i förskolan. År 2002 var 

det enbart 13 procent som fick modersmålsstöd. Rapporten (a.a.) visar att kommunerna inte 

längre prioriterar modersmålsundervisning i sin skolplan. En av orsakerna kan vara att 

stadsbidraget togs bort och stora besparingar i kommunerna genomfördes. Rapporten från 

Skolverket (2002) visar även olika attityder kring modersmålundervisning. De människor som 

arbetar med modersmålsstöd är positiva medan politiker och kommunrepresentanter många 

gånger inte ser värdet i modersmålet. Detta syns tydligast i hur de fördelar resurserna inom 

förskolan. Däremot är forskare eniga om att barn som får utveckla sitt modersmål har lättare 

att lära sig svenska. Collier och Thomas (a.a:11) har gjort en omfattande forskning med 

40 000 barn under en tjugoårsperiod som visar på att de barn som får undervisning på sitt 

modersmål har bättre resultat i skolan och klarar sig bättre senare i livet. Skolverket (2002) 

har som förslag att kraven på verksamheterna skall stärkas och att individuella 

utvecklingsplaner för barnens språkutveckling skall införas. Skolverket (a.a.) arbetar för att 

generera en bättre arbetsmiljö för barnen genom att placera barn med samma modersmål på 

en förskola, samt erbjuda pedagogerna kompetensutveckling inom området för att höja 

kvalitén. 

 

2.3 Modersmålet och dess betydelse 

Enligt Ladberg & Nyberg (1996) innebär modersmålet en trygghet för barnet eftersom det är 

det språk som familjen talar. Modersmålet blir mer betydelsefullt än något annat språk 

eftersom familjen är viktig för barnet. Författarna anser att barnet genom sitt modersmålsstöd 

får lättare att lära sig svenska då det blir en ”brygga från det kända till det okända” (a.a:18). 

Ladberg (1999) framhåller också vikten av att barnet får tillgång till sitt modersmål och menar 

att de språk barnet fått med sig från de tidiga åren har en annan känslomässig innebörd än de 

senare inlärda språken. Tabors (1997) diskuterar att modersmålet utgör en grundläggande 

betydelse för barnet. 
 
[…] all children are cognitively, linguistically and emotionally connected 
to the language and culture of their home.[…] as children who are 
linguistically and culturally diverse move from home to preschool, they 
should never be made to feel that they must choose between the ways of 
their family and friends and the ways of their school. Instead, they must 
be assisted in adding to their cultural and linguistic repertoire in this new 
setting without feeling they must give up their cultural and linguistic 
heritage. (Tabors 1997: 174). 
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I likhet med detta framhäver Ladberg & Nyberg (1996) att barn som lever i Sverige med 

föräldrar med annat modersmål alltid har behov av både familjens språk och samhällets språk. 

”Det handlar inte om antingen eller modersmål eller svenska utan om både-och” (a.a:5).  

 

Hyltenstam (1996) presenterar den statliga utredningen om språkminoriteter i förskoleåldern 

(SOU 1774:69). Det framgår att personer som etniskt inte har svensk bakgrund ska ha samma 

rätt som etniska svenskar att ha kontakt med och odla sitt ursprung. För att detta ska vara 

möjligt menar Hyltenstam (a.a) att det behövs behärskning av det språk som speglar 

individens ursprungliga kultur. Jörgenssen (1995) anger att Vygotskij betraktade språket och 

kulturen som väl förankrade i varandra. Detta innebär att barnen ska få ta del av det svenska 

språket och dess kultur i förskolan, samt att de ska få ta del av sitt modersmål och sin 

ursprungskultur. Hyltenstam (1996) framhåller vikten av kulturell tillhörighet och menar att 

det innebär att det behövs stöd från samhällets sida för inlärning av både svenskan och 

modersmålet. Skolverkets senaste utsaga för förskolan rekommenderar att kommunen 

gällande modersmålsstöd bör erbjuda barn med annat modersmål än svenska kontinuerligt 

modersmålsstöd.   

 

Förskolan skall verka för att arbetet präglas av ett interkulturellt 
förhållningssätt där olika kulturer ses som en tillgång samt särskilt 
uppmärksamma att barn med annat modersmål än svenska erbjuds 
kontinuerligt modersmålsstöd. Det är viktigt att personalen ser till att 
arbetet med att stödja barns modersmål och det svenska språket integreras 
i den dagliga verksamheten samt att stödet ges så tidigt som möjligt och 
fortlöpande reflekterar över sina värderingar och föreställningar om 
kulturella och språkliga olikheter och strävar efter att utveckla ett 
interkulturellt förhållningssätt. (SKOLFS 2005:5) 

 

Hyltenstam (1996) menar att modersmålsträning i förskolan bör integreras i verksamheten 

eftersom barnet har möjlighet att utnyttja båda språken i naturliga och vardagliga situationer. 

Enligt Ladberg (1999) går det inte att lära sig språk utan att lära sig kultur. De som lämnar ett 

språk lämnar också i viss mening den kultur som språket bär. Om barnet slutar tala ett språk, 

så förloras de kulturella självklarheter som ligger inbäddade i språket som det finns tillgång 

till utan att tänka på det.  
 

Medvetenhet om det egna kulturarvet och delaktighet i andras kultur 
skall bidra till att barnen utvecklar sin förmåga att förstå och leva sig in 
i andra villkor och värderingar. Förskolan kan bidra till att barn som 
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tillhör de nationella minoriteterna och barn med utländsk bakgrund får 
stöd i dubbel kulturtillhörighet (Skolverket 2005:5) 

 

Ladberg (1994) hävdar att förutsättningarna för att lära sig ett nytt språk är att det behövs 

olika människor runtomkring som vill att barnet skall lära sig språket och att det finns ett 

behov hos barnet att lära sig ett nytt språk. Vidare visar författaren på exempel där barn och 

vuxna kan flera språk och kan uttrycka sig inom olika områden i språket. Ett språk använder 

de hemma med familjen, ett i skolan och ett annat språk när de är ute på byn. Till exempel 

berättar en man att han är uppvuxen med turkmenska och det är det språket som familjen 

kommunicerar med. Men under hans utbildning och i hans arbete pratar han persiska. Han 

uttrycker att det är omöjligt att gräla eller vara smeksam mot sin fru på persiska likväl som det 

är att använda turkmenska i arbetet. ”Jag kan ju inte de orden.”(a.a:15). Ladberg (a.a.) menar 

att något som kan hämma eller göra att det blir svårt för barnet att tillägna sig ett språk är om 

det inte finns en variation av människor runt barnet. Om barnet bara träffar familjen och 

pratar dess språk kan detta i sin tur göra att barnet inte utvecklar ett större ordförråd. 

Följaktligen, om barnet skall lära sig svenska men inte umgås eller bor nära barn som har 

svenska som modersmål kan språket bli torftigt. Enligt Siraj-Blatchford & Clarke (2001) kan 

språk gå förlorat om det inte används och utvecklas. De menar att om inte barnet känner att 

det finns en språklig tillåtande miljö som det känner sig trygg i så kan barnet skämmas för sitt 

modersmål. Detta kan leda till att barnet slutar tala modersmålet och då kan det uppstå 

mottagande tvåspråkighet vilket innebär att barnet förstår sitt modersmål men inte kan tala 

det. 

 

2.4 Språk, känslor och identitet 

 
Genom språk utvecklar vi våra kulturer och värderingar. Språk ger oss 
självkänsla. Språk bär kunskaper och är grunden i möten med andra 
människor. Vi behöver språk för att kunna tänka, drömma, formulera 
frågor och lösa problem. Flera språk ger fler möjligheter (Myndigheten 
för skolutveckling 2006:3 ).  

 
Språk och identitetsutveckling går hand i hand och alla barn har glädje av att möta olika språk 

och få inblick i olika kulturer. Inom förskolan utvecklar barnen sin identitet och sin 

språkutveckling, och även de barn som inte är tvåspråkiga har glädje av olika språkmöten 

eftersom de genom dessa möten får en större förståelse för olika kulturer. Ladberg (2003) är 

av liknande åsikt och menar att språk och identitet är oupplösligt förenade och att identiteten 

formas i tidig ålder. För detta finns stöd i Lpfö 98 (Skolverket 2005) som klargör att språk och 
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identitet är sammanlänkande. I regeringens rapport Mål i mun (SOU 2002) framläggs det att 

barn har rätt till en trygg identitet. 

 

En trygg identitet är en grundförutsättning för en positiv utveckling. Att 
bli sedd som den man är, med den kulturbakgrund man har är 
avgörande för den egna självbilden. Detta innebär att barnets, elevens 
och den vuxnes första språk, modersmål, måste få möjlighet att stärkas 
och växa i det livslånga och livsvida lärandeperspektivet (SOU 
2002:27) 

 

Enligt Ladberg och Nyberg (1996) kan en hjälp för barnen i skolan vara att barnen blir 

undervisade på sitt modersmål. De anser att barn lär sig tala likadant som vilka de identifierar 

sig med. Därmed blir såväl kamrater som vuxna i barnens liv viktiga för barns språk. Språket 

är en mycket viktig samhörighetsfaktor. ”Känslor är betydelsefulla och ibland helt avgörande 

för barns språkutveckling och trygghet är en väsentlig förutsättning för att ta till sig ett nytt 

språk” (a.a:30). Författarna framlägger även att språket måste vara känslomässigt viktigt för 

barnet för att det ska ta till sig språket.   

 

Ladberg (2000) diskuterar modersmålslärarnas betydelse och är av åsikten att de har andra 

erfarenheter än de inhemska språklärarna har. De vet hur det är att komma till ett nytt land, 

hur det är att behöva lära sig ett andraspråk och de har framförallt kunskaper om hur man lär 

sig ett andra språk eftersom att de själva har gjort det en gång. Modersmålsläraren kan även 

fungera som ett viktigt stöd för barnet, framförallt om de har traumatiska händelser såsom 

krig bakom sig. Enligt författaren kan den mest effektiva undervisningen uppnås om 

modersmålsundervisningen integreras med den övriga undervisningen. Barnet får då en bättre 

användning av sitt modersmål samtidigt som de andra eleverna kan intresseras för den nya 

kulturen och språket. Ladberg (2006) berättar att modersmålsundervisningen ofta sker i 

isolerade klassrum där de andra eleverna aldrig märker av den.  

 

2.5 Språkutveckling 0-5 år 

Lindö (2002) betonar att språket börjar redan i mammans mage, och det är här som grunden 

läggs. Barnet kan redan inne i magen reagera på ljud, rörelse och rytmen ifrån mammans röst. 

När barnet föds reagerar barnet särskilt på mammans röst för det är den som barnet har följt 

från tidigt utvecklingsskede. Det födda barnet kommunicerar med sin omgivning med hjälp 
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av sina ögon, genom sitt skrik och joller. Vygotskij menar att barnet är en ”socialt kännande 

individ” (Lindö 2002:81) just för att språkutvecklingen börjar i ett tidigt skede. Stern och 

Söderbergh (Lindö 2002) stöder sig på tidigare forskning då de hävdar att ju tidigare mor och 

barn får träffas efter en förlossning ju rikare språkutveckling utvecklar barnet.  

Enligt Ladberg (2003) har treåriga barn lagt en grund i sitt eller sina språk. Behovet av att 

kommunicera med andra barn kan bli ett avgörande skäl för barn att lära sig ett nytt språk 

under de här åren. Barnet leker också med språket under de här åren. De rimmar och sjunger 

med nonsensord, vänder på ord, älskar rim och ramsor och att leka och experimentera med 

nya ord. Allt det här hjälper dem att bli bekanta med melodin och uppbyggnaden hos ett 

språk. Ju viktigare en vuxen blir för ett barn desto viktigare blir det för barnet att lära hennes 

språk. Under de här åren är en mycket stor del av barns inlärning social till sin natur. Ladberg 

(a.a.) menar att det är behovet av att kommunicera som är barnets drivkraft för att utveckla sitt 

språk. Pramling & Sheridan (2006) menar att talspråkets utveckling är beroende av samspelet 

med omgivningen, vilket förutsätter att barn i förskolan omges av vuxna som stödjer och 

underlättar barns språkande och samtalar med barn. Arnqvist (1993) framlägger att Vygotskij 

och Piaget är av åsikten att språket utvecklas i samspel och kommunikation. Vygotskij anser 

även enligt Håkansson (1998) att den vuxna utmanar och utvecklar barnets språk mer än vad 

barnet kan göra på egen hand. I likhet med detta menar Pramling & Sheridan (2006) att det i 

dialogen är viktigt att även mycket små barn är delaktiga och att de efterhand blir mer 

språkaktiva i samtalen. Enligt Teleman (1997) lär sig barnet dessutom genom att lyssna, gissa 

och kommunicera och vänta på respons från den som lyssnar. Pramling och Sheridan anser att 

det är pedagogen som har i uppgift att skapa tillfälle för kommunikation med barnen och 

påtalar att utvecklingen skall ske på ett lekfullt sätt. Söderbergh (1998) betonar vikten av att 

barn lär sig det talade språket i samband med handling, det är då barnet själv upptäcker 

språkets inre struktur.  Pramling & Sheridan (2006) menar att det är viktigt att pedagoger 

bekräftar barn i språkutvecklingen genom att använda sig av ett språk som barnet behärskar. 

Barnet behöver vidare ha ett intresse för det som de talar om för att det skall ske en positiv 

utveckling. Författarna konstaterar att det lilla barnet gillar att man härmas för då uppstår det 

en kommunikation mellan barnet och den vuxne. Det i sin tur leder till att barnet får en 

starkare självförtroende och en lust till att tala (a.a.).  

 

Teleman (1997) hävdar att när språket används lärs det samtidigt och det behövs ingen 

korrektion när barnet säger ett ord fel grammatiskt utan det ska ske fortsatt kommunikation 

med barnet. Lindö (2002) menar också att föräldern och personalen på förskolan har en viktig 
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uppgift att engagera sig i barnets språkutveckling, inte genom att korrigera om barnet säger 

fel utan att upprepa meningen korrekt så att barnet hör hur det skall låta. Vidare påtalar Lindö 

(a.a.) att när barn och vuxna gör något tillsammans skall den vuxna benämner allt som den 

gör för att barnet i handlingen skall kunna tillägna sig en förståelse i det som sker. Författaren 

hävdar att barn i åldrarna två till fem tillägnar sig språkets grammatiska regler på ett 

enastående sätt. Till skillnad om barnet inte har fått ett rikt språk innan fem till sex års ålder 

har barnet förlorat mycket och det kan vara svårt att ta igen det. Ladberg (1994) stöder 

resonemanget och menar att de första åren i barns liv är viktiga för barnets språkutveckling. 

Även Siraj-Blatchford & Clarke (2001) påvisar det och menar att de första sex åren är 

avgörande för språkutvecklingen. De hävdar att det finns bevis för att barn kan lära sig mer än 

ett språk från födseln och att detta är vanligt förekommande i många länder.  

 

2.6 Språkinlärning av två eller fler språk 

Ladberg & Nyberg (1996) framlägger att människans hjärna kan hantera många språk och 

Ladberg (1994) hävdar att barn inte lär sig ett språk på bekostnad av ett annat. Tabors (1997) 

har liknande sätt att tänka och menar att små barn kan lära sig två eller fler språk och att 

denna process involverar att lägga till ett språk till det första, inte ersätta förstaspråket med 

andraspråket (1997:xiii). Axelsson och Dunar (2006) anser också att all pedagogisk och 

språkvetenskaplig forskning pekar åt att modersmålet behövs som stöd för övrigt lärande. 

Enligt Siraj-Blatchford & Clarke (2001) finns det två sätt gällande språkinlärning av två eller 

flera språk. Simultan språkinlärning innebär att barnet lär sig två språk från tidig ålder, till 

exempel om mamman pratar ett språk med barnet och pappan ett annat. Successiv 

språkinlärning innebär att barnet lär sig ett andra språk efter det första språket är etablerat, till 

exempel om ett barn lär sig ett språk i hemmet och sen ska lära sig ett nytt språk när det 

kommer till förskolan.  

 

DeBey & Bombard (2007) skriver om ett tvåspråkighetsprogram för Bennington College 

Early Childhood Center. Här arbetar pedagogerna med engelska och spanska parallellt, där 

engelska är modersmålet. En av pedagogerna talar med barnen på engelska och en annan talar 

endast på spanska med barnen.  Artikelförfattarna menar att då många barn börjar på 

Bennington College Early Childhood Center mellan åren två och tre är förstaspråkets 

inlärning hög. De framlägger att barn lär sig sitt andraspråk på samma sätt som de lär sig sitt 

förstaspråk genom att de får höra språket och sätta in det i dagliga aktiviteter med konkreta 
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kopplingar till dessa. Den spansktalande pedagogen hjälper barnen att känna tillhörighet inte 

bara till språket, utan även till den spanska kulturen. Barnen på skolan utvecklar spanska som 

andraspråk och många klarar spanska lika bra som engelska. Då barnen befinner sig i mer 

spansktalande områden med sina familjer, är det barnen som kan hjälpa sina föräldrar och 

syskon med översättning.  

 
Enligt Hyltenstam (1996) är det mest effektivt för barn med annat modersmål än svenska att 

få undervisning jämsides, både på modersmålet och på samhällets språk och på det sättet 

utveckla båda språken så det kan nyttjas såväl som talspråk som tankespråk. Författaren 

hävdar att inlärningen av svenskan underlättas om barnet redan har en kvalificerad utveckling 

av sitt eget språk eftersom språken stödjer och påverkar varandra. Författaren menar att då 

barnet behärskar ord och begrepp på ett språk finns det redan en förståelse för ordet vilket 

innebär att barnet bara behöver lära sig ordet på ett nytt språk och inte lära sig hela 

innebörden kring ordet. Lpfö 98 (Skolverket 2005) anger att barn genom ett utvecklat 

modersmål får bättre möjligheter att lära sig svenska. I likhet med detta framlägger Ladberg 

(2003) att barnet som ska inhämta kunskaper på ett nytt språk lättare kan få tillgång till sina 

kunskaper och associationer om det får tänka och samtala om det som lärts på sitt tidigare 

språk. Enligt Svensson (1998) lär sig barn ett nytt språk om de har behov av det och om 

människor som står barnet nära talar olika språk, så lär sig barnet de språken för att de 

behöver det. Att lägga till ett språk är således inte ett problem. Författaren menar att 

problemet uppstår när möjligheten att tala sitt första språk fråntas. Det är det eller de språk 

som barnet har med sig som är avgörande. ”Inlärning av svenska som andraspråk underlättas 

om barnet redan har en kvalificerad utveckling av sitt modersmål” (SOU 1996:143:77). Enligt 

Sellgren (red. Alxelsson & Dunar 2006) behöver pedagoger som arbetar med flerspråkiga 

barn få vidareutveckla sina kunskaper för att få insikt i såväl den egna kulturen som andra 

kulturer.  

 
Häri ligger också ett synliggörande av egna och andras attityder och värderingar om 
språk och kultur. Därtill behövs kunskap om socialisationsmönster för att kunna 
möta barn med olika referensramar och tankemönster. Pedagoger har från sin 
grundutbildning kunskap om enspråkiga barns språkutveckling, men hur två eller 
flera språk kan läras från tidig ålder är ofta ny kunskap. Dessutom behöver 
pedagogerna en orientering om hur man i förskolan och skolan konkret kan 
organisera verksamheten så att båda språken utvecklas. Sellgren (red. Alxelsson & 
Dunar 2006:191). 
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3. Problemformulering 
Arbetets syfte är med utgångspunkt i Lpfö 98 att undersöka modersmålets förekomst på två 

olika förskolor. Vi vill belysa vilken inställning förskolepedagoger och rektorer har till att 

flerspråkiga barn får möjlighet att utveckla sitt modersmål samt hur det påverkar den dagliga 

verksamheten.  

 
• Erbjuds barn med annat modersmål än svenska att få utveckla sitt modersmål i 

förskolan och hur sker det i så fall på berörda förskolor?  

• I vilken utsträckning anser informanterna att Lpfö 98 ligger som grund för språkarbetet 

med barn med annat modersmål än svenska? 

• Hur ser informanterna på betydelsen av att barn med annat modersmål än svenska får 

möjlighet att utveckla sitt modersmål? 
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4. Metod 
Nedan framgår vilka tillvägagångssätt som använts vi utförandet av undersökningarna. Först 

presenteras och motiveras valet av metod, därefter vår gjorda pilotstudie, vilket urval av 

informanter vi gjort samt en beskrivning av genomförandet. Vi presenterar även de 

forskningsetiska principerna samt metodkritik och validitet.  

 

4.1 Val av metod 

Utifrån uppsatsens syfte planerades att utföra individuella kvalitativa intervjuer. Enligt 

Denscombe (2000) innefattar kvalitativa intervjuer detaljerad information som baseras på 

intervjupersonens emotioner, erfarenheter och känslor (a.a:132). Kvalitativa 

semistrukturerade intervjuer valdes för att ge intervjupersonen utrymme att svara med egna 

ord, vilket innebar att intervjun fortlöpte utifrån var informanterna hamnade i sina 

resonemang. Valet av intervju som metod i stället för enkät gjordes för att få en djupare 

förståelse kring vårt syfte i de berörda förskolorna. En enkätundersökning hade förmodligen 

involverat en större undersökningsgrupp men hade i gengäld gett oss mindre utförliga svar. 

Det hade inte heller funnits möjligheter att ställa följdfrågor. Innan intervjufrågorna 

formulerades anskaffades förförståelse och vidare kunskap kring det valda ämnet genom 

litteraturstudier.  Frågorna formulerades för att ge oss adekvata svar utifrån vår 

problemformulering.  

 

4.2 Pilotstudie 

De utarbetade frågorna (bilaga 1 och 2) testades i två pilotstudier för att se om frågorna 

uppfattades korrekt och gav relevanta svar. Testpersonerna bestod av en förskollärare som 

jobbar i en förskoleklass och har för närvarande 4 barn med annat modersmål än svenska i en 

grupp med 13 barn.  Den andra testpersonen är föreståndare på en förskola med 30 barn varav 

två barn har annat modersmål än svenska. Efteråt fördes ett samtal med personerna om hur 

frågorna upplevdes och om de uppfattade dem som relevanta utifrån syftet. Det gavs tillfälle 

att ge förslag på förändringar i frågorna. Responsen från de båda var positiv och inga 

förändringar av frågorna genomfördes. 
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4.3 Urval 

Språkinlärning börjar med de små barnen och oavsett i vilken ålder pedagogen möter barnen 

krävs det gedigen kunskap om barns tidiga språkutveckling, därför ligger det valda 

forskningsområdet i förskolan. Undersökningsgruppen bestod av sammanlagt sex personer, 

fyra förskolpedagoger och två rektorer. Det fanns ingen vetskap om hur verksamheten bedrivs 

kring det valda ämnet utan den enda information som fanns var att det på förskolorna fanns 

barn från många olika kulturer. Undersökningen genomfördes i två olika kommuner på två 

olika mångkulturella förskolor. Om undersökningen hade utförts i endast en kommun hade 

det kunnat få den innebörden att förskolornas arbete hade varit styrt utifrån samma 

förutsättningar som gäller i kommunen. Genom att utföra undersökningen i två olika 

kommuner minskar risken av likvärdiga resultat utifrån kommunens resursfördelning.  

 

Valet av att intervjua rektorer på berörda förskolor gjordes dels för att få en djupare förståelse 

för hur verksamheten fungerar, dels att få information hur många flerspråkiga barn det finns 

på förskolan. Olika pedagoger intervjuades för att få olika perspektiv på hur pedagogerna 

arbetar. Valet av att utföra intervjuer på olika avdelningar gjordes för att få en bredare 

undersökning och att minska risken att få liknande svar från pedagogerna. Antalet informanter 

begränsades utifrån den tid som ansågs tillgänglig för arbetets omfattning. Antalet 

informanter ansågs även ge insyn i hur pedagoger arbetar med flerspråkiga barns 

språkinlärning i modersmålet. 

 

4.4 Genomförande 

Skånska kommuners hemsidor användes för att få information om mångkulturella förskolor i 

kommunerna. Kontakten togs via telefonsamtal med pedagoger på olika förskolor och efter en 

beskrivning av arbetets syfte tillfrågades pedagogerna om de ville ställa upp för intervjuer. I 

den ena kommunen fanns ett direkt intresse från pedagogen som hjälpte till med kontakten 

med en andra pedagog. Därefter kontaktades rektorn som ställde upp för intervju. I den andra 

kommunen var det svårare att få något intresse från förskolorna då de åberopade tidsbrist. 

Slutligen hittades en förskola där de var intresserade av att ställa upp på intervjuer. Vid 

samtliga telefonsamtal informerades informanterna om deras rättigheter utifrån 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2002). Godkännande gavs även för 

diktafonupptagning vid intervjutillfällena.   
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Intervjuerna med pedagogerna genomfördes på de berörda förskolorna inne på avdelningarna. 

Intervjuerna tog mellan 15-30 minuter. Pedagogerna valde en ostörd plats för intervjun i ett 

avsides rum och rektorerna intervjuades på sina kontor. Först gjordes en kort presentation av 

arbetet och syftet med intervjun. Därefter informerades de utifrån Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer (2002) om deras rättigheter och våra skyldigheter gällande 

insamling och bearbetning av data. Diktafonupptagning användes för att få en fullständig 

dokumentation av vad som sades under intervjun (Denscombe 2000). Denscombe anser att 

eventuella feltolkningar kan avvisas, då man har intervjun dokumenterad på bandupptagning. 

Diktafonupptagningen transkriberades efter utförd intervju och det inspelade materialet 

raderas efter godkänd uppsats. För att få en fungerande struktur i intervjun utförde en av oss 

intervjun medan den andra förde kompletterande fältanteckningar. Ansvaret för att intervjun 

genomfördes utifrån planen låg på båda skribenter vilket gjorde att den som förde 

fältanteckningar fick inflika vid behov.  

 
 

4.5 Etiska överväganden 

De etiska övervägandena utgår från Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2002).  

Informanterna blev informerade om syftet med intervjun samt fick en bakgrund till arbetet. 

De blev också informerade om att de när som helst kunde avbryta intervjun utan någon 

förklaring. De fick vidare veta att insamlad data behandlas konfidentiellt och att 

ljudupptagning kommer att förstöras efter godkänt arbete. Därför benämns förskolorna som 

Grannen och Tallen, dessa namn är fingerade.  

 

4.6 Metodkritik och validitet  

Efter genomförandet av intervjuerna kunde slutsatsen dras att de förskolor som inte erbjuder 

barnen modersmålsstöd inte heller hade möjlighet att ge utförliga svar i relation till arbetets 

syfte. Utfallet hade möjligen kunnat bli mer intressant om undersökningar endast gjorts på 

förskolor som har tillgång till modersmålsstöd från modersmålslärare och där pedagogerna 

har en inblick i hur språkarbetet sker. Eftersom ingen observation gjorts på de berörda 

förskolorna innebär det att resultatet grundar sig på informanternas svar och förutsättningen 

grundar sig på att de lämnat sanningsenliga svar. Med tanke på att problemformuleringen har 
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ändrats under arbetets gång kan vissa intervjufrågor ses som irrelevanta i förhållande till 

arbetet. 

 

4.7  Presentation av undersökningsgrupp 

Nedan presenteras förskolorna och informanterna. Namnen på de två förskolorna är fingerade. 

På Granens förskola benämns de båda pedagogerna som pedagog A och B. På Tallens 

förskola anges pedagogerna som pedagog C och D. Pedagog A har uppgett barnet ursprungs 

land istället för modersmål, för att inte utesluta något språk har vi valt att presentera länderna 

under arbetet. 

 

4.7.1 Granens förskola 

Rektorn har arbetat på förskolan i 28 år och är förskollärare i botten. På förskolan finns barn 

med många olika modersmål: albanska, arabiska, bosniska, engelska, polska, turkiska och 

vietnamesiska. Mer än hälften av barnen har annat modersmål än svenska. Rektorn anser att 

det är ett roligt och intensivt arbete att vara rektor på en mångkulturell förskola.  

 

Pedagog A har arbetat som förskollärare 28 år, 10 år på förskola och 15 år på skola i en etta 

och en tvåa och arbetar sedan tre år tillbaka på förskolan. Avdelningen som pedagogen arbetar 

på har tjugo barn i åldrarna 1-5 år. De har sexton barn med annat modersmål än svenska. De 

olika länderna som är representerade är Albanien, Irak, Kina, Kosovo Libanon, Polen och 

Rumänien.  

 

Pedagog B har arbetat som förskollärare i 16 år i olika kommuner i Sverige både i småorter 

och i storstäder, på både små och stora förskolor. De olika barngrupperna som pedagogen 

arbetat i har varit både tätt representerade av svenska barn och av barn med annan etnisk 

bakgrund. På avdelningen finns 19 barn, varav 13 har annat modersmål än svenska. De språk 

som barnen representerar på den avdelning där pedagog B är verksam är arabiska, albanska, 

bosniska och vietnamesiska. Barnen på avdelningen är 1-5 år.  
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4.7.2 Tallens förskola 

Rektorn är i grunden fritidspedagog och arbetar som rektor sedan ett och ett halvt år. Rektorn 

anser att arbetet på en mångkulturell förskola innebär mycket föräldrakontakt och det krävs en 

tydlighet i kommunikationen. Rektorn berättar att det fokuseras mycket på språkutveckling i 

såväl det svenska språket som i barnens modersmål på förskolan. Det går ungefär 70 barn på 

förskolan varav 60 av dem har annat modersmål än svenska. Språken som är representerade är 

arabiska, bosniska, kurdiska, turkiska, polska, spanska och taiwanesiska. Det finns cirka 

femton olika nationaliteter på förskolan, varav arabiska, albanska, bosniska och kurdiska är 

stora språkgrupper.  

 
 
Pedagog C har arbetat som förskolepedagog i 26 år och har arbetat på denna förskola sedan 

1991. Till förskolan tillkom det 1993 många barn från andra länder, varpå extra barngrupper 

startades i en lägenhet. Många familjer flyttade från området och barnantalet minskade vilket 

medförde att barnen fick plats på en avdelning i förskolan. Barnen är 3-6 år och det går 17 

barn på avdelningen, varav 13 barn har annat modersmål än svenska. Barnens modersmål är 

albanska, arabiska, bosniska, polska och spanska. 

 
Pedagog D är förskollärare har arbetat i 20 år och har arbetat mycket som dagmamma. 

Pedagogen utbildade sig vidare till specialpedagog och var färdig 2004. På avdelningen finns 

det 16 barn och 14 av dem har invandrarbakgrund. De olika språken som är representerade, 

förutom svenska, är albanska, arabiska, bosniska, kurdiska, polska och turkiska. 
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5. Resultat 
Resultaten presenteras varje förskola för sig under rubrikerna Barns möjlighet att få utveckla 

sitt modersmål i förskolan, Lpfö 98 som grund för språkarbetet och Inställning till 

modersmålets betydelse.  

 

5.1  Barns möjlighet att få utveckla sitt modersmål i förskolan 
 

5.1.1 Granens förskola  

Granens rektor informerade om att de på förskolan inte har möjlighet att erbjuda barn med 

annat modersmål än svenska modersmålsstöd från modersmålslärare. De har tillgång till tolk 

vid inskolningar, vid föräldrasamtal och vid övrig föräldrakontakt. Anledningen till att det inte 

erbjuds modersmålsstöd för barnen är att kommunen inte erbjuder förskolan det. Skolverket 

har gjort granskningar och kritiserat det bristande modersmålsstödet i förskolan, vilket rektorn 

anser positivt eftersom kommunen därmed får påtryckningar av Skolverket som kan leda till att 

kommunen tar allvarligare på frågan om modersmålsstöd i förskolan. Det finns anställd 

personal på de olika avdelningarna som pratar albanska, arabiska, finska, polska och rumänska. 

Dessa tas till hjälp vid eventuella språkbrister och används inte till modersmålsstöd för barnen. 

Det finns inga speciella kompetenser kring barns modersmål på förskolan förutom de anställda 

pedagogerna som redan talar de olika språken. Personalen har inte erbjudits någon 

kompetensutveckling inom området. Rektorn har gått på en föreläsning där en kvinna berättade 

hur det var att komma till ett nytt land och genom denna föreläsning gavs en förståelse för hur 

det kan vara att komma som invandare till ett land.  Rektorn berättar om hur de på förskolan 

arbetar för att ta tillvara barnens modersmål genom att pedagogerna med föräldrarnas hjälp lär 

sig viktiga ord och fraser på barnens modersmål för att underlätta kommunikationen.  

 

Pedagog A informerar om att barnen på gällande avdelning inte får möjlighet till 

modersmålsstöd eftersom kommunen inte erbjuder det. Det finns en anställd pedagog från 

Kosovo på avdelningen som kan hjälpa till med översättning för de barn som talar samma 

språk. Avdelningen har haft ett projekt där barnen fick en kanin med en ryggsäck hem som de 

skulle fylla med saker från sitt hemland. Barnen fick sedan presentera dessa för sina kamrater 

på förskolan. En del av föräldrarna var även på förskolan och berättade om sitt hemland. 
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Personalen på förskolan bjöd på något att äta från det presenterade landet och hissade landets 

flagga. Det arbetades inte med barnens modersmål men genom projektet användes det 

svenska språket kring sakerna från barnens hemland. Det skedde ingen medveten 

språkpedagogik utan pedagogen menar att språket naturligt kom in i arbetet. De lånar böcker 

på barnens språk men eftersom ingen av personalen kan språken läses böckerna inte för 

barnen.  

 

På avdelningen där pedagog B arbetar erbjuds barnen inget modersmålsstöd från 

modersmålslärare, vilket beror på att det inte avsätts pengar till detta ändamål. Pedagogen 

anser att det beror på att det inte finns något lagförslag som säger att kommunerna måste 

erbjuda modersmålsstöd och därför dras det också in på det.  I personalgruppen finns en 

pedagog som pratar albanska och de har planeringsavlösare som pratar bosniska och arabiska. 

Det sker ingen modersmålsträning för barnen utan dessa pedagoger fungerar mest som 

översättare vid behov. Pedagogen talar om språkarbetet för de barn som har annat modersmål 

än svenska och menar att det är mycket viktigt att vara konkret och vara noga med att 

benämna sakers namn. De tar hjälp av bilder och böcker och rim och ramsor. Detta sker 

endast på det svenska språket.  

 

5.1.2 Tallens förskola  

Rektorn berättar att barnen på förskolan får modersmålsundervisning vilket sker på olika sätt. 

De arabisktalande barnen får fyra timmar i veckan medan de andra som får 

modersmålsundervisning får två timmar. Eftersom det råder brist på modersmålslärare är det 

inte alla barn med annat modersmål än svenska som får modersmålsstöd på förskolan. Det 

finns fyra språkgrupper som är större och modersmålsstöd erbjuds för dem. Språkgrupperna 

är arabiska, albanska, bosniska och kurdiska. De har en modersmålslärare i arabiska som är 

anställd 50 procent på förskolan och ingår i det dagliga arbetet. Den arabisktalande 

modersmålsläraren går runt på de olika avdelningarna och finns där som stöd för de 

arabisktalande barnen. De andra modersmålslärarna kommer endast ut till förskolan på 

angivna tidpunkter. Modersmålslärarnas målsättning är att ingå i den dagliga verksamhetens 

aktiviteter men det uppnås av olika anledningar inte alltid. En anledning tror rektorn kan  vara 

att vissa modersmålslärare föredrar att arbeta med barnen i mindre grupper på ett mer 

traditionellt arbetssätt genom att använda sina böcker. Personalen på förskolan har varit på 
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fortbildning där modersmål, språk och lärande behandlades, och vid fem tillfällen fick 

samtliga av personalen heldagsutbildning. 100 pedagoger från rektorsområdet fick ytterligare 

utbildning och handledning, varav 40 av dessa fick en fördjupande utbildning i en tio poängs 

kurs på högskolan. Eftersom språkarbetet prioriteras på förskolan har personalen under året 

fått ta del av olika föreläsningar som behandlar samma område.  

 

Förskolan för en språkjournal över barnens språkutveckling vilket innebär att från barnen 

börjar till årskurs nio förs det en journal över barnens språkutveckling som diskuteras varje 

halvår. I språkjournalen kan det till exempel upptäckas om det finns luckor i ett barns 

språkutveckling för att kunna arbeta mer med det specifika problemet.  Det som förs in i 

journalen är endast utvecklingen i det svenska språket men rektorn menar att det hade varit 

önskvärt att ändra så även barnets modersmål blir synligt. Förskolan har precis haft journalen 

uppe för revidering för att få med modersmålet och modersmålslärarna i arbetet. Enligt 

rektorn har modersmålslärarna och övrig personal ett gott samarbete. Modersmålslärarna 

hjälper övrig personal om språkkunskapen brister i utvärdering av barnet och dess 

språkutveckling. Rektorn menar att det är viktigt att arbeta med trygghet och närhet vilket är 

särskilt betydelsefullt för de barn som nyligen har anlänt till Sverige. Det är även viktigt att 

nivån läggs rätt för barnen eftersom det språkligt tar längre tid för barnen. När 

modersmålsläraren inte är på avdelningarna försöker personalen ta tillvara på barnets 

modersmål genom att till exempel fråga vad olika saker heter på barnets modersmål.  

 

På avdelningen där pedagog C arbetar finns det en arabisktalande förskollärare som arbetar 50 

procent och är på avdelningen två timmar tre dagar i veckan. Modersmålsläraren arbetar 

mycket med det de gör i den övriga verksamheten. Modersmålslärarens arbete innebär till stor 

del att tolka samt att hjälpa barnen att se olika sammanhang i verksamheten. De albanska 

barnen får modersmålsstöd två timmar i veckan och de går oftast i väg för att vara i en grupp 

för sig själva. De barn som talar bosniska får också modersmålsstöd två timmar en gång i 

veckan. Arbetet sker både i den övriga barngruppen och i en mindre grupp med de barn som 

har samma modersmål. Pedagogen påtalar att det är viktigt att barn som får modersmålsstöd 

får tillgång till det i en egen grupp för att då kan alla barn få tillgång till stödet samtidigt.   
 

Jag vet att de ska integreras men […] när man redan har gjort mycket planerat så är 
det fint att de får träffa henne. Det är så lätt att det inte blir något för att om hon är 
ute så pratar hon med ett barn kanske så är de andra barnen långt iväg och leker 
(pedagog C, Tallens förskola).  
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De spansktalande och de polska barnen får inte något modersmålsstöd för att de är för få om 

sitt språk. Pedagogen menar att det är en resursfråga. Personalen ska vara positiv till 

modersmålslärarna och till deras kultur eftersom modersmålsläraren är viktig därför att 

barnets modersmål bekräftas. Personalen försöker informera modersmålslärarna om teman för 

att barnen ska få möjlighet att arbeta med temat på sitt modersmål. Ibland under högläsning 

läses först sagan på svenska och sen läser modersmålsläraren på sitt språk. Alla barnen kan 

inte just det modersmålet men pedagogen anser att alla barn ändå blir delaktiga och får 

möjlighet att höra melodin i språket. Pedagogen är av åsikten att det är viktigt att personalen 

har ett tydligt språk och anser att det är särskilt viktigt för de barn som ska lära sig svenska.  

Det är viktigt att ta tillvara på alla tillfällen som är språkutvecklande i förskolan.  

  

Pedagog D berättar att de barn som får modersmålsstöd på avdelningen är albaner, bosnier 

och kurder. De barn som kommer från Polen får inget modersmålsstöd eftersom förskolan inte 

har tillgång till modersmålslärare på polska på grund av att det är brist på modersmålslärare. 

De har modersmålsstöd till de språkgrupper som är mest representerade på förskolan, 

arabiska, albanska, kurdiska och bosniska. Modersmålsläraren i arabiska är på avdelningen 

två timmar, två gånger i veckan, men om behovet till mer stöd finns har de tillgång till den 

arabiska modersmålsläraren nästan varje dag. Modersmålsstödet ges oftast i mindre grupp 

med de barn som har samma modersmål. Gruppen går ifrån den övriga barngruppen men 

pedagogen hade önskat att de var med mer i verksamhetens aktiviteter. Pedagogen informerar 

om att modersmålslärarna ofta kommer på eftermiddagarna då de inte har så mycket 

planerade aktiviteter för barnen på avdelningen. Modersmålsläraren har redan planerade 

aktiviteter för de barn som ska ha modersmålsstöd vilket medför att stödet ges avskilt från den 

övriga verksamheten. De försöker informera modersmålslärarna om vad de planerat så att 

barnen får göra liknande saker fast på sitt modersmål. På det sättet menar pedagogen att 

barnen får tillgång till ord både på svenska och på sitt modersmål och att inlärningen då sker 

parallellt.  Det finns svårigheter med detta eftersom modersmålslärarna ofta åker runt till olika 

förskolor och det finns inte någon gemensam planeringstid för personalen på förskolan och 

modersmålslärarna. Gällande arbetet med barnen som har annat modersmål än svenska 

berättar pedagogen att personalen är väldigt tydliga i sina instruktioner till barnen, att de 

arbetar med konkret material och i små grupper så att alla barn får komma till tals. Eftersom 

barn med annat modersmål än svenska ofta ligger efter rent språkligt är personalen extra noga 

med att inte göra det för svårt för barnen.  
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 5.2 Lpfö 98 som grund för språkarbetet 
 

5.2.1 Granens förskola  

Varken rektorn eller någon av pedagogerna anser att förskolan uppfyller de mål enligt Lpfö 98 

och menar att de inte heller kan det eftersom de inte har tillgång till modersmålslärare.  

Pedagogen A menar att det beror på att ingen av personalen kan barnens modersmål: ”Nej det 

kan man inte säga att de får för att det är ingen av oss som kan språket.” (Pedagog A, Granens 

förskola).  

 

5.2.2 Tallens förskola  

Rektorn anser att de på förskolan når de angivna målen enligt Lpfö 98 gällande barns 

modersmålsutveckling men önskar att kunna erbjuda alla barn modersmålsstöd. Det är inte 

alla föräldrar som vill att deras barn får modersmålsstöd utan de vill i stället att de ska lära sig 

svenska. Gällande detta menar rektorn att det är viktigt att betona för föräldrarna att de med 

sina barn arbetar med sitt modersmål och att förskolan hjälper barnet till såväl det svenska 

språket som barnets modersmål. Det är viktigt att få föräldrarna engagerade i frågan och kräva 

att deras barn ska få modersmålsstöd. 

 

Pedagog C menar att målet uppnås för de barn som får modersmålsstöd, men om 

modersmålsstöd inte finns så uppnås inte heller målet. ”[…] har man ingen 

modersmålsstödjare kan man inte säga att de får något stöd härifrån förutom uppmuntran.” 

Vidare berättas att det inte är mycket för barnet att endast träffa sin modersmålslärare en gång 

i veckan men att det är bättre än inget. Målet på förskolan är dock att barnen ska lära sig 

svenska och pedagogen menar att ansvaret för barnets modersmålsutveckling till stor del 

ligger på föräldrarna.  

 

Pedagog D ger inget tydligt svar på frågan men är tacksam för det stöd som erbjuds men 

önskan finns att barnen får mer modersmålsstöd. Pedagogen lyfter även föräldrarnas del i 

barnets modersmålsutveckling och menar att de har ett ansvar för utvecklingen. 
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5.3 Varför flerspråkiga barn ska få möjlighet att utveckla sitt 

modersmål 

5.3.1 Granens förskola  

Rektorn poängterar betydelsen av att barn får möjlighet att utveckla sitt modersmål:  

 
Det är ju viktigt att se till så att de får ha sitt eget språk i botten för att det är det 
allra viktigaste för att dom ska kunna gå vidare, på alla sätt känslomässigt, och 
språkmässigt till att lära sig svenska och lära sig tänka man måste lära sig hantera 
sig eget språk innan man kan gå vidare. (Rektor, Granens förskola).  

 

Rektorn berättar om en situation där modersmålets betydelse blir synlig då där var ett ledset 

barn som blev lugnat och tröstat av att pedagogen talade barnets modersmål. Vidare berättas 

om olika inställningar från personalen gällande barnens modersmål. Viss personal anser att 

barnens skall blandas bättre så att det inte blir för många barn med samma språk på en 

avdelning. Personalen menar att många barn med samma modersmål på en avdelning kan 

innebära att barnen endast talar sitt modersmål och inte utvecklar det svenska språket. 

Personalen uttrycker även en frustration kring hämtning och lämning då personalen upplever 

att de inte förstår kommunikationen mellan föräldrar och barn då de pratar sitt modersmål. 

Rektorn menar att det har skett många missförstånd med tanke på att vissa språk låter hårdare 

än andra, vilket kan medföra att personalen kan känna sig obekväm. 

 

Modersmålets betydelse är enligt pedagog A att det blir lättare för barnet att lära sig svenska 

om det kan sitt modersmål. Om barnet kan sitt modersmål har det redan ett etablerat språk 

men om barnet inte har modersmålet när de skall lära sig svenska, har det ingen talat språk 

alls att tillgå. 

 

Pedagog B hänvisar till studier som tyder på att modersmålet behövs för barnet eftersom det 

hjälper barnet med det svenska språkets utveckling. Studierna visade att om barnet får 

utveckla båda språken i tidig ålder går det också bättre för barnet när det blir äldre i fortsatt 

skolgång.  Pedagogen påtalar vikten av att föräldrarna förstår detta så att de kan hjälpa barnet 

med modersmålsutvecklingen i hemmet medan förskolan hjälper barnet med det svenska 

språket: ”Jag tycker det är viktigt och påtalar det för våra föräldrar att prata ni ert språk 

samtidigt som vi lär dem svenska.”  
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5.3.2 Tallens förskola  

Enligt rektorn har modersmålet den betydelsen att det fungerar som en grundstomme för 

barnet och att det är viktigt att barnet har modersmålet utvecklat och att de får forstsätta att 

utveckla det. För att barnet ska kunna tillägna sig ett nytt språk så behöver det ha ett utvecklat 

modersmål. Rektorn berättar att det är viktigt att även föräldrarna förstår detta: 
 
[…] ibland kommer det föräldrar som kommer och man frågar om de vill ha 
modersmål, så nej, vill dom inte det för de vill att de ska lära sig svenska. De ska inte 
lära sig sitt språk och så får man förklara för dem att det är viktigt att först lära sig 
sitt modersmål och sen svenska. Det är inte det alla som köper det utan då ska barnen 
knappt inte få prata sitt eget modersmål. Hade man då kunnat få en form av 
föräldrautbildning så tror jag att man hade kunnat få med sig föräldrarna. (rektor, 
Tallens förskola).  

 

Barn som kan många språk får också lättare att lära sig fler nya språk. Rektorn tror att de 

flerspråkiga barnen har en fördel i framtiden och att språkkunnighet är extra viktigt i dagens 

globala samhälle. För framtiden ser rektorn en mångspråkig förskola som något fördelaktigt: 

”Jag tror att de är vinnare i framtiden.”  
 

Pedagog C poängterar att modersmålet är viktigt för barnets identitet och för att barnet ska 

kunna ha kontakt med sin familj och sina släktingar. Vidare anser pedagogen att människor 

själva ska få bestämma om de vill räkna sig som svenskar eller ha tillgång till såväl den 

svenska kulturen som sin ursprungskultur. Modersmålet är även en förutsättning för barnets 

utveckling i det svenska språket. Förutsättningen för att barnet ska få en bra språkutveckling i 

det svenska språket är att ha ett väl utvecklat modersmål. Pedagogen märker skillnad på de 

barn som inte fått utveckla sitt modersmål i hemmet och menar att de också har större 

problem med svenskan och poängterar ”Modersmålet är inget medfött utan det måste tränas 

och användas.” (Pedagog C, Tallens förskola). Vidare berättar pedagogen att de regelbundet 

samtalar med föräldrarna om vikten av att de talar sitt modersmål i hemmet. Pedagogen anser 

att föräldrarna inte skall lära barnet svenska, utan att detta ansvar ligger i förskolan.  

 

Enligt pedagog D är det viktigt för barnet att kunna sitt modersmål för att få en bättre 

språkförståelse. Om barnet inte kan sitt eget språk får det svårt att lära sig det svenska språket 

eftersom språken hänger samman. Det arbetas mycket med det svenska språket på förskolan 

vilket innebär att det är viktigt att barnet får tillgång till sitt modersmål i hemmet. Pedagogen 

berättar att barnen ofta talar mycket svenska med sina vänner. De äldre syskonen kan då bli 

förebilder för de yngre syskonen vilket kan medföra att de yngre barnen tar efter sina syskon 
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och talar svenska i stället för sitt modersmål. Pedagogen poängterar hur viktigt det är för 

barnet att ändå ha kvar sitt modersmål för kontakten med sitt hemland och sina släktingar. 

Angående detta ger pedagogen ett exempel att det på avdelningen finns en albansk flicka som 

inte gärna talar sitt modersmål längre. Hon förstår sin modersmålslärare men svarar på 

svenska. Fortsatt berättar pedagogen hur viktigt språket är för barnets identitet och 

kulturtillhörighet. Därför poängterar de från förskolan att det är viktigt att föräldrarna ger 

barnet dess modersmål i hemmet.  
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6. Analys 
I följande del analyseras och jämförs informanternas svar utifrån samma rubriker som 

presenteras i resultatdelen.  

 

6.1  Barns möjlighet att få utveckla sitt modersmål i förskolan 

Granens förskola har ingen möjlighet att erbjuda barn med annat modersmål än svenska 

modersmålsstöd från modersmålslärare. På Tallens förskola får barn från fyra olika 

språkgrupper tillgång till modersmålsstöd av modersmålslärare. Det är de barn som har 

albanska, arabiska, bosniska och kurdiska som modersmål. De arabisktalande barnen får 

modersmålsstöd av modersmålslärare fyra till sex timmar i veckan och de barn som har 

albanska, bosniska och kurdiska som modersmål får träffa sina modersmålslärare två timmar i 

veckan. De barn som inte har något av de ovanstående modersmålen får inte möjlighet att 

träffa modersmålslärare. Informanterna från Tallens förskola anger att anledningen är att 

barnen är få om sitt modersmål och att det är brist på modersmålslärare. Det prioriteras inte 

att hitta och tillsätta modersmålslärare när det är ett mindre antal barn som talar samma 

modersmål. Även på Granens förskola där de inte har modersmålslärare anges att 

förutsättningarna för att barnen ska få möjlighet att träffa modersmålslärare är att kommunen 

prioriterar att inte lägga ekonomiska resurser på det. Vidare berättar rektorn att det gjorts 

granskningar av Skolverket för att utreda modersmålsstödet i förskolan. Pedagog B anser att 

det bör tillkomma en lag som gör att kommunerna måste erbjuda barn med annat modersmål 

än svenska modersmålsstöd från en modersmålslärare.  

  

De båda rektorerna berättar att pedagogerna på deras förskolor lär sig vardagliga ord och 

fraser på barnens modersmål för att ta till vara på deras modersmål och underlätta 

kommunikationen. Ingen av pedagogerna informerar att de eller kollegor till dem arbetade på 

rektorernas ovannämnda sätt och det bedrivs ingen speciell pedagogik för att utveckla barnens 

modersmål. Resultatet visar att de på de fyra avdelningarna inte arbetar med barnens olika 

modersmål eftersom ingen av pedagogerna informerar att det sker någon annan form av 

modersmålsstöd på deras avdelningar. Om barnen ska få modersmålsstöd på de båda 

förskolorna innefattar att de får det från modersmålslärare.  
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Ingen av informanterna uttryckte att ansvaret att barn får möjlighet att utveckla sitt 

modersmål låg på dem utan hänvisade till att det berodde på om kommunen tillsatte 

modersmålslärare för barnen. Verksamheten är uppdelad på två olika sätt, antingen sker 

aktiviteter för alla barn på avdelningen där det arbetas med det svenska språket eller så arbetas 

det med barnens modersmål i samband med att modersmålsläraren kommer.  Det finns ingen 

kombination där modersmålet och det svenska språket utvecklas tillsammans. 

Modersmålslärarnas arbete sker på Tallens förskola på olika sätt: vissa arbetar med barnen i 

grupper för sig själv, vissa ingår i den övriga verksamhetens aktiviteter och vissa gör en 

blandning av dessa arbetsformer. Pedagogerna kan inte berätta närmare om hur 

modersmålsundervisningen bedrivs, då det inte deltar i undervisningen. Pedagog C bekräftar 

däremot att de har läst tillsammans för barnen, då läser först en pedagog på svenska och sedan 

en annan på ett modersmål. Detta för att de barn som har det modersmålet skall få känna sig 

extra delaktiga. Rektorn berättar att modersmålslärarnas målsättning ska vara att ingå i 

förskolans aktiviteter men att detta inte alltid sker. Pedagog D anger att anledningen kan vara 

att förskolans personal och modersmålslärarna inte har möjlighet till gemensam planeringstid. 

Både pedagog C och D berättar att de informerar modersmålslärarna om planerade aktiviteter 

och eventuella teman som förskolan skall arbeta med. Pedagog C är av åsikten att 

arbetsformerna för modersmålsstöd från modersmålslärarna bör varieras så att barnen både får 

tillgång till integrerat modersmålsstöd och separat med endast de barn som delar modersmål. 

Ansvaret att barnen får utveckla sitt modersmål ligger på Tallens förskola på 

modersmålslärarna. Enligt rektorn har all personal på förskolan fått fortbildning inom 

området, varav några fått en fördjupad högskoleutbildning på tio poäng. Ingen av 

pedagogerna som deltagit i studien angav att de fått någon utbildning. Rektorn på Granens 

förskola informerar att pedagogerna inte besitter någon särskild kompetens gällande barnens 

modersmålsstöd och hänvisar till att det finns flerspråkiga pedagogerna som delar modersmål 

med vissa barn.  De har på förskolan anställd personal som har annat modersmål än svenska. 

Pedagogerna har albanska, arabiska, finska, polska och rumänska som modersmål. Barnen på 

de båda avdelningarna har ursprung från Albanien, Irak, Kina, Kosovo, Libanon, Polen, 

Rumänien och Vietnamn. Det finns anställd personal som delar modersmål med fem av åtta 

språkgrupper. Den funktion som dessa pedagoger fyller är att vid behov att översätta för de 

barn som talar deras språk. Eftersom det finns personal som delar modersmål med en del av 

barnen finns det möjlighet att stimulera barnets modersmål. Möjligheten tas inte till vara som 

det ser ut idag. De arbetar överhuvudtaget inte med barnens modersmål på Granens förskola 

men Pedagog A berättar att barnens hemland blir synliggjort och presenterat av barn och 
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föräldrar i ett projektarbete som avdelningen arbetat med. Pedagog B anser att arbetet med 

annat modersmål än svenska innebär att vara konkret och benämna föremål vid dess korrekta 

namn på svenska. Det bedrivs inget kontinuerligt arbete för att synliggöra och ta tillvara på 

barnets kulturella bakgrund. Projektet innefattade den barngrupp som för tillfället befann sig 

på förskolan vilket innebär att alla barn kanske inte har deltagit i arbetet och därför inte tagit 

del av de olika kulturerna. Både pedagog A och B lägger fokus på det svenska språket.  

 

Samtliga pedagoger menar att det innebär att vara tydlig i sitt språk när man talar för att 

barnet skall lära sig det svenska språket och pedagog C betonar vikten av att benämna olika 

föremål och saker. Pedagog D talar om betydelsen av att ha små barngrupper där alla barn får 

möjlighet att komma till tals och både pedagogen och rektorn poängterar att svårighetsgraden 

läggs på rätt nivå för barnen. Fortsatt trycker pedagog B och C på vikten av att benämna olika 

föremål på svenska för barn med annat modersmål än svenska. Detta handlar således bara om 

arbetet i det svenska språket och inte om barnets modersmålsutveckling. 

 

 

6.2 Lpfö 98 som grund för språkarbetet 

Informanterna på Granens förskola berättar att barnen på förskolan inte erbjuds 

modersmålsstöd från modersmålslärare. Informanterna anser att eftersom de inte har tillgång 

till modersmålslärare kan målen enligt Lpfö 98 inte heller uppnås och pedagog A tillägger att 

det beror på att ingen av personalen talar barnets modersmål. På Tallens förskola anser 

rektorn och pedagog C att de barn som får träffa modersmålslärare får en god språkutveckling 

i sitt modersmål. Pedagog D tycker att det är bra att förskolan kan erbjuda barnen 

modersmålsstöd, men anser att det sker i för liten omfattning. Rektorn på Tallens förskola 

uttrycker en önskan om att alla barn med annat modersmål än svenska ska bli erbjudna 

modersmålsstöd från modersmålslärare. Pedagog D är av liknande åsikt och anser att barnen 

skall få mer stöd än vad de får idag i sitt modersmål. Samtliga informanter hänvisar att 

möjligheten att uppnå målen beror på om barnen får träffa modersmålslärare eller ej.  
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6.3 Varför flerspråkiga barn ska få möjlighet att utveckla sitt 

modersmål 

Samtliga informanter anger att modersmålets huvudsyfte är att hjälpa barnet att utveckla det 

svenska språket och framhäver att barnet behöver ha ett utvecklat modersmål då det är 

förutsättningen för att tillägna sig det svenska språket. Pedagog B hänvisar till forskning som 

tyder på att modersmålet har betydelse för barnets utveckling i det svenska språket och 

pedagog C kan märka en skillnad på de barn som har ett utvecklat modersmål och menar att 

de lättare utvecklar det svenska språket. Informanterna poängterar modersmålet som viktigt 

för att det främjar det svenska språkets utveckling men ingen av dem berättar att de arbetar 

med modersmålet. Det finns en skillnad hos pedagogerna på de två olika förskolorna gällande 

inställningen till barnets modersmål. På Granens förskola anger pedagogerna att det är viktigt 

att barnen i förskolan får lära sig det svenska språket. Rektorn på Granens förskola menar att 

det är känslomässigt viktigt för barnet har modersmålet i botten och att barnet kan hantera sitt 

eget språk innan det svenska språket. Rektorn anser att modersmålet innebär en trygghet för 

barnet. På Tallens förskola påtalas att modersmålet också har en emotionell betydelse och att 

kunskap i modersmålet är en viktig faktor till barnets kontakt med föräldrar och släkt. 

Pedagog B, C och D påpekar vikten av att barnet får tillgång till sitt modersmål i hemmet och 

påtalar för föräldrarna att det är viktigt att de pratar modersmålet med sina barn. Rektorn på 

Tallens förskola anser att det är viktigt att föräldrarna förstår hur betydelsefullt det är att 

barnen får modersmålsstöd och vill därför starta utbildning för att ge dem mer kunskap. 

Rektorn ser flerspråkighet som en stor fördel i dagens internationaliserade samhälle.  Från de 

båda förskolorna läggs ansvaret till stor del på att föräldrarna talar modersmålet i hemmet. De 

är av åsikten att modersmålet är viktigt för barnet och då de inte ger modersmålsstöd på 

förskolan påpekar de för föräldrarna att det är viktigt att de ger barnen det i hemmet. Trots att 

pedagogerna uppmuntrar föräldrarna att tala modersmålet med barnet finns det en rädsla för 

modersmålet på Granens förskola. Rektorn berättar att personalen känner sig obekväm då 

föräldrarna talar sitt språk med barnet vid hämtning och lämning.  
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7. Diskussion 
Arbetets syfte är med utgångspunkt i Lpfö 98 att undersöka modersmålets förekomst på två 

olika förskolor. Vi vill belysa vilken inställning förskolepedagoger och rektorer har till att 

flerspråkiga barn får möjlighet att utveckla sitt modersmål samt hur det påverkar den dagliga 

verksamheten. Litteraturen diskuteras i förhållande till studiens resultat under de rubriker som 

följt arbetet. 

 

7.1 Barns möjlighet att få utveckla sitt modersmål i förskolan 

Rapporten Flera språk- fler möjligheter (Skolverket 2002) visar att modersmålsstödet i 

förskolorna har minskat. I början av 90-talet fick 60 procent av barn med annat modersmål än 

svenska modersmålsstöd i förskolan och år 2002 fick endast 13 procent stödet. I rapporten 

anges att anledningen till minskningen är att statsbidraget togs bort. I likhet med detta påpekar 

Hyltenstam (1996) att det beror på att kommunerna har en gemensam resurs för 

modersmålsstöd och att det inte finns några bestämmelser för hur pengarna skall fördelas. Vår 

studie visar att Granens förskola inte har tillgång till modersmålslärare eftersom kommunen 

inte tillsätter resurser för det. Rektorn på Granens förskola refererar till en granskning gjord 

av Skolverket där det har påvisats att det erbjuds för lite modersmålsstöd i förskolan. Pedagog 

B på samma förskola efterfrågar ett lagförslag för att kommunerna skall tillsätta 

modersmålsstöd på förskolan. Skolverkets allmänna råd för modersmålsstöd i förskolan 

(SKOLFS 2005) rekommenderar att kommunerna ska ge barn med annat modersmål än 

svenska tillgång till kontinuerligt modersmålsstöd i förskolan. Eftersom det bara är en 

rekommendation och ingen lag tror vi medför att resurserna fördelas till annat som anses 

viktigare. Förutsättningarna för barnen blir då väldigt olika beroende på vilken kommun som 

familjen bor i. Vi hade velat se att en lag införts så att barn med annat modersmål än svenska 

skall få möjlighet att utveckla sitt modersmål för att alla barn skall få liknande förutsättningar 

senare i livet. Språkforskare är överens om att språk berikar varandra. Trots detta har politiker 

i många kommuner valt att ta bort möjligheten för barn i förskolan att få modersmålsstöd från 

modersmålslärare. Detta kan vara tillföljd av att det ekonomiska statsbidraget drogs in som 

tidigare nämnts ovan. I den andra kommunen tillsätts resurser för barns modersmålsstöd i 

förskolan vilket medför att Tallens förskola erbjuder modersmålslärare för de fyra 

språkgrupperna som talas av de flesta barnen.  
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På de båda förskolorna utgör barn med annat modersmål än svenska en övervägande 

majoritet. Tillgång till modersmålsstöd från modersmålslärare varierar i hög grad mellan dem, 

från inga timmar alls på Granens förskola, till sex timmar i veckan på Tallens förskola. På 

Tallens förskola finns en arabisktalande modersmålslärare 4-6 timmar i veckan på de olika 

avdelningarna. Den arabiska modersmålsträningen sker såväl integrerat med de andra barnen 

på förskolan, som i mindre grupp med enbart arabisktalande barn. Övriga som får 

modersmålsstöd från modersmålslärare är barn som har albanska, bosniska och kurdiska som 

modersmål och undervisningen sker såväl separat, som integrerat med övriga verksamheten. 

Enligt Ladberg (2000) bör modersmålsundervisningen integreras i den övriga undervisningen 

eftersom de andra barnen får kunskap och en förståelse för olika språk och kulturer. Rektorn 

på Tallens förskola informerar om att modersmålslärarna bör ingå i förskolans övriga 

aktiviteter. Det belyser även Hyltenstam (1996) som menar att modersmålsträningen bör 

integreras i verksamheten eftersom barnet då får möjlighet att använda båda språken i en 

naturlig miljö. Rektorn berättar att integrationen av modersmålsundervisningen inte uppnås 

och pedagogerna hänvisar till att det beror på att det inte finns gemensam planeringstid. 

Pedagog C anser att det är viktigt att barnen även får träffa sin modersmålslärare i mindre 

grupper för att få kvalitetstid med modersmålsläraren. Vi delar åsikt med pedagog C, att det är 

risk att barnen inte får lika mycket tid om modersmålsläraren är i verksamheten, eftersom 

barnen kan befinna sig på olika ställen i rummet och i olika lekar. Om däremot 

modersmålsläraren går i väg med barn i en mindre grupp, får alla tillgång till pedagogen. Å 

andra sidan, skiljer man barnen från de övriga aktiviteterna i förskolan kan det leda till att 

barnen missar en del av verksamheten vilket i sin tur leder till att det missar en del av den 

sociala samvaron med de andra barnen. Det är även betydelsefullt som Ladberg (2000) 

framlägger att barnen får ta del av varandras språk och kultur. 

 

Informanterna från Granens förskola berättar att det finns anställd personal på förskolan som 

talar annat modersmål än svenska. De olika pedagogerna talar albanska, arabiska, finska, 

polska och rumänska. Barnen som går på de två avdelningar där studien genomförts har 

ursprung från Albanien, Irak, Kina Kosovo, Libanon, Polen, Rumänien och Vietnamn. Utifrån 

detta kan vi se att det finns personal som delar språk med fem av åtta språkgrupper på 

avdelningarna. Här finns det möjlighet för förskolan, att med lite omstrukturering ge 

modersmålsstöd till de barn som har samma modersmål som pedagogerna. Deras 

språkkunskaper används enbart till översättning vid situationer som kräver det. Pedagogernas 
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kompetens tas inte tillvara på och deras språk nyttjas inte för att stödja och främja 

språkutvecklingen för barn som delar deras modersmål. Ladberg (2000) diskuterar 

modersmålslärarnas betydelse och menar att de har andra erfarenheter än de svenska 

pedagogerna, då de själv upplevt hur det är att komma till ett nytt land och lära sig ett nytt 

språk. Slutsatts som kan dras är att de pedagoger som har annat modersmål än svenska har 

med sig erfarenheter om hur det är att lära sig ett nytt språk, varpå de kan hjälpa barnet med 

en annan förståelse för hur det känns för barnet att lära sig ett nytt språk. De pedagoger som 

talar annat modersmål än svenska på Granens förskola kan till exempel ansvara för olika 

grupper och arbeta med förskolans material på barnens modersmål i stället. Möjligheten finns 

även att arbeta som DeBey & Bombard (2007) beskriver i tvåspråkighetsprogram för 

Bennington College Early Childhood Center. Pedagogerna arbeta med språken parallellt, 

pedagogerna talar konsekvent på det språk som de kan med barnen.  De menar att barnen lär 

sig språken genom att de får höra det i vardagliga aktiviteterna. Detta förutsätter ett samarbete 

mellan pedagogerna på de båda avdelningarna. Enligt vår studie syns inte någon strävan att 

erbjuda modersmålsstöd för barnen på Granens förskola. Pedagogerna är av den åsikt att det 

är det svenska språket som ska prioriteras i förskolan. Vidare ges intrycket av att pedagogerna 

på Granens förskola har alltför liten kunskap kring språkarbetet med barn som har annat 

modersmål än svenska. Resultatet visar på att pedagogerna anser att språken hänger samman, 

men i deras argument kan vi inte utläsa att de arbetar med en medveten pedagogik kring 

barnets modersmålsutveckling.  

 

Hyltenstam (1996) och Ladberg (1994) anser att modersmålsträning behövs både i förskolan 

och i hemmet. Ladberg menar att språket kan bli otillräckligt om barnet endast talar sitt 

modersmål i hemmet. Hyltenstam (1996) stödjer resonemanget och menar att barnet behöver 

få använda olika språk i olika situationer. Enligt pedagog C är kunskap i modersmålet ingen 

självklarhet: ”modersmålet är inget medfött utan det måste tränas och användas.” (Pedagog C, 

Tallens förskola). Ansvaret läggs till stor del på att föräldrarna talar modersmålet i hemmet. 

Pedagog B, C och D är av åsikten att modersmålet är viktigt för barnet och då de inte ger 

modersmålsstöd på förskolan påpekar de för föräldrarna att det är viktigt att de ger barnen det 

i hemmet. Detta ser vi som en viktig del, att göra föräldrarna medvetna om deras del i barnets 

språkutveckling så att de ger barnen stöd i modersmålsutvecklingen i hemmet. Annars finns 

det en risk att barnet knappt får använda sitt modersmål, varpå språket kan gå förlorat. 

Eftersom många barn vistas mycket i förskolan kan det innebära att barnen knappt får 

utveckla sitt modersmål. Stöd hämtas från Siraj-Blatchford & Clarke (2001) som anser att 
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barnet kan förlora sitt modersmål om de inte får möjlighet att använda och utveckla det. 

Författarna menar att om det talas ett annat språk än modersmålet på förskolan och det inte 

finns ett öppet språkligt klimat kan barnet skämmas för sitt modersmål och endast använda 

det språk som talas i förskolan. Det kan då uppstå en mottagande tvåspråkighet vilket innebär 

att barnet förstår sitt modersmål men inte kan tala det. I detta avseende kan vi se likheter med 

vad som framkommit utifrån undersökningen där pedagog D berättar att en albansk flicka inte 

vill tala sitt modersmål längre. Det har hos henne uppstått en mottagande tvåspråkighet 

eftersom hon förstår sitt modersmål men inte talar det längre. Flickan får modersmålsstöd från 

modersmålslärare men undervisningen bedrivs ofta avskiljt vilket innebär att det kan uppstå 

en fara som Siraj-Blatchford & Clarke (2001) framlägger att barnet inte längre vill tala sitt 

modersmål. Enligt rapporten Fler språk-fler möjligheter (Skolverket 2002) krävs det att 

barnet får utveckla båda språken i förskolan för att vidare lyckas i skolan och i livet. Lindö 

(2002) och Ladberg (1994) menar att de första åren är viktiga för barns språkutveckling och 

Lindö (2002) och Siraj-Blatchford (2001) hävdar att om barnet inte fått utveckla ett rikt språk 

innan fem till sex års ålder kan barnet få svårt att komma ifatt den språkliga utvecklingen. 

Därför anser vi att för att barnet skall få en god grund i sin språkutveckling bör barnet ha 

tillgång till stöd i modersmålet i förskolan. Om barnet först får tillgång till modersmålsstöd i 

skolan har de således gått miste om viktiga år i sin språkutveckling. Samtliga informanter 

anger att ett välutvecklat modersmål hjälper barnet till det svenska språket. Men det ser olika 

ut på de två undersökta förskolorna, Tallens förskola, erbjuder en del av barnen 

modersmålstöd medan det på Granens förskola inte förekommer sådant alternativ.  

 

7.2 Lpfö 98 som grund för språkarbetet 

Lpfö 98 (Skolverket 2005) anger att ett av förskolans mål att sträva mot är ”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.”(Skolverket 2005:9). Resultatet som 

gavs utifrån vår studie visar på att barnen på Granens förskola samt de barn på Tallens 

förskola som inte får modersmålsstöd från modersmålslärare, inte uppnår de angivna mål från 

Lpfö 98 gällande barns modersmålsstöd. Vi anser att stöd åt barnet i dess modersmål inte bara 

behöver innefatta att de får det från modersmålslärare. Rektorerna på de båda förskolorna ger 

förslag på att barnets modersmål kan tas till vara på och stödjas genom att pedagogerna lär sig 

lite ord och fraser på barnens modersmål för att kunna förstå barnen till vis del.  Inga av de 

pedagoger som deltagit i undersökningen bekräftar att det arbetar på det sätt som rektorerna 
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beskriver. Vår uppfattning är om pedagogerna hade arbetat mer aktivt med modersmålet hade 

det stöttat barnet de stunder då modersmålsläraren ej varit i gruppen och det hade bildats en 

mer heltäckande språkstimulans för barn med annat modersmål än svenska. En av våra frågor 

handlade om pedagogerna arbetar på något speciellt sätt med barn som har annat modersmål 

än svenska (bilaga 2). Där hade pedagogerna möjlighet att nämna och beskriva sin 

verksamhet och därigenom att de arbetade utifrån rektorernas ovanstående påstående. Det vi 

ser är att pedagogernas och rektorernas beskrivning av arbetet går isär, hade de haft ett bättre 

samarbete hade det gynnat barnen. På Granens förskola kan vi inte se någon strävan efter att 

stimulera barnens modersmål och pedagogerna anser att det är det svenska språket som skall 

utvecklas i förskolan. De påpekar för föräldrarna att de ska tala modersmålet i hemmet medan 

förskolan tar hand om det svenska språket.  ”Jag tycker det är viktigt och påtalar det för våra 

föräldrar att prata ni ert språk samtidigt som vi lär dem svenska” (pedagog B). Inte heller från 

pedagogerna på Tallens förskola har vi fått någon information om att de arbetar med barnens 

modersmål på gällande avdelningar. Eftersom pedagogerna anser att det svenska språket är 

viktigast prioriteras inte heller barnens olika modersmål mer än vid de tillfällen då de får det 

från modersmålslärare. Vi anser det anmärkningsvärt att pedagogerna inte satsar mer på 

barnens modersmål eftersom samtliga poängterar att modersmålet är viktigt för utvecklandet 

av det svenska språket. Oavsett om förskolan har tillgång till modersmålslärare eller ej 

kvarligger Lpfö 98 (Skolverket, 2005) som grund för förskolans mål och riktlinjer. ”Riktlinjer 

för personalen i förskolan anger dels det ansvar som vilar på alla (författarnas kursivering) 

som arbetar i förskolan, dels det ansvar arbetslaget har för att arbetet inriktas mot målen i 

läroplanen” (Skolverket 2005:7). Alltså, trots att barn som inte får modersmålsstöd från 

modersmålslärare på Granens och Tallens förskola, ska personalen ändå sträva efter: ”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.” (Skolverket 2005:9).  

 

Vi anser att oavsett om det finns modersmålslärare att tillgå eller inte, behöver ordinarie 

personal ha kunskap kring hur barns modersmål kan stödjas. Alla förskolepedagoger borde ha 

gedigna kunskaper i barns språkliga utveckling. Trots att de inte talar de olika modersmålen 

bör det finnas god kunskap i hur språkutveckling sker. Pedagogerna kan stödja och utveckla 

modersmålet till en viss del, kanske inte grammatiskt, men Teleman (1997) menar att när 

barnet använder sitt språk så utvecklas det och det behövs ingen grammatisk rättelse. Med 

detta menar vi att om de uppmuntrar barnet till att tala sitt modersmål är det utvecklande för 

barnet. Till exempel kan barnet uppmuntras till att benämna saker på modersmålet i olika 
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situationer. Likväl som det svenska språkets utveckling uppmuntras och stöds kan 

uppmuntran av modersmålet göras. Det olika material som finns att tillgå på förskolorna kan 

användas men det krävs en ytterligare ansträngning och intresse från pedagoger genom att till 

exempel ta hjälp från föräldrar, tolkar och andra barn. Förslagsvis kan förskolan vid olika 

tillfällen gruppera barn med samma modersmål där de äldre kan hjälpa de yngre barnen med 

att utveckla språket vidare. Pedagogerna kan även skapa situationer där barnen får möjlighet 

att leka tillsammans och uppmuntra ett språkligt utbyte i modersmålet genom lek. För att detta 

skall bli möjligt behöver kanske pedagogerna utveckla sina kunskaper först genom att få 

utbildning eller en inspirationsdag. Sellgren (red. Axelsson & Dunar 2006) anser att 

pedagoger behöver få vidare kunskap i hur två eller fler språk kan läras från tidig ålder samt 

få kunskap hur verksamheten konkret kan organiseras så att båda språken utvecklas.  

 

7.3 Varför flerspråkiga barn ska få möjlighet att utveckla sitt 

modersmål 

Samtliga informanter anser att det är betydelsefullt att barn får lära sitt modersmål och att 

modersmålet underlättar inlärningen av det svenska språket. Pedagog B grundar sitt uttalande 

i forskningen som visar på att om ett barn får både modersmålet och det svenska språket i 

tidig ålder underlättar det barnets vidare skolgång. Collier & Thomas (Skolverket 2002) 

forskning visar på att de barn som får undervisning på sitt modersmål presterar bättre och 

klarar sig bättre senare i livet. Rektorn på Granens förkola anger att det är viktigt för barnet att 

ha sitt modersmål i botten. Fortsättningsvis informerar rektorn om att det finns uppfattningar 

hos pedagoger på förskolan att det är bättre om barn med samma modersmål placeras ut på 

olika avdelningar så det inte kommer för många barn med samma modersmål på en 

avdelning. Rektorn berättar att pedagogerna grundar sina åsikter på att det finns risk för att 

barnen endast talar sitt modersmål om de är för många barn med samma modersmål. 

Pedagogerna vill att barnen ska anpassa sig och tala svenska vilket enligt oss kan innebära att 

de förlorar sin kulturella prägel. I motsats till detta föreslås det i Fler språk- fler möjligheter 

(Skolverket 2002) att bättre inlärningsmiljö kan skapas om barn med samma modersmål 

vistas i samma miljö. Vi menar att en språklig vinst göras i modersmålet om barn får 

möjlighet att vistas med barn med samma modersmål. Samtidigt som samhällets språk, det 

vill säga i vårt fall det svenska skall få vara en naturlig del i vardagen för att barnen skall få 

möjlighet till att lära sig svenska. Vi kan till viss del förstå pedagogernas rädsla att om barnen 

bara umgås med de barn som har samma modersmål inte lär sig det svenska språket, vilket i 
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slutet kan innebära att de inte kommer in i det svenska samhället. Ladberg & Nyberg (1996) 

poängterar att trots barnet lever i Sverige så finns det alltid ett behov att både kunna 

samhällets språk och modersmålet. Rektorn på Tallens förskola menar att barn med flera 

språk har en fördel eftersom vi lever i ett internationaliserat samhälle: ”Jag tror att de är 

vinnare i framtiden”. Önskvärt är att det i stället sker en integration där olikheter uppmanas 

och tillvaratas för om det sker grupperingar utifrån ursprung och språk uppstår det en 

segregering i samhället. Modersmålet är obestridligt viktigt och barn ska ha tillgång till att få 

utveckla sitt modersmål i förskolan. Fokus får inte tas från det svenska språket utan det ska 

handla om en kombination där språken får utveckla och berika varandra i ett fungerande 

samspel. Med Skolverkets rapport (Skolverket 2002) som grund ställer vi oss frågan hur 

verksamheten skall organiseras kring förslaget att barn ska grupperas utifrån modersmål. Vi 

tror inte att barnet får tillgång till olika kulturella förstålelser och demokratiska grundläggande 

värden om det endast vistas med en och samma grupp. Det är säkert meningen att 

grupperingen enbart ska ske vissa tillfällen för att underlätta modersmålet men Skolverkets 

(2002) förslag kan om det dras till ytterligheter gå emot Lpfö 98 som benämner att barn ska 

utveckla delaktighet och förståelse för andra människors kulturer. Om barnen grupperas 

såsom förslaget anger uppnås inte de uppdrag som anges i läroplanen.  

 
Det svenska samhällets internationalisering ställer höga krav på människors förmåga att 
leva med och förstå de värden som ligger i kulturell mångfald. Förskolan är en social och 
kulturell mötesplats som kan stärka denna förmåga och förbereda barnen för ett liv i ett 
alltmer internationaliserat samhälle. Medvetenhet om det egna kulturarvet och delaktighet 
i andras kultur skall bidra till att barnen utvecklar sin förmåga att förstå och leva sig i 
andras villkor och värderingar. (Skolverket 2005:5). 

 

Litteratur som presenteras i arbetet tyder på att modersmålet är av stor betydelse på många 

plan och samtliga informanter anger att modersmålet är viktigt för övrig språkinlärning. 

Informanterna på Granens förskola poängterar att det svenska språket prioriteras i förskolan 

då de enbart använder modersmålet som ett hjälpmedel när det uppstår 

kommunikationssvårigheter. På Tallens förskola anger de att modersmålet har en emotionell 

betydelse och är en länk till familj och släkt. Vi anser att det är viktigt att barn får känna 

kulturtillhörighet genom modersmålet och att det kan bli en länk för att tillägna sig ett nytt 

språk och en ny kultur. Om barnet känner en trygghet och tillhörighet i sin kulturella identitet 

anser vi att barnet vågar ta till sig ett nytt språk och en ny kultur. Hyltenstam (1996) 

framlägger vikten av kulturell tillhörighet och menar att det innebär att det behövs ett stöd 

från samhällets sida. Lpfö 98 (Skolverket 2005) anger att förskolan skall bidra till att barn som 
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har utländsk bakgrund får stöd till dubbel kulturtillhörighet. Konsekvenserna av att barnet inte 

får möjlighet att utveckla sitt modersmål kan vara att de får svårare att lära och utveckla det 

svenska språket.  

 

Pedagog C poängterar hur viktigt det är att personalen på förskolan är positivt inställda till 

modersmålsläraren så att barnen får uppleva att deras språk och kultur är viktig.  Pedagog A 

berättar att de på förskolan, trots att de inte har modersmålsstöd, vill synliggöra alla barns 

kulturer och att alla ska få ta del av varandras kulturer på förskolan. Pedagogen berättar om ett 

projektarbete där barnen fick ta med saker från sitt hemland. Landet presenterades genom 

landets flagga, mat och andra typiska saker från landet. Föräldrarna gjordes också delaktiga i 

arbetet. Enligt Flera språk- fler möjligheter (Skolverket 2002) berikas barnet av att komma i 

kontakt med andra språk och kulturer. På grund av att vi i dagens samhälle har många barn 

med olika kulturella bakgrunder är det av stor vikt i dagens barnomsorg att ett språkligt och 

kulturellt tillåtande klimat finns på förskolan. På Tallens förskola har cirka 60 av 70 barn 

annat modersmål än svenska. Pedagogerna på de två avdelningarna på Granens förskola 

informerar om att 29 av 39 barn har annat modersmål än svenska. Ladberg (1999) menar att 

om man förlorar sitt språk förlorar man sin kultur och det finns många kulturella 

självklarheter som ligger naturligt i språket. Enligt Ladberg & Nyberg (1996) innebär 

familjens språk en trygghet för barnet.  

 

Ladberg (2003) och Pramling och Sheridan (2006) hävdar att de första åren i barnets liv är 

viktiga för språkutvecklingen. Därför anser vi med den kunskap och erfarenhet vi har tillägnat 

oss genom litteraturen och det som pedagogerna uttryckt, att det borde vara angeläget att 

barnet får lära sig och utveckla såväl sitt modersmål som det svenska språket. Eftersom 

språkutvecklingen är så grundläggande under barnens första år har pedagogerna på förskolan 

ett viktigt uppdrag att stödja och utveckla barnens språk i såväl det svenska språket som 

barnets modersmål. Hyltenstam (1996), Ladberg (2003) och Svensson (1998) menar att barnet 

lättare kan tillägna sig ett nytt språk om barnet tidigare har tillgång till sitt modersmål, då de 

redan har lärt sig betydelsen av ordet på sitt språk.  ”Inlärningen av svenska som andraspråk 

underlättas om barnet redan har ett kvalificerat modersmål.” (SOU 1996:143:77). Tabors 

(1997) menar att barnet har en känslomässig, kognitiv och språklig kontakt till språket och 

kulturen som de har med sig hemifrån och därför skall de aldrig behöva välja mellan familjen 

och samhället. Svensson (1998) och Tabors (1997) menar att det nya språket och den nya 

kulturen skall läggas till och inte ersätta modersmålet och den kultur som barnet redan har. 
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Ladberg (1999) hävdar att barnets kultur kan gå förlorad om barnet inte längre kan sitt 

modersmål eftersom språket och kulturen är sammanlänkande.  

 

Personalens inställning till modersmålets betydelse kan grunda sig i deras förkunskaper. På 

Tallens förskola har alla i personalen fått fortbildning inom området modersmål varav en del 

av personalen har fått en fördjupad högskoleutbildning på tio poäng. Det framgick inte om 

pedagogerna vi intervjuade hade gått denna fördjupning då det var rektorn som berättade om 

den. Här finns en skillnad på de båda förskolorna, då personalen på Granens förskola inte fått 

någon kompetensutveckling i ämnet. Det kan anses anmärkningsvärt med tanke på det stora 

antalet barn som har annat modersmål än svenska. I sin tur kan förhållningssättet till olika 

kulturer och modersmål påverkas av bristfälliga kunskaper inom området. Rektorn på 

Granens förskola berättar att personalen känner sig obekväm då föräldrarna pratar sitt 

modersmål med barnen vid hämtning och lämning. Detta kan tyda på rädsla som bottnar i 

pedagogernas okunskap. Språken används i olika situationer och i olika sammanhang, när ett 

barns förälder kommer och lämnar och hämtar talar det naturligt på sitt modersmål för att det 

är det språket som de tillsammans kan uttrycka sig känslomässigt på. Ladberg (2000) menar 

att barnen genom modersmål får sitt ursprung bekräftat som något betydelsefullt. Tanken på 

att det talade modersmålet upplevs som något negativt just vid hämtning och lämning på 

Granens förskola anser vi är värt att belysa då modersmålet är en viktig samhörighetsfaktor. 

Modersmålet är det språk som barnet och föräldern kan uttrycka sig känslomässigt på. 

Eftersom modersmålsstöd inte finns eller uppmuntras finns det eventuellt ett behov för barnet 

att tala sitt modersmål när föräldern kommer. När pedagogerna behandlar modersmålet som 

något negativt kan barnet upphöra att använda det. Ladberg (2003) hävdar att språk och 

identitet inte kan skiljas åt utan att de hänger ihop. Om då barnet förlorar sitt språk förlorar 

barnet även en del av sin identitet. För att återknyta till att barn kan använda olika språk i 

olika sammanhang är det viktigt att det finns ett positivt klimat så att barnet upplever sitt 

modersmål som betydelsefullt. Barnet har en förmåga att ställa om och använda sig av 

svenska med pedagogerna och de övriga barnen på förskolan.  

 
Barnets språkutveckling börjar redan när barnet föds och många barn börjar förskolan vid 

ettårsåldern, innan de har ett etablerat talspråk. Siraj-Blatchford & Clarke (2001) konstaterar 

att om barnet inte redan har ett utvecklat talspråk innebär det att barnet tillägnar sig en 

simultan språkinlärning om det får möjlighet att utveckla såväl sitt modersmål som det 
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svenska språket. Enligt Ladberg (2003) krävs det ett behov av kommunikation för att ett barn 

ska lära sig ett nytt språk och att de första åren är avgörande för barnets språkutveckling. 

Pramling och Sheridan (2006) anser att pedagogens uppgift är att skapa tillfälle till 

kommunikation mellan barnen för att deras språk ska kunna utvecklas. Förutsättningarna för 

att barn i förskolan ska få en talspråksutveckling är att det finns vuxna tillgängliga som 

samtalar med barnen.  Arnqvist (1993) visar på att Vygotskij och Piaget menar att språket 

utvecklas i samspel och kommunikation. Vidare anser Vygotskij enligt Håkansson (1998) att 

den vuxne kan utmana och stödja barnet ytterligare och barnets språk utvecklas således i 

högre grad med hjälp av en vuxen. Vi vet att språket betyder mycket för barnets sociala liv 

och för barns senare kunskapsinlärning i skolan och för barnet skall kunna fungera i 

samhället. För att detta skall bli en möjlighet bör barnet ha tillgång till sitt modersmål i 

förskolan. För att förstå varandra och att kunna utvecklas till en bra samhällsmedborgare och 

för att kunna utrycka sina känslor behöver barnet tillgång till sitt modersmål.  

 

7.4 Slutsats 

Resultatet från studien samt litteraturen visar på att modersmålet hjälper inlärningen av det 

svenska språket. Modersmålet är även viktigt för barnets identitetsutveckling, kultur, som 

kontakt till familj och släkt. Konsekvenserna av att barn inte får möjlighet att utveckla 

modersmålet kan vara att de får svårt att utveckla det svenska språket, samt att de förlorar sin 

kulturella tillhörighet. Personalen som deltagit i undersökningen arbetar inte med barnens 

modersmål utan främst med det svenska språkets utveckling. Att barnen på de båda 

förskolorna får möjlighet till att utveckla sitt modersmål innefattar att de gör det i samspel 

med en modersmålslärare. Anledningen till om modersmålsstöd erbjuds eller ej är om 

kommunen tillsätter ekonomiska resurser för modersmålslärare. Här beror det även på hur 

många barn som talar de olika språken samt tillgången till modersmålslärare.  

 

Tallens förskola erbjuder modersmålsstöd från modersmålslärare till de fyra största 

språkgrupperna på förskolan. De har inga modersmålslärare på Granens förskola men vi ser 

att de har personal som delar modersmål med en del av barnen vilket innebär att möjligheter 

finns att erbjuda modersmålsstöd. De barn som inte får modersmålsstöd från 

modersmålslärare får inte möjlighet att utveckla sitt modersmål och därmed har inte 

förskolorna uppnått Lpfö 98 mål.  



 

 44

 

Om vi kan ge barnet både modersmålet och det svenska språket ger vi barnet en bra plattform 

att utgå ifrån. Barnet har därmed möjlighet att ta del av stora delar av världen som sitt 

arbetsfält. Barn som har tillgång till flera språk har i vårt globala samhälle stora 

valmöjligheter då det gäller utbildningar och arbete och är därför framtidens vinnare. 

 

7.5 Metoddiskussion 

Eftersom observation av pedagogerna inte gjorts kan vi inte styrka deras resonemang vilket 

medför att vi får förlita oss på de svar de givit oss. Vi kan även se en skillnad på hur 

rektorerna presenterande sina svar som genomtänkta och medvetna, att de tänkte på vilka 

konsekvenser deras svar kunde ge medan pedagogerna svarade mer spontant. En rektor har en 

position som innebär att vara förskolans ansikte utåt viket kan medföra att frågorna besvaras 

därefter.  En annan aspekt på de olika svaren från informanterna kan vara att de arbetar olika i 

verksamheten, pedagogerna med perspektivet från den dagliga verksamheten i barngrupperna, 

rektorerna utifrån vad de uppfattat från samtal med sina anställda.  

 

7.6 Förslag på fortsatt forskning 

Eftersom det inte har gjorts observation i denna uppsats hade en vidare undersökning genom 

observation kunnat visa vilka vinster som görs då barn utvecklar sitt modersmål kontra då de 

inte har möjligheten att utveckla modersmålet. Då respondenterna hade dålig kännedom om 

modersmålslärarnas arbete med barnen väcktes nyfikenhet och intresse av att observera och 

intervjua modersmålslärarnas arbete med barns modersmål. Att observera barnen under 

modersmålsstödet ger en inblick hur arbetet konkret fungerar och hur arbetet gynnar barnet. 

Vidare intresse ligger i att intervjua föräldrar och barn om hur det var att komma till Sverige 

och vilken upplevelse det var att ta del av en ny kultur och ett nytt språk. Därav kan det vara 

intressant att undersöka hur förskollärarna och föräldrarna upplever den eventuella 

kulturkrock som uppstår när barn med annat modersmål än svenska skall in på förskolan.  
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Bilaga 1 

 
Intervju med rektor 
 

1. Berätta lite om det dig själv och ditt yrke. Hur är det att arbeta som rektor på en 
mångkulturell förskola?  
• Vad anser du att det innebär? 

2. Hur många barn är flerspråkiga på förskolan? 
• Vilka nationaliteter finns det representerade? 

3. Vad finns det för resurser på förskolan som kan hjälpa barnen med sitt modersmål? 
extern/intern? 

4. Får och i så fall i vilken form får barnen tillgång till modersmålsundervisning? 
• Har ni tillgång till modersmålslärare?  
• Sker det något samarbete mellan modersmålslärare och övriga pedagoger? 
• Vilka barn får modersmålstöd? 
• Hur ofta får barnen stödet? 

5. (Vilken är anledningen till varför det inte erbjuds modersmålsstöd?) 
6. Vilken betydelse anser du att modersmålet har för barnens utveckling? 
7. Om det inte finns modersmålslärare att tillgå hur arbetar ni då med barnens 

modersmål?  
8. Finns det någon speciell handlingsplan att arbeta utefter på förskolan? 
9. Har några pedagoger på förskolan någon särskild kompetens med att arbeta med barn 

med annat modersmål än svenska? 
• Har kompetensutveckling erbjuds inom området det senaste året? Varför/varför 

inte? 
•  I så fall vilken typ av kompetensutveckling erbjuds? 
• Enligt Lpfö 98 skall förskolan medverka till att barn med annat modersmål än 

svenska får möjlighet att utveckla sitt modersmål likväl som det svenska språket. 
Anser du att barnen får det stöd det behöver för att få en god språkutveckling i sitt 
modersmål? Varför/varför inte? 
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Bilaga 2 
 
 
Intervju med pedagogen 
 

1. Berätta lite om det dig själv och ditt yrke.  
• Hur många år har du jobbat som förskolepedagog? 

2. Hur många barn har ni på avdelningen? 
• Hur många av dem har annat modersmål än svenska och vilka olika nationaliteter 

representeras på avdelningen? 
3. Får några av barnen tillgång till modersmålstöd? 

• Hur många får det? 
• Vilka olika modersmål finnas representerade hos barnen som får det? 
• Hur ofta får barnen modersmålsstöd? 
• I vilken form får de det? 

4. (Vilken är anledningen till varför det inte erbjuds modersmålsstöd?) 
5. Vilken betydelse anser du att modersmålet har för barnens utveckling? 
6. Arbetar ni på något speciellt sätt med barn som har annat modersmål än svenska? 
7. Har ni ett samarbete med modersmålslärare och hur sker i så fall detta samarbete? 
8. Enligt Lpfö 98 skall förskolan medverka till att barn med annat modersmål än svenska 

får möjlighet att utveckla sitt modersmål likväl som det svenska språket. Anser du att 
barnen får det stöd det behöver för att få en god språkutveckling i sitt modersmål? 
Varför/varför inte? 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 


