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Sammanfattning  
 
Syftet med studien var att belysa hur specialpedagoger uppfattar sitt uppdrag och vilka behov 
som deras specialpedagogiska kompeten fyller i förskolans modersmålsutvecklande arbete. 
En kvalitativ studie utfördes genom intervjuer med åtta specialpedagoger. Analysen bygger på 
dessa pedagogers uppfattningar, sett från ett specialpedagogiskt och sociokulturellt 
perspektiv, där lärande och utveckling sker i ett socialt sammanhang. Resultatet visade att 
specialpedagogernas kunskaper efterfrågades när det gällde barn med annat modersmål än 
svenska. Den kompetens som specialpedagogen bidrog med var som rådgivare, handledare 
och bollplank till personalen, samt kartläggningar över vilka språk som talades i barnets 
omgivning. Resultatet visade även att flera av specialpedagogerna arbetade med 
handlingsplaner angående flerspråkighet på förskolan. Denna studie har en ambition att bidra 
till mer kunskaper om hur specialpedagoger kan arbeta stöttande mot förskolor, när det gäller 
modersmålsutvecklande arbete i förskolan. 
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Inledning 
	

Antalet modersmål som finns representerade bland barnen på förskolorna har kraftigt ökat de 
senaste åren. Det finns idag över 100 olika modersmål representerade i förskolan. Om vi ser i 
ett globalt perspektiv är det vanligare att vara flerspråkig än att kommunicera på ett språk. I 
samhällen med majoritetsspråk definieras flera språk oftast i termer av modersmål, de språk 
som talas i hemmet. De språk som lärts utanför hemmet definieras som andraspråk enligt 
Kulti (2012) 

När jag läste platsannonser på Arbetsförmedlingens hemsida Platsbanken, upptäckte jag att 
man i flera av annonserna efterfrågade en specialpedagog med erfarenhet eller intresse av 
flerspråkighet. 

Här följer två citat från platsannonser; ” Flera av våra barn i verksamheten har ett annat 
modersmål än svenska och vi ser gärna att du har ett särskilt intresse för dessa frågor”. 
Barnens modersmål påverkar också specialpedagogens arbete. I en annons kunde man läsa 
att”Du ska genom handledning både enskilt och i grupp/arbetslag vara ett stöd för 
medarbetare och ledning i frågor som rör tal, språk, flerspråkighet, samspel och 
kommunikation”. 

Läroplan för förskolan är tydlig med att; ” Förskolan ska medverka till att barn med annat 
modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt 
modersmål” (s. 10), men att det ligger på den enskilda förskolan och dess personal att detta 
arbete genomförs och organiseras på bästa sätt (Skolverket, 2016). Mitt intryck utifrån min 
erfarenhet från förskolan är att pedagogerna är mycket kompetenta när det gäller barns 
utveckling,och lärande. Pedagogerna är även vana att reflektera över sin verksamhet, men 
detta med att hjälpa barn att utveckla modersmålet när det gäller ett annat språk än svenska 
kan många gånger kännas svårt att få till på ett tillfredställande sätt i verksamheten. ”Det är 
förskolans personal som ges i uppdrag att stödja barns tvåspråkiga utveckling och detta 
oavsett hur de institutionella förutsättningarna för olika förskolor runtom i landet ser ut” 
(Kultti, 2013, s. 42). Detta kan ses som ett dilemma. 

Det känns rimligt menar Björk-Willén, Gruber och Puskás (2013), att tro att förskolans 
personal i vissa fall kan behöva stöd i arbetet med det modersmålsutvecklande arbetet. 
Speciellt i det fall när det inte finns personal som talar barnets/barnens modersmål i 
verksamheten (Björk -Willén, m.fl. 2013). 

I förskolans läroplan (Skolverket, 2016), står att ”Förskolan ska vara ett stöd för familjerna i 
deras ansvar för barns fostran, utveckling och växande: Förskolans uppgift innebär att i 
samarbete med föräldrarna verka för att varje barn får möjlighet att utvecklas efter sina 
förutsättningar” (s. 5). Förskolan är en mötesplats, kulturellt och socialt som kan förbereda 
barnen på ett allt mer internationaliserat samhälle. Förskolan kan bidra till att barn med 
utländsk bakgrund får stöd i att utveckla en flerkulturell tillhörighet (Skolverket, 2016). 
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Skolinspektionen som har kvalitetsgranskat förskolan när det gäller alla barns lika rätt till god 
utbildning i en trygg miljö har funnit att det finns stora brister i det språksutvecklande arbetet. 
Modersmålsundervisningen lever ett eget liv utanför den övriga verksamheten. Detta trots att 
personal och ledning har en positiv inställning och inser modersmålets betydelse för barns 
språk och kunskapsutveckling (Skolinspektionen, 2010). 

Skolinspektionen fann också att förskolans personal ofta ser uppdraget att medverka till 
barnens modersmålsutveckling som en allt för svår uppgift. Därför överlämnas detta antingen 
till externa modersmålstränare eller till föräldrarna (Skolinspektionen, 2010 ). Frågan är hur 
verksamma specialpedagoger ser på sin kompetens för att arbeta med detta område. Det ska 
denna studie belysa. 

Syfte 
 
Syftet med studien är att belysa specialpedagogers uppfattningar om på vilket sätt deras 
kompetens fyller ett behov i det modersmålsutvecklande arbetet i förskolan. 

Forskningsfrågor 
 
* Hur och när efterfrågas specialpedagogiska insatser när det gäller barn med annat 
modersmål än svenska? 
 
* Vilka erfarenheter har specialpedagoger av att arbeta modersmålsstödjande i förskolan? 
 
* Vilka strategier anser specialpedagoger främjar en positiv utveckling av barnets förmåga att 
kommunicera såväl på sitt modersmål som på svenska? 
 
 
Begreppen modersmålsstöd och specialpedagogik 
Modersmålsstöd finns beskrivet på Skolverkets hemsida och är inskrivet i Lpfö98 som något 
som ingår i förskolans uppdrag. 
 

”Syftet med undervisningen i ämnet modersmål är att eleverna utvecklar kunskaper i 
och om sitt modersmål. Att ha tillgång till sitt modersmål underlättar språkutveckling 
och lärande inom olika områden. Skolformen och elevens bakgrund avgör om eleven 
har rätt till, eller ska ha möjlighet att få undervisning på sitt modersmål” (Skolverket, 
2016). 
 

Begreppet specialpedagogik utgår ifrån alla barns rätt till utbildning, och handlar om att skapa 
optimala förutsättningar för lärande för alla barn. För att uppnå detta så krävs särskilt stöd 
utöver den generella pedagogiken för vissa barn. Det är då som specialpedagogiken kommer 
in (Sandberg, 2014). Lutz (2013) menar att specialpedagogiken även kan vara mer generell 
och möta alla barn inkluderande, att anpassa verksamheten till barns olikheter. 
Sandberg (2014) anser att specialpedagogik i förskolan är en betydelsefull del av tidig 
intervention, som omfattar små barns utveckling, lärande och hälsa. Specialpedagogiken är ett 
flervetenskapligt kunskapsområde som har sin bas i pedagogiken, men psykologi, sociologi, 
medicin och teknik är ämnen som också bidrar till kunskap inom området.  
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Bakgrund och tidigare forskning 

Inledningsvis i litteraturgenomgången kommer en kort historik kring synen på modersmålets 
betydelse i förskolan och vem som bär ansvaret för förskolans modersmålsutvecklande arbete.  
Vidare kommer en redogörelse av språkets betydelse, samt ett avsnitt om strategier som 
uppmärksammats i litteratur och artiklar angående modersmålsstöd. Här kommer även två 
rubriker som belyser föräldrar samt specialpedagogik när det gäller modersmålsstöd. 
Föräldrar/vårdnadshavare berörs av naturliga skäl hela tiden när vi pratar om modersmål, men  
uppmärksammas här när det gäller forskning kring modersmålsstöd och förskolan. 
 
Modersmål, modersmålsstöd och specialpedagogik 
 
I denna studie används tre centrala begrepp, modersmål, modersmålsstöd, specialpedagogik. 
Begreppet modersmål kopplas i förskolans läroplan samman med utländsk bakgrund och ett 
annat språk än svenska. Modersmål kan dock inte begränsas till enbart ett språk. Kultti (2012) 
menar att ett barn mycket väl kan ha två modersmål, då språken utvecklats samtidigt sedan 
födseln. Fyra kriterier kan användas för att bestämma vilket/vilka språk som kan utgöra 
modersmål, ursprung, kompetens, funktion samt attityder (Skolverket, 2013). Ursprung, 
refererar till det eller de språk som barnet lärt sig först. Kompetens, avser hur väl språket 
behärskas. Funktion, avser den praktiska utövningen av språket. Attityder syftar på de språk 
som barnet identifierar sig med och identifieras med av andra (Skolverket, 2013). 
 
Förskolan, modersmålet och ansvaret i styrdokumenten 
 
Språk sågs före Barnstugeutredningens (1968–1975) som en icke-fråga för förskolans 
verksamhet, barn som inte talade svenska antogs helt enkelt tillägna sig svenska när de 
började skolan. Barnstugeutredningens språkpolicy på 1970-talet introducerade flera strategier 
för att stödja utvecklingen av svenska språket och förskolan beskrivs som en miljö där barn 
till invandrare har möjlighet att tillägna sig både det svenska språket samt få stöd för att 
bevara sitt modersmål. Tanken var att om barnen fick svensktalande kompisar så skulle 
svenska språket utvecklas snabbt. Barn med annat modersmål än svenska skulle så fort som 
möjligt börja förskolan för att tillägna sig det svenska språket ( Björk-Willén, 2006). Personal 
skulle finnas som talade barnens modersmål samt svenska. Insatserna på 1970-talet rörde 
dock ett fåtal språk och det var heller inte många barn med annat modersmål än svenska som 
var inskrivna i förskolan. Idag handlar det om 100 olika språk i förskolan (Björk-Willén, 
Gruber& Puskás, 2013).  

Vikten av att utveckla såväl modersmålet som svenska språket har sedan länge varit 
formulerat i förskolans språkpolicy (Björk-Willén,m.fl., 2013). Idag står det i Läroplanen för 
förskolan (2016), att förskolan ska medverka till att barn med annat modersmål än svenska får 
möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål (Skolverket, 2016). 

Skolinspektionen (2010) har kommit med kritik angående det modersmålsutvecklande arbetet 
i förskolan, man menar att modersmålsundervisningen sker utan samband eller samverkan 
med övrig undervisning. Personal och ledning har dock en positiv attityd till 
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modersmålsutvecklande arbete och inser modersmålets betydelse för barnen, men ser det ofta 
som någon annans ansvar. Det kan ses som föräldrarnas eller modersmålslärarnas ansvar. 

Resultat av modersmålsutvecklande arbete följs sällan upp, och förskolans personal tycker 
ofta att det modersmålsutvecklande uppdraget är allt för svårt och överlämnar det till 
föräldrarna (Skolinspektionen, 2010). 

Modersmålet fyller en stor funktion för nyanlända barns och elevers allsidiga lärande, 
eftersom de ofta har börjat utveckla sin förståelse och kunskap på sitt hemspråk. Att 
befästa kunskaper i det egna språket är en väg till att lära också på svenska (Björk-
Willén, m.fl.2013, s.13). 

Vad vet förskolor och skolor om barnen? Enligt Skolinspektionen är det nödvändigt med en 
kartläggning av barnets språkliga sociala och kunskapsmässiga utvecklingsnivå när barnet 
börjar i verksameten. Detta för att kunna forma verksamheten så att den stimulerar och stödjer 
barnets fortsatta utveckling. 

Det är också viktigt att personal i förskola och skola intresserar sig för barnens 
bakgrund och livsmiljö för att verksamhet och undervisning ska kunna utgå från 
barnens erfarenheter och sådant som de kan relatera till (Skolinspektionen, 2010, 
s.14).		

Hur flerspråkigheten hanteras i förskolan påverkas av en mängd faktorer. Det handlar till en 
del om organisatoriska frågor, som tillgången på pedagoger med barnens modersmål, 
placeringen av barn på olika förskolor utifrån lediga platser, önskemål eller språk. Dessa 
organisatoriska frågor kring flerspråkigheten hanteras på förvaltningsnivå eller på 
rektorsområdesnivå. På den enskilda förskolan krävs dessutom en utveckling av de didaktiska 
frågorna för att möta den aktuella barngruppen med dess varierande behov och olika språk. På 
förskolor med barn som har ett annat modersmål än svenska handlar det både om att kunna 
möta barn med en stor variation av bakgrunder och att arbeta med de olika modersmålen. 
Samtidigt är förskolan för många barn det första och kanske det enda mötet med det svenska 
språket (Skanse, 2011). I läroplanen för förskolan beskrivs förskolechefens tydliga och 
övergripande ansvar för att verksamheten bedrivs enligt läroplanen. En del av detta uppdrag 
innebär att se till att personalen får den kompetensutveckling som krävs för att kunna utföra 
sina uppgifter professionellt (Skolverket,2016). 

Skanse (2011) menar att pedagogerna på förskolan inte kan ta det fullständiga ansvaret för 
utveckling av modersmålet. Vi har oftast inte de språkkunskaper som krävs, men vi kan bidra 
till att elev och vårdnadshavare inser vikten av att använda modersmålet. Det optimala för 
barnet är om hem och skola tar ett gemensamt ansvar för att stimulera och utveckla barnets 
alla språkliga förmågor även om det inte finns modersmålslärare att tillgå (Skanse, 2011). 

Lutz (2009) anser att den nuvarande läroplanen för förskolan, Lpf-98 är generell i sin karaktär 
vilket ger stort utrymme för tolkningar. Bland annat om vilka barn som ska bedömas som 
barn i behov av särskilt stöd. Definitionen är; ”Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer 
stöd än andra ska få detta stöd utformat med hänsyn till egna behov och förutsättningar” 
(Skolverket, 2016, s.8). 
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Förskollärarnas och personalens samlade kompetens, kunnande och förhållningssätt 
till barn i behov av särskilt stöd har en avgörande betydelse för att identifiera och lösa 
problem, samt för att sätta in insatser kring det enskilda barnet på den lokala 
förskolan. Det är också detta som utgör underlaget för vilka andra barnexperter, till 
exempel specialpedagoger eller psykologer, som behövs för att barnet ska kunna tas 
omhand på ett tillfredställande, engagerat och rimligt sätt (Eriksson-Gustavsson, 
Forslund Frykedal & Samuelsson, 2016, s.49). 

Språk, identitet, kommunikation, integration och logiskt tänkande 

Språket är ett av tillvarons största underverk, detta menar Lacerda (2012) och då inte minst 
det lilla barnets snabba språkutveckling. Ännu mer brukar omgivningen förundras över barn 
som lär in flera språk, trots att majoriteten av världens barn är flerspråkiga.(Lacerda(2012). 

Det viktigaste med ett språk är att det fungerar i kommunikationen och interaktion mellan 
människor, och tack vare språket får människan nycklar till andra färdigheter samt logiskt 
tänkande. Det finns ett samband mellan kognitiv utveckling och tvåspråkighet. En utvecklad 
tvåspråkighet gynnar begreppsbildning, slutledningsförmåga samt kreativt tänkande (Persson, 
2012). Genom att de vuxna interagerar med barnet får barnet förståelse för hur språket är 
uppbyggt och hur man använder det. Barnet uppfattar och förstår mycket mer än det kan 
uttrycka under småbarnstiden. Det språk som talas i hemmet blir då det språk som barnet lär 
känna först. För att nå en flerspråkig utveckling så har föräldrarnas positiva attityd till fler 
språk stor betydelse (Landh Söderholm, 2004).”När barn får möjlighet att utveckla sitt 
andraspråk parallellt med fortsatt utveckling av förstaspråket i en tillåtande och positiv 
atmosfär, där båda språken och kulturerna värderas högt, kan man tala om en adaptiv 
tvåspråkighet”, enligt Person (2012, s. 42). Det vill säga en tvåspråkighet där språken 
kompletterar och berikar varandra. 

Även Lacerda (2012) beskriver flerspråkighet som att det är en typ av språklig förmåga med 
två autonoma system som står i kontakt med varandra, hittar man inte rätt ord på det ena 
språket så finns det kanske på det andra språket. Språken hjälper varandra. Ordförråden ser 
ofta olika ut på de olika språken, beroende på i vilka sammanhang språket är mest aktivt. 
Vissa ord talas mest i förskolan medan andra ord används flitigare i hemmet (Lacerda, 2012).  

Björk-Willén (2014) talar om simultan och succesiv flerspråkighet och menar att barn upp till 
tre års ålder kan utveckla språken simultant. Simultant innebär att barnet lär sig språken 
samtidigt, och succesivt språklärande att barnet lär sig ett språk i taget. Björk-Willén (2013) 
påpekar också att det finns många teorier om hur barnet tillägnar sig språk. Antagandena går 
från att det mentalt finns ett språkligt system till att de språkliga systemen är helt mentalt 
åtskilda (Björk-Willén, 2014). 

Oavsett teori kring hur barnet tillägnar sig språk är det av stor vikt att läraren har en positiv 
attityd till flerspråkighet och modersmålsundervisning på barnets första språk. De flesta 
föräldrar är måna om att deras barn får en bra skolgång och vill veta hur de kan understödja 
barnets språkutveckling. Många invandrarföräldrar kan behöva någon att tala med, om dessa 
frågor. Det kan handla om ett aktivt val mot flerspråkighet eller ett påtvingat icke val för att 
klara vardagen. Hemmet spelar en viktig roll för barnets språkutveckling (Bjar och Liberg, 
2010). 
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Heekyung (2011) beskriver i sin avhandling hur familjer som emigrerar till England upplever 
att barnen snabbt måste bli tvåspråkiga. Modersmålet måste fortsätta utvecklas för att 
kommunicera inom familjen/släkten och engelska för att lyckas i skola och samhället. 
Behovet av att kunna utveckla både modersmålet och det språk som talas i det övriga 
samhället känns påtagligt. Lacerda (2012) menar på att olika kulturer har olika uppfattningar 
om hur barn lär sig språk. En variation från att den vuxne har ansvaret för att tala om vad allt 
heter för barnet till att barnet förväntas lyssna och iaktta sin omgivning och på så sätt tillägna 
sig språk. Skrifter och böcker presenteras också olika för barn i olika kulturer, allt från tidiga 
barnböcker som läses tillsammans med barnet till högläsning av religiösa skrifter vars 
innehåll inte får ifrågasättas. Barnen som kommer till förskolan kan ha mycket olika 
föreställningar om språk och böcker och hur de används (Lacerada, 2012). Detta kan vara värt 
att tänka på när vi möter barn i förskolan. 

I ett sociokulturellt perspektiv sker lärande I gemenskap med andra.“From a sociocultural 
perspective, it is believed that language acquisition occurs through interactions between 
children and adults” (Heekyung, 2011, s.17). Detta sker också på olika vis i olika kontexter 
enligt Heekyung (2011). Vi bidrar till att få tryggare barn och ungdomar med god självkänsla 
om vi uppmuntrar och visar uppskattning för alla deras språkliga kompetenser. Alla 
språkkunskaper är en rikedom och till nytta för individen och samhället (Persson, 2016). 

Persson (2012) säger sig vara övertygad om att modersmålsundervisning hjälper barnen till 
positiv självkänsla och etnisk identitet. Språk och	kultur är starkt sammanlänkade med den 
egna identiteten för alla människor. Svensson (2012) menar att det är allmänt känt att språk 
har olika status vilket påverkar värderingen av barnets modersmål. Sverige har svenskan som 
högsta statusspråk, världsspråk som engelska, spanska, franska, tyska ses också som 
kompetensberikande medan det finns andra språk som inte har samma status. Det gäller dock 
att alla barn får uppleva att deras modersmål har samma värde (s.32). Ett åldersadekvat 
ordförråd på svenska är av stor betydelse för att kunna delta på samma villkor i 
undervisningen på skolan. Många barn har ett mindre ordförråd på svenska än på sitt 
modersmål. För att dessa barn ska lära sig nya ord på sina olika språk kan 
förskoleverksamheten vara helt avgörande (Persson,2012). 

Ladberg och Nyberg (1996) menar att det för barnens trygghet, speciellt i början av vistelsen i 
förskolan är viktigt att det finns någon på förskolan som kan förstå vad barnet vill säga. Att 
inte bli förstådd är skrämmande och många barn blir förtvivlade när de inte blir förstådda. 
Små barn reagerar väldigt starkt när de inte blir förstådda ofta genom att gråta otröstligt eller 
få starka vredesutbrott (Ladberg & Nyberg, 1996).  

Att förstå ett språk betyder enligt Landh-Söderholm (2004) att kunna tolka språket utan 
tecken eller annat stöd. Man kan säga att förståelsen består av två delar, en att kunna uttrycka 
sig och en del att förstå vad som sägs (Landh-Söderholm, 2004). 

Strategier 
 
I detta avsnitt tas strategier upp som anses främja modersmålsutvecklingen. Strategier för att 
stärka barns modersmålsutveckling i förskolan kräver att miljön på förskolan är en miljö där 
alla barn kan utveckla sina kompetenser. Förskolan är en miljö där leken ses som nyckel till 
inlärning, leken har en social och meningsskapande funktion för barnet. Leken är generellt 
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språkutvecklande men kräver att ett eller flera barn talar språket, en vuxen kan här fungera 
som en språklig stöttepelare (Skolverket, 2013). 
 
Skolverket menar att språk och lärande hör oupplösligt ihop lika så språk och 
identitetsutveckling. Att stimulera varje barns språkutveckling och att uppmuntra nyfikenhet 
och intresse för skriftspråk. är av största vikt. Barn som fått utveckla sitt modersmål får bättre 
möjligheter att lära sig fler språk och även uveckla kunskaper inom andra områden.”Av 
skollagen framgår att förskolan ska medverka till att barn med annat modersmål än svenska 
för möjlighet att utveckla både det svenska och sitt modersmål” (Skolverket, 2016, s.7). 
 
I Läroplanen för förskolan, (2016) står att förskolan ska lägga grunden till ett livslångt 
lärande, och att verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnets behov och utformas så 
att omsorg, utveckling samt lärandet blir ett pedagogiskt verktyg. Barnen ska få stimulans och 
vägledning av vuxna för att vidare genom egna aktiviteter få nya insikter och utvecklas. För 
att nå dit krävs ett förhållningssätt som infattar olika språk och kunskapsformer och olika sätt 
att lära, som balanseras och bildar en helhet (Skolverket, 2016). 

Under senare delen av 1900-talet har Sverige blivit ett allt mer mångspråkigt land, och den 
förändringen har blivit påtaglig inom förskolan och skolan (Björk-Willén, 2006). Barns 
flerspråkighet betraktas i Lpfö98 inte som ett problem, det är istället ett av förskolans 
vardagliga uppdrag att stödja barns språkutveckling, både på modersmålet och i det svenska 
språket (Björk-Willén, 2014). På förskolor med barn som har ett annat modersmål än svenska 
handlar det om att kunna möta barn med en stor variation av bakgrunder samt att arbeta med 
de olika modersmålen. Förskolan är för många barn det första och kanske det enda mötet med 
det svenska språket. Språkutvecklingen hos barnen blir därför en central del av den 
pedagogiska verksamheten både när utgångspunkten är att lära barnen svenska och när arbetet 
med barnens modersmål står i fokus. Utifrån dessa förutsättningar är förskolan för de flesta 
barn viktig för att grundlägga en allsidig språkutveckling (Skanse, 2011). 

Dalgren (2010) framhåller att det är viktigt att belysa goda exempel på hur ett interkulturellt 
förhållningssätt kan bidra till goda didaktiska praktiker, när det gäller etnisk mångfald, makt 
och normalitet i förskolan. Att lyfta upp olikheter generellt, att låta barnen vara och göra 
olika, samt att bekräfta barnens flerspråkighet. Dalgren (2010) föreslår att pedagoger bör ta 
bort fokus från vad som är svenskhet och icke svenskhet. Pedagogerna bör istället visa på en 
diversifierad normalitet som inte bara handlar om etniskt ursprung utan om mer generella 
olikheter. Pedagoger konstruerar en diversifierad normalitet genom att bekräfta barnens 
flerspråkighet och visa på att saker kan heta olika på olika språk. Fraser och uttryck på 
barnens modersmål används och uppmuntras i förskoleverksamheten, pedagogerna efterfrågar 
aktivt vad saker heter på barnets modersmål (Dalgren, 2010). Puskas (2013), menar däremot 
att även om barnens olika språkliga bakgrund uppmärksammas i förskolan så ändras inte det 
faktum att barn inkluderas i en övervägande svenskspråkig miljö och därmed exkluderas 
andra språk än svenska. Detta sker anser Puskas (2013) även om man försöker inkludera barns 
olika modersmål i verksamheten, och i och med detta så är det en nästintill omöjlig uppgift att 
utveckla både det svenska språket och barnets modersmål i den svenskspråkiga institution 
som förskolan är. 
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Vid inlärning av flera språk är den sociala faktorn av stor vikt, barn som exponeras för flera 
språk börjar inte tala senare enligt Lacerda (2012). Vid god tillgång till samtliga språk 
tillägnar sig barnet sina språk ungefär samtidigt som enspråkiga barn. Ordförrådet kan dock ta 
lite längre tid eftersom samma ord finns på olika språk (Lacerda, 2012). 

Pedagogiska rutiner vägleder barnen 

Björk-Willén (2006) visar att pedagogiska rutiner och mönster på förskolan är vägledande för 
barnens deltagande i olika aktiviteter, barnen vågar då var kreativa och gränsöverskridande. 
Den enspråkiga normen råder visserligen på förskolan, men barnen begränsas inte i att lära sig 
flera språk.” Deltagande är en förutsättning för lärande och att deltagande i sig är en 
lärprocess” (s.72).	Person (2006) anser att deltagande och lärande även kan uppstå när barnet 
är passivt aktivt eller i form av en engagerad åskådare. Lärande i sin tur förändrar deltagarna, 
det kan vara en kulturell aktivitet där utveckling sker när barnet deltar i en gemensam 
sociokulturell aktivitet (Persson, 2016). 

Temaarbeten i förskolans verksamhet 

I förskolans verksamhet arbetas det ofta med teman. Vilka teman man väljer att arbeta med på 
förskolan med flerspråkiga barn är viktigt att tänka på, alla barn bör kunna komma till tals och 
ibland kan man som pedagog ta saker förgivna, som till exempel vad barnen ser på TV eller 
film. Kultti (2013) beskriver i en studie de gemensamma upplevelserna i aktiviteter på 
förskolan, som en stor hjälp för barnen i deras lek med kamrater. Det öppnade upp för 
kommunikationen när barnen delade gemensamma upplevelser eller aktiviteter, barnen fick 
något gemensamt att leka kring enligt Kultti (2013). 

Att arbeta med strategier för att uppnå ett modersmålsutvecklande resultat kräver en del av 
pedagogerna i verksamheten. Handlar det här om särskilda behov eller stöttning? 

Persson (2016) menar att stöttning inte är det samma som särskilt stöd. Särskilt stöd vill 
skolan ge till elever som av olika anledningar har svårigheter att klara kunskapskraven. 
Särskilt stöd leder kanske tanken till anpassade läromedel som särskiljande lösningar eller 
specialpedagogiska insatser (Persson, 2016). Stöttning bör ske av den ordinarie personalen i 
den ordinarie verksamheten, där man skapar och ger stöttning till eleven. Syftet är då att hen 
ska kunna förstå och aktivt delta i undervisningen som hen är kognitivt, men inte språkligt 
redo för (Persson, 2016). Idag år 2016 har vi tillgång till tekniska digitala verktyg i det 
pedagogiska arbetet (Persson, 2016). 

Föräldrar/vårdnadshavares roll och attityder till språk och kultur 

Förskolan har inga specifika mål eller kunskapskrav som ska uppnås för barnens olika åldrar. 
Bedömning sker ändå utifrån barnets olika förmågor och beteenden. Föräldrarna erbjuds 
utvecklingssamtal för att skapa en hel bild av barnet, något som kan uppfattas som om ingen 
har en hel bild av barnet, utan att den konstrueras tillsammans av pedagoger och föräldrar 
Föräldrarna förväntas uppträda som” förskoleföräldrar”, det finns kartläggningar från 
förskolan och förberedelser som föräldrarna förväntas delta i. Detta kan ses som en 
”institutionalisering och pedagogisering av föräldrar." (Harje, Tallberg & Broman, 2013, 
s.218). Förskolan förmedlar vilket fokus som de tycker bör prioriteras, eller vilka aktiviteter 
som de anser vara lämpliga hemma. Här sker en bedömning av barnet och en granskning av 
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vårdnadshavare. Med detta sker också en koll av att respektive part förskolan/pedagogen 
respektive hem/vårdnadshavare kan sina områden (Harje, Tallberg & Broman, 2013). 

Heekyungs (2011), studie belyser att föräldrarnas attityder till språk och kulturarv har stor 
betydelse för barnet. Pedagogerna i studien ger flera tips till föräldrar, att läsa böcker, se på tv 
och att spela spel på modersmålet. Att leva mellan två världar, och att balansera två språk gör 
att invandrarfamiljer efterfrågar support för det språk som är minst dominant för barnet. 
Föräldrarna i studien ville dock inte att barnen skulle plockas ut ur ordinarie undervisning för 
modersmålsundervisning, utan såg hellre att de undervisades i modersmålet utanför skoltiden. 
Föräldrarna i studien tyckte att det var viktigt att båda språken brukades varje dag i vardagen. 
(Heekyung, 2011). 

Specialpedagogisk kompetens enligt examensordningen för specialpedagoger 

Lärarförbundet har gett ut en skrift; ”Specialpedagogiskt stöd - för allas rätt till en bra 
utbildning, avsedd att användas som stöd i specialpedagogiska verksamheter”. Där står att 
läsa om specialpedagogens huvudsakliga arbetsuppgift, som idag är att tillsammans med 
skolans ledning och dess lärare arbeta för en lärande miljö där den reguljära undervisningen 
tillgodoser behovet av individualisering och differentiering (Lärarförbundet, 2007). 
Lärarförbundet (2007) påpekar att i och med att barngrupperna i förskolan har blivit större, så 
har det skett en ökning av antalet barn som är i behov av särskilt stöd. Det absolut viktigaste 
enligt Lärarförbundet är att barn har en god basverksamhet, där det specialpedagogiska arbetet 
är en naturlig del av den pedagogiska verksamheten (Lärarförbundet, 2007). 

Enligt examensordningen för specialpedagoger (SFS 2007:638) ska specialpedagoger, delta i 
att utforma åtgärdsprogram i samverkan samt utveckla verksamhetens lärmiljöer, och stödja 
barn och elever. Specialpedagogen ska kunna fungera som en kvalificerad samtalspartner och 
rådgivare i pedagogiska frågor för kollegor och föräldrar. Specialpedagogen ska kunna leda 
utveckling av pedagogiskt arbete i syfte att möta behoven hos alla barn. En specialpedagog 
bör också fortlöpande uveckla sin kompetens.  

Renblad och Brodin (2014) anser att specialpedagogens kanske viktigaste uppgift i förskolan 
är som rådgivare, handledare och bollplank till personalen. Författarna till artikeln menar 
också att upprättandet av handlingsplaner tillsammans med vårdnadshavare är ett viktigt 
uppdrag för specialpedagogerna på förskolan.” Specialpedagogerna bedömer att behovet av 
deras kompetens ökar kontinuerligt och de ser läroplanen som ett stöd i arbetet” (Renblad 
och Brodin, 2014). 

Tidigare forskning inom det specialpedagogiska området 

Ahlberg (2007) skriver i en artikel ”Specialpedagogik av igår, idag och i morgon”, om att 
specialpedagogik ska ses i ett vidare perspektiv vilket förutom ett individperspektiv också bör 
ses ur samhällsperspektiv, organisations och didaktiskt perspektiv. Ahlberg (2007) anser att 
”Specialpedagogik ska ses som ett självständigt kunskapsområde där utbildningspolitiska mål 
utgör en väsentlig grund för specialpedagogikens normativa inslag (s.85) 
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Forskning inom det specialpedagogiska fältet anses som nödvändigt och viktigt eftersom den 
förväntas bidra med kunskap om pedagogiska konsekvenser av att barn och elever är olika. 
Den specialpedagogiska forskningen syftar till kunskap kring förutsättningar och samspelet 
mellan människor och deras omgivning Ahlberg (2013) sammanfattar sin definition av 
specialpedagogik som forskningsområde i några ord relationer samspel och utveckling med 
fokus på människors lärande och delaktighet (Ahlberg, 2013, s.39).  

Ahlberg (2013) menar att specialpedagogisk forskning rör sig inom många skilda områden 
och att man går till väga för att skapa specialpedagogisk kunskap skiljer sig åt inom de olika 
forskningsområdena. Ett antal forskare anser att människans behov av delaktighet, jämlikhet 
och inkludering bör ligga i fokus när det gäller teoribildning och utveckling gällande det 
specialpedagogiska fältet (Ahlberg, 2013). Skolan idag står inför utmaningen att hantera stöd 
och kompensatoriska åtgärder utan att särskilja eller marginalisera. 

De specialpedagogiska frågorna som ständigt är aktuella är gäller om kategorisering, 
differentiering och individualisering. Det finns dock en enighet bland forskare att tidiga 
insatser är av avgörande betydelse för barn som behöver stöd i sin utveckling.(Ahlberg 2013).  

Förskoleforskning är förhållandevis blygsam jämfört med skolforskning, när det gäller 
deltagande i flerspråkiga sammanhang enligt Björk-Willén (2006). Samtliga tidigare studier 
som berörs i Björk-Willéns avhandling visar olika sätt och fokus på hur social ordning skapas 
i socialt samspel, men att språkbruk har ett stort inflytande och att det är förskolans deltagare 
som gör förskolan. 

Mueller Gathercoel (2014) skriver i en artikel om komplexiteten bakom förvärvandet av en 
flerspråkighet, att processen för att erhålla två språk är aldrig den samma när förutsättningarna 
för att behärska de två språken skiljer. Författaren talar om att det finns spelregler för att 
bestämma kursen och timingen i erhållandet av språk. Kvalitet och kvantitet av exponeringen 
av språken, som i sin tur är filtrerade genom olika faktorer. 

Vilka eller vilket språk talar föräldrarna och vilken inställning har föräldrarna till de olika 
språken som barnet omges av. På vilket språk och sätt kommunicerar vänner och jämnåriga 
med barnet? Vilket språk är det mest förekommande bland jämnåriga i barnets närhet? 
Kommer barnet i kontakt med jämnåriga? Vilken ålder är det på syskon, finns det någon 
jämnårig som talat språket hela livet? Valet av språk använt i det enskilda fallet, och vem  
som talar språket med barnet är högst relevant för det ultimata utfallet anser Muller 
Gathercole (2014). 

Det omgivande samhället har naturligtvis stor betydelse. 

*Vilket är det övervägande språket? 

*Hur är den allmänna förekomsten av respektive språk i samhället? 

*Finns det tillgång till talare av minoritetsspråket utanför hemmet? 

Familjens socioekonomiska status. 
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Relationen mellan språken.  

*Fonologiskt lika? 

 Är utvecklingen av ljudsystemet och språkljuden likartade? 

*Lexikalt lika? 

 Hur ser ordförrådet ut på de olika språken.?  

*Semantiskt lika? 

Har språken samma tecken och symboliska struktur? 

Är språkförståelsen av språken på samma nivå och hur ser förståelsen för olika begrepp ut, är 
begreppen särskilda från varandra i språken? 

*Morfo-syntaktiskt lika?  

Sätts orden samman till fraser och meningar på liknande sätt för språken? 

Vilken aspekt av språk är det vi talat om? 

*Neutrala komponenter? (historieberättande) 

*Komplext eller mindre komplext? 

Alla dessa faktorer spelar en viktig roll när det gäller förståelse av utvecklandet av 
flerspråkighet. Teorier när de det gäller utvecklandet av flerspråkighet måste beakta dessa 
faktorers betydelse anser Muller Gathercole (2014), och detta för att nå en så korrekt 
förståelse som möjligt av processen i och naturen bakom språkutveckling. Det gäller också att 
kunna finna vikten av varje faktors betydelse inför framtida studier kring flerspråkighet 
(Muller Gathercole, 2014). 

Björk-Willén, m.fl. (2013), påpekar att det endast i mycket begränsad omfattning har 
genomförts vetenskapliga studier på hur den svenska förskolan som institution hanterar etnisk 
och språklig mångfald. Detta trots att förskolan i årtionden har setts som en viktig arena för 
etnisk integration. Vart femte barn som är inskrivet i förskolan har numera utländsk bakgrund, 
genom att de själva eller deras föräldrar är födda i ett annat land än Sverige. Förskolan 
framstår ofta som en för given tagen och oproblematisk institution (Björk-Willén, m.fl.2013). 

Det råder ”en stor enighet bland forskare att satsningar på modersmålet har en positiv och 
avgörande betydelse för såväl andraspråksutvecklingen som allmän skolframgång för den 
tvåspråkiga eleven” (Persson, 2016, s.41). Tidigare studier pekar på att barn med tillgång till 
flera språk använder olika språk som resurs för att uppnå retoriska och kommunikativa mål 
Språken används för att delta både i lek och i lärarledda aktiviteter (Björk-Willén, 2006) ”Fler 
språk i vardagen ger ytterligare en dimension i socialt samspel och kreativ språkanvändning. 
Kodväxling och språköverskridande är typiska exempel på hur tillgången på flera språk 
används av praktiska skäl” (Björk-Willén, 2006, s.68). 
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Ahlberg (2007) ställer frågan om det är möjligt för forskning att bidra till praktiska lösningar i 
förskolan och menar att forskning sällan bidrar till direkt praktiska verktyg. Hon menar att 
forskningen istället ska satsa på att bidra till kunskap som leder till ett annat tänk som i sin tur 
kan bidra till verktyg att arbeta med förändring i praktiken. Om den” specialpedagogiska 
forskningens uppgift är att åstadkomma förändring i skolan och genom kunskapsbildning 
stödja verksamheten är det tydligt att forskningen måste finna nya vägar” (Ahlberg, 2007, 
s.90). 

Kultti (2012) anser att attityder i förskolan så som; Kan man svenska så behöver man inte tala 
något annat språk i förskolan och att flerspråkiga barn lär sig svenska fort, medverkar till att 
barnen lämnas ensamma i sitt språklärande. Forskningsresultat visar att dessa attityder 
förekommer i förskolan (Kultti,2012).  

Forskningen visar att förskolan har en mycket viktig roll i att stödja och utveckla barns 
språkutveckling, speciellt barn som har svenska som andraspråk, då det är i förskolan som 
många barn för första gången möter det svenska språket. En inkluderande verksamhet i 
förskolan innebär att de flerspråkiga barnen känner att deras förstaspråk anses vara en tillgång 
i den dagliga verksamheten (Svensson, 2012). 

Pedagogerna kan skapa miljöer och situationer där barnet i trygghet och intresse kan utveckla 
sin språkförmåga. Det innebär att både barnens förstaspråk och svenska språket ska 
uppmuntras och stimuleras samt att det finns höga förväntningar på barnens verbala 
medverkande i olika situationer. De krav som barnen möter vad gäller aktivt deltagande i 
olika aktiviteter och på att uttrycka sig ska inte skilja sig från de krav som ställs på barn med 
svenska som modersmål och alla barns uttrycksförsök skall respekteras. Pedagogerna bör 
stödja och uppmuntra de tillvägagångssätt att uttrycka sig på som barnen har och visa sitt 
intresse och sin uppskattning för deras kunskaper i andraspråket. Bedömningar av barnets 
språk bör göras utifrån alla barnets språkliga förmågor och inte bara utifrån barnets talspråk i 
svenska i vissa situationer (Svensson, 2012). 

En aspekt av begreppet flerspråkighet tenderar att tillskrivas barn i behov av språkrelaterade 
åtgärder till en problemkategori. De talar bristfällig svenska och kopplas samman med ett 
språk med låg status i samhället istället för en flerspråkig kompetens (Puskás ,2013, s.43). Här 
kan man tala om ett bristperspektiv där problemet läggs på individen, barnet talar inte 
svenska, vilket är normen. Barnens varierande erfarenheter och kulturer ses som en 
belastning. Modersmålsundervisning och undervisning i svenska som andraspråk upplevs inte 
som riktig svenskhet, och medför lågstatus. Det finns ett stort glapp mellan intentioner i 
styrdokument och vad som sker i praktiken (Hyltenstam, 2012). 

 

Teoretiska perspektiv 

Studien utgår från tre teoretiska perspektiv, det specialpedagogiska perspektivet och det 
sociokulturella perspektivet. Jag vill belysa modersmålsutvecklande arbete i förskolan, ur 
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specialpedagogens synvinkel. När det handlar om modersmålsutveckling så kommer det 
interkulturella perspektiv att finnas med i analys och tolkning av materialet. 

Specialpedagogiska perspektiv 

Nilholm (2005) skriver om de grundläggande perspektiven för specialpedagogiken så som ett 
traditionellt individualistiskt perspektiv, ett alternativt perspektiv med betoning på sociala 
faktorers betydelse, samt ett dilemmaperspektiv som kan förklaras med att värderingar som vi 
sympatiserar med kan stå i motsats till varandra. Nilholm (2005) utvecklar och framhåller det 
tredje perspektivet dilemmaperspektivet. Dilemmaperspektivet har sin utgångspunkt i 
dilemman av etisk art som skolan och samhället har att hantera för att möta elevers olikheter. 
När vi pratar om elever som kategorin i behov av särskilt stöd, finns ett grundläggande 
dilemma som handlar om att man urskiljer vissa grupper som får extra stöd. Samtidigt vill vi 
möta elever som individer, hur relaterar vi till olikheter. När alla ska erhålla gemensamma 
erfarenheter och kunskap, samtidigt som elever också måste bemötas utifrån olikheter. 
Kunskapen om att social och samhälleligutveckling drivs av dilemman har sedan länge varit 
ett faktum (Nilholm, 2005). 

Ahlberg (2007) benämner även hon tre perspektiv, men har valt termerna ”individinriktat 
perspektiv, deltagarperspektiv samt kommunikativ-relationsinriktade perspektiv” (s.89). 
Det vanligaste är att man ser specialpedagogik som den pedagogik som används när den 
vanliga pedagogiken inte räcker till. Specialpedagogiken kan betyda extra anpassning och 
stödinsatser specifikt för ett barn eller om att skapa en pedagogik som kan möta alla barn 
inkluderat (Lutz, 2013). 

Den specialpedagogiska verksamheten i förskolan märks tydligt, i form av konsultationer med 
specialpedagoger, och genom att förskolans personal arbetar med specialpedagogiska insatser. 
När det gäller forskningsarbetet utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv fokuseras på så väl 
barnet i förskolan med olika funktionsnedsättningar som på förskolan som 
verksamhetsområde, två olika perspektiv det kategoriska medicin-psykologiska och det 
relationella ett perspektiv som vidgats på senare år (Eriksson Gustavsson, Forslund Frykedal, 
& Samuelson, red, 2016). 

Sociokulturellt perspektiv 

Vi människor har enligt Vygotskij två utvecklingslinjer, en biologisk som börjar tidigt redan 
innan födseln då det utvecklas en rad färdigheter för att vi ska kontrollera våra kroppar. Detta 
är något som styrs av biologiska processer och är gemensamt för människan över hela 
världen. Men när barnet börjar kommunicera med omgivningen kommer dess utveckling 
också att bestämmas av sociokulturella faktorer. Språket spelar en nyckelroll för den 
sociokulturella utvecklingen (Forsell, 2007).  

Sociokulturellt perspektiv på lärande har delvis sitt ursprung i Vygotskys teori om hur social 
och kulturell miljö inverkar på barns lärande och utveckling. Vygotsky ser barnet som en 
lärling i ett socialt och kulturellt sammanhang, där samspelet med andra människor är det 
fundamentala för barnets utveckling. Han menar att språket utgör länken mellan barnet och 
omgivningen, mellan det mentala och sociala och fungerar som ett medium för att föra över 
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kulturella tankemönster och tolkningar. Att lära sig ett språk är ”att lära sig tänka inom ramen 
för en viss kultur och en viss samhällelig gemenskap” (Säljö 2000, s.67). 

Interkulturellt perspektiv  

För att beskriva vad interkulturellt perspektiv kan betyda i förskolan citerar jag Colderon 
(2004) som uttrycker det så här; 

Ett interkulturellt arbetssätt innebär att vara medveten om sin roll utifrån sin egen 
etniska bakgrund och att förstå hur ett mångkulturellt samhälle kan återspeglas i 
förskolan. Att stimulera barnen att använda sina språk är en viktig del i det. Eftersom 
språk, identitet och lärande är så tätt sammanlänkande, måste vi ge barnen, som har ett 
annat modersmål än svenska, möjlighet att utveckla sina språk. (s.12) 

Det interkulturella perspektivet menar Rosales (2015) har som utgångspunkt att all mångfald 
är en resurs. Här krävs ett aktivt arbete för social jämlikhet och mot diskriminering. Genom 
att inte fokusera på svenskhet och icke svenskhet utan på generella olikheter konstrueras en 
vidare diversifierad normalitet som inte bara handlar om etniskt ursprung. Det är att göra det 
annorlunda normalt enligt Dalgren (2010). 

Rosales (2015) skriver om hur språket på många sätt är centralt för ett interkulturellt 
perspektiv. Människor behöver kunna uttrycka sig, utbyta tankar och åsikter samt få tillgång 
till information för att till fullo kunna delta i samhället. Inkludering och ett bejakande av den 
mångfald av språk som pratas av medborgarna krävs för att nå detta. Rosalés (2015) påpekar 
vidare att forskning har funnit att det finns stora samhällsvinster med att se på flerspråkighet 
som en resurs i en alltmer globaliserat samhälle. Detta ska uppnås genom att  olika 
minoritesgrupper uppmuntras och stöttas till att lära sig majoritetsspråket. Samtidigt måste 
undervisning i och på olika minoritetsspråk ges stöd. Central samhällsinformation måste 
finnas  på olika språk. Flerspråkighet måste uppmärksammas som den viktiga kompetens det 
är (Rosales. 2015). 

 

Metod 

För att uppnå studiens syfte som var att belysa specialpedagogers uppfattningar om hur deras 
kompetens fyller ett behov i modersmålstödjandet i förskolan, valdes en kvalitativ metod. 

Kvalitativa intervjuer 

Syftet med den kvalitativa forskningsintervjun är att förstå en vardagsvärld ur den 
intervjuades perspektiv enligt Kvale (2014). Detta är helt i linje med ämnet jag i denna studie 
ville undersöka. Studien intresserar sig för den enskilde specialpedagogens berättelse om sin 
roll i arbetet med modersmålsstöttning på förskolan. Jag ville här få fram variationen i 
specialpedagogers syn på sitt uppdrag som specialpedagoger, snarare än en generalisering 
(Bryman, 2008; Kvale, 2014). Detta gjordes genom att intervjua åtta stycken 
specialpedagoger. Jag använde mig av en intervjuguide av typen halvstrukturerad berättande. 
(Kvale, 2014). Intervjuguiden delade jag in efter tematisering för att underlätta vid senare 
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databearbetningen och analysen. De teman jag använde mig av utgick till största delen från 
studiens forskningsfrågor, så som specialpedagogiska insatser, erfarenheter, kommunikativa 
strategier samt fortbildning. Studien följde Kvales, (2014) sju steg för en intervjustudie, 
tematisering, planering, genomförande, utskrift, analys, verifiering och rapportering.	

Urval  

I urvalet ingår åtta specialpedagoger som arbetar i kommuner av olika storlek spridda i landet. 
Avsikten med detta urval var att få en bredd i materialet gällande förutsättningar för att arbeta 
modersmålsutvecklande på förskolan. Jag valde att tillfråga personer som arbetade på 
specialpedagogtjänster riktade mot förskolan men inte specialpedagoger från verksameter som 
endast arbetat med modersmål, för att få en bild av hur den ”vanliga” specialpedagogen ser på 
sitt uppdrag. Urvalet har delvis gjorts ur ett bekvämlighetsurval (Bryman. 2008), för att 
snabbare få informanter till studien. För att få den spridning jag ville ha över landet så fick jag 
frångå att enbart intervjua personer som jag hade någon tidigare koppling till. Jag googlade 
mig fram tillspecialpedagoger som arbetade i mångkulturella områden i södra Sverige. Jag tog 
sedan kontakt med personer som antogs ha mycket att berätta om området  

Jag var intresserad av vad just dessa personer hade att berätta kring ämnet och är medveten 
om att detta är deras tolkningar och val av vad de vill delge mig (Säljö, 2000). Jag tillfrågade 
tolv specialpedagoger varav åtta valde att delta i studien.  

Jag har valt att ge specialpedagogerna fiktiva namn i studien. Hälften av informanterna var 
verksamma på mindre orter och den andra hälften verksamma i städer av lite olika storlek. 

Här kommer en kort presentation av informanterna; 

Anna arbetar på mindre ort och har arbetat 20 år som specialpedagog. Hon har en 
vidareutbildning i tal och språk på universitetsnivå. 

Barbro arbetar i en stad, och har arbetat 1 år som specialpedagog. Hon skrev sin D-uppsats 
på specialpedagogprogrammet i ämnet flerspråkighet. 

Cissi, arbetar i en större stad och har arbetat 12 år som specialpedagog  

Daisy arbetar på en mindre ort med många enavdelnings-förskolor och har arbetat som 
specialpedagog 1 år. Daisy säger sig ha ett väldigt spretigt uppdrag. 

Evy arbetar på en mindre ort med många nyanlända som flyttat in de senaste åren. Hon har 
arbetat 3 år som specialpedagog. Hon har fått kontinuerlig fortbildning i ämnet av sin 
arbetsgivare. 

Felicia arbetar i en större stad, har arbetat 10 år som specialpedagog  

Gun arbetar i en större stad och har arbetat 14 år som specialpedagog, fortlöpande 
utbildningar om flerspråkighet. 

Harriet arbetar på en mindre ort med många nyanlända de senaste åren. Hon har arbetat som 
specialpedagog 1år. 
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Genomförande 

Jag ringde till de utvalda specialpedagogerna och berättade syftet med min studie och frågade 
om de kunde tänka sig att delta .De åtta som tackade ja till att delta, kunde jag direkt boka en 
tid med för intervju. Informanterna fick ett brev skickat till sig innan intervjun med ett 
samtyckes dokument (bilaga 1) och fick då information om studiens syfte att det är helt 
frivilligt att delta och att de när som helst kunde avbryta sin medverkan och att jag följer de 
forskningsetiska principerna för att värna om individers integritet. Detta påminde jag även om 
när vi träffades för intervjuerna. Intervjuerna spelades in, för att få med så mycket information 
som möjligt samt för att underlätta utskrift och analys av materialet. Varje intervju tog mellan 
30 till 60 minuter att genomföra. Jag genomförde intervjuerna via telefon med de 
specialpedagoger som befann sig längre bort än 12 mil, de övriga träffade jag på respektives 
arbetsplats. 

Forskningsetiska principer 

Vetenskapsrådet(2002) har tagit fram och publicerat forskningsetiska principer med fyra 
allmänna huvudkrav, informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet. För forskaren innebär informationskravet att de som berörs av studien skall 
informeras om studiens syfte samt att det är frivilligt att delta, och att det när som helst går att 
avbryta sin medverkan. Samtyckeskravet innebär att deltagaren själv har rätt att bestämma om 
sin medverkan. Konfidentialitskravet handlar om att uppgifter i en undersökning ges största 
möjliga konfidentialitet och att personuppgifter förvaras på ett sätt så att inga obehöriga får 
tillgång till uppgifterna. Nyttjandekravet innebär att respondenterna informeras om att 
datainsamlingen av personer endast får användas för forskningsändamål och att det inte är 
tillåtet att låna ut insamlat material till andra ändamål än forskning (Vetenskapsrådet,2002). 
Jag valde i min studie att ge respondenterna anonymitetsskydd vilket fått konsekvensen att det 
intervjuade presenteras med fiktiva namn och att inga ortsnamn uppgetts som kan knytas till 
respondenterna. 

Analysmetod 

Jag transkriberade de inspelade intervjuerna, men tog inte med de delar som inte hörde till 
frågan eller ämnet i stort. Klippte och klistrade materialet efter teman och sorterade in under 
forskningsfrågorna Jag använde mig också av meningskoncentrering (Kvale, 2014) för att få 
texten mer hanterlig i resultat indelningen. Färgpennor var här till stor hjälp. Jag lyssnade en 
gång till på inspelningarna som en extra koll. Jag sammanställde materialet under teman. Jag 
markerade även i texten med klisterlappar de teoretiska perspektiven jag valt att utgå ifrån.  

Validitet och reliabilitet 

Det är av vikt att en kvalitativ studie genomsyras av validitet i alla steg. Studiens resultat 
påverkas av forskarens hantverksskicklighet (Kvale & Brinkman, 2014). Jag har genom 
processen haft i åtanke att vara så noggrann som möjligt för att få ett tillförlitligt resultat med 
hög giltighet. 
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Metoddiskussion		

Jag hade svårt att hålla samtalen fokuserat på modersmålsutveckling, samtalen kom lätt in på 
associationer till andraspråksutveckling i svenska. Kvale och Brinkmann (2014) ser kvalitativt 
forskningsintervjuande som ett hantverk som ställer krav på hantverksskicklighet hos 
intervjuaren (Kvale, Brinkman, 2014). 

Att jag intervjuade ett antal informanter via telefon kan också påverka resultatet, när jag bland 
annat inte kan se kroppsspråk. Samtalen via telefon blir inte som ansikte mot ansikte samtal, 
men jag ville ändå ha den geografiska spridningen i materialet, vilket jag inte kunde lösa på 
annat sätt än via telefon. 

Jag valde att intervjua specialpedagoger som jobbade generellt mot förskolan och inte de som 
var specialicerade mot flerspråkighet. Detta för att jag var nyfiken på hur specialpedagogerna 
som jobbade närmast förskolan och förskolechefen uppfattade på vilket sätt deras kompetens 
fyllde ett behov i det modersmålsutvecklande arbetet. Med detta val så missade jag en del av 
de strategier som specialpedagoger med specialkompetens mot flerspråkighet skulle kunnat 
delge studien. 

 

Resultat  

I resultatdelen redovisas resultatet från intervjustudien utifrån forskningsfrågorna. Här 
behandlas specialpedagogiska insatser samt modersmålsstödjande strategier till 
kommunikation. Alla informanter har arbetat mer än 10 år inom förskolan som förskollärare, 
innan de läst vidare till specialpedagoger. Alla intervjuade specialpedagoger är kvinnor. 
Åldersspannet på de intervjuade är från 40 till 60 år 

Några av de intervjuade specialpedagogerna har i sina uppdrag att upprätta eller revidera 
handlingsplaner respektive språkpolicydokument gällande flerspråkighet på förskolan åt 
kommunen. Dock har flertalet av specialpedagogerna funderingar, och pågående samtal med 
chefer kring upprättande av någon form av policy för modersmålsstödet ute på förskolorna. 
Någon nämnde att skolinspektionen gjort nedslag på modersmålsstödet på förskolorna och att 
det modersmålsutvecklande arbetet måste prioriteras bättre på förskolan. 

Specialpedagogerna ser modersmålet som en del av det pedagogiska uppdraget i förskolan, 
och vikten av att som specialpedagog kunna vara ett stöd i detta uppdrag, både till pedagoger 
och förskolechefer. Någon tyckte dock det var för ”smalt område” att tala om 
modersmålsstödsarbete när det gäller specialpedagogens uppdrag.  

Alla intervjuade sökte litteratur och läste för att hålla sig uppdaterade gällande modersmål på 
förskolan, övrig information kring fortbildning i ämnet står att läsa i presentationen. 

Citaten är renskrivna till mer läsvänlig form, utan att förändra innehållet. 

Efterfrågan av specialpedagog 

Under denna rubrik rymmer jag informanternas svar på hur frekvent de blivit efterfrågade när 
det gällde barn med annat modersmål än svenska oavsett om det gällde språkliga frågor eller 
beteendefrågor. 
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Specialpedagogerna i intervjustudien har alla blivit efterfrågade när det gällt barn med annat 
modersmål än svenska. Hur frekvent efterfrågan skett, skiftar från bara någon enstaka gång, 
till att det ofta efterfrågas i ämnet. 

När det gäller konsultation av specialpedagog enbart angående modersmål, så är efterfrågan 
låg i områden med övervägande flerspråkiga barn. Specialpedagogerna i mångkulturella 
områdena påpekar att pedagogerna på förskolorna är så vana och trygga i att arbeta med barn 
med annat modersmål än svenska att detta inte anses som ett problem i verksamheten. 

Insatser är fler på beteenden än språk, pedagogerna är så duktiga när det 
gäller flerspråkighet på förskolan. Cirka tio procent av konsultationerna är 
gällande flerspråkighet, de övriga är på beteende. Vi har 40 olika språk på 
området (Cissi). 

I dessa områden har också tidigare fortbildningsinsatser för förskolepersonal samt 
specialpedagogerna varit riktade mot att arbeta interkulturellt och språkutvecklande. Dessa 
områden har i sammanhanget en lång tradition av att arbeta interkulturellt i förskolan. Två 
informanter har som policy att delta i första mötet med familjen på förskolan. 
Specialpedagogerna är redan delaktiga vid barnets start på förskolan. 

De börjar från början när de kommer till förskolan och då träffas vi alla 
med tolk, jag är länken i början. Nu finns också Kompetenscentrum för 
språk och kommunikation, att tillgå som träffar alla nyanlända barn och 
föräldrar som ska börja på förskolan, de intervjuar alla och får en bild av 
språkkompetensen som lämnas över till rektor. Förskolan har även fått en 
handlingsplan. Jag kan fungera som en länk (Anna). 

En av informanterna hade dock inte fått delta i fortbildningsinsatsen på orten på grund av för 
hög arbetsbelastning, detta trots att hon till övervägande del arbetar med flerspråkiga barn, 
och även påtalat att hon kände behov av fortbildning angående barn och flerspråkighet. 
Specialpedagogerna efterfrågas i hög grad gällande barn med annat modersmål än svenska i 
dessa områden vid övriga ärenden som ofta handlar om beteenden, så som 
koncentrationssvårigheter, utåtagerandebeteenden och samspelsproblematik. 

Det är inte ofta jag kontaktas när det endast gäller modersmål, ofta handlar 
det om beteenden som senare kan visa sig ha språkliga aspekter (Barbro). 

Specialpedagogerna som efterfrågas relativt ofta när det gällde modersmålsstödjande och 
utvecklandearbete kommer till övervägande del från orter eller områden i större städer med få 
barn med annat modersmål än svenska. Här återfinns även orter som under kort tid fått en stor 
andel barn med annat modersmål än svenska. De intervjuade i denna grupp hade uppdaterat 
sig på eget initiativ med aktuell forskning och litteratur i ämnet, samt tagit tillvara på 
kollegialt lärande. 

Händer ofta, vi har många från andra länder, får komma ut och göra 
observationer på förskolan, och en speciell pedagog som är inriktad på 
språk och tal. Pedagogerna hör av sig direkt till oss när de vill ha vår hjälp 
(Evy). 

Jag efterfrågas när pedagogerna signalerar om ett barn som har svårigheter 
i språket, ofta från andra länder. Nystar då vidare i språket. Pedagoger 
signalerar även över	koncentrationssvårigheter i samband med språket, det 
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ena ger ju det andra. Då kan det visa sig att det här barnet inte förstår 
instruktioner det är inte tydlig. ( Daisy). 

Uppdragen till specialpedagogerna kommer från förskolepersonalen eller från förskolechefen. 
I ett fall kom uppdraget från Kultur och utbildningsförvaltningen på orten. På den orten hade 
förskolecheferna larmat om att modersmålsstödet ute på förskolorna inte fungerade. Det var 
också så att specialpedagogerna själv vid besök på förskolan kunde uppmärksamma barn som 
de kände oro för till förskolechef. Samarbetet mellan informanterna och deras chefer 
uppfattade jag överlag som ett nära samarbete.  

År 2013 gjordes en kartläggning av språkutvecklande arbetssätt och 
lärmiljöer i förskolan och i förskoleklasser i kommunen av oss 
specialpedagoger. I den framkom att flertalet av förskolecheferna och 
pedagogerna ansåg att barn med annat modersmål än svenska inte fick det 
modersmålsstöd som de enligt våra styrdokument har rätt till. Detta blev 
starten till ett större arbete. Uppdraget att göra en kartläggning kom från 
Kultur och utbildningsförvaltningen (Felicia). 

Några av de intervjuade specialpedagogerna har i sina uppdrag att upprätta eller revidera 
handlingsplaner och språkpolicydokument gällande flerspråkighet på förskolorna. Detta gäller 
som framgår inte alla informanterna, men det visade sig att flertalet av specialpedagogerna 
hade funderingar, och påbörjade samtal med chefer kring upprättande av någon form av 
policy för modersmålsstödet ute på förskolorna. Någon nämnde att skolinspektionen hade 
gjort nerslag på modersmålsstöd på förskolorna och att det modersmålsutvecklande arbetet 
måste prioriteras bättre på förskolan. 

Specialpedagogerna ser modersmålet som en del av det pedagogiska uppdraget i förskolan, 
och vikten av att som specialpedagog kunna vara ett stöd i detta uppdrag, både för pedagoger 
och förskolechefer. Någon tyckte dock det var för snävt område att tala om 
modersmålsstödsarbete när det gäller specialpedagogens uppdrag. Hon menade på att det 
fanns så många andra infallsvinklar än språket. 

Modersmålsutvecklande arbete  

Alla specialpedagogerna sade sig ha erfarenheter och upplevelser av att arbeta 
modersmålsstödjande i förskolan, men sättet att arbeta på skilde sig åt. Utom på den punkten 
att samtliga intervjuade tyckte att det var av stor vikt att föräldrarna pratade modersmålet med 
sina barn, och detta informerade de om till personal och föräldrar. Här var en viss variation 
mellan de som tyckte att hemspråket tillhörde de kunskaper som hemmet hade ansvaret för, 
och de specialpedagoger som ansåg att pedagogerna på förskolan enligt förskolans läroplan 
skulle arbeta med modersmålet även på förskolan.	

Övervägande del av informanterna bidrar med att införskaffa informationsmaterial på aktuella 
språk till förskolan. Samma skriftliga information som svensktalande föräldrar erbjuds 
angående förskolans verksamhet eftersträvas att även tillhandahållas på andra språk som finns 
representerade på förskolan. Men även tydlig information till vårdnadshavare om vikten av att 
vårdnadshavare talar sitt modersmål med sitt barn. 

Hälften av de intervjuade har erfarenhet av att medverka på föräldramöten för att prata om 
flerspråkighet och om vikten av att föräldrarna/vårdnadshavarna talar sitt modersmål med 
barnet. Några av specialpedagogerna var med på förskolan tillsammans med vårdnadshavare 
och gjorde en kartläggning över vilka språk som talades i barnets familj och miljö. Här 
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belyser informanterna vikten av att använda sig av tolk vid dessa träffar. Specialpedagogerna 
kan se sig som en länk mellan förskolan och de verksamheter som jobbar mer övergripande i 
kommunen med modersmål och modersmålslärare. Hälften av specialpedagogerna har hållit 
utbildning för personal om flerspråkighet och flerspråkighetsutveckling. Detta som 
fortbildningsdagar för förskolepersonal. Några av de intervjuade specialpedagogerna är 
ansvariga för att arbeta fram handlingsplaner och språkpolicydokument. 

En specialpedagog uttryckte sig så här när det gällde erfarenheter av modersmålsstöd på 
förskolan: 

Modersmålsstödet ute på förskolorna var som isolerade öar i verksamheten. 
Rutiner och resurser saknades, liksom personal med tillräckliga kunskaper i 
modersmålsstöd. Samtidigt som det fanns många pedagoger som hade ett 
annat modersmål än svenska i kommunen, vilket är en stor kompetens. Vi 
specialpedagoger genomförde en studie på förskolorna och i förskoleklasser 
som resulterade i ett projektarbete. Arbetet fokuserar på flerspråkig 
litteratur, högläsning, samt att kartlägga barnens språk och bättre använda 
personalens språkkunskaper (Felicia). 

Strategier 

Majoriteten av specialpedagogerna menar att förskolepersonalens och 
föräldrarnas/vårdnadshavares inställning till barnets modersmål är av avgörande betydelse för 
hur barnet kommunicerade på språken. Detta var gällande för både modersmålet och det 
svenska språket. Samtliga specialpedagoger tyckte att den viktigaste strategierna var att få 
vårdnadshavare att inse vikten av att tala sitt modersmål med sina barn. Att språket blir 
känslomässigt rikare om vårdnadshavare talar sitt modersmål med sitt barn och om vilken 
kompetens det är för barnet att kunna flera språk.  

Alla informanter tyckte att bokläsning var viktigt i förskolans verksamhet. Att använda sig av 
tecken som stöd och/eller bilder som stöd i förskolan, var också strategier som flertalet av 
specialpedagogerna nämnde i intervjun 

Några av specialpedagogerna talade om modersmålslärare som kom till förskolan och vikten 
av att modersmålsläraren arbetade inkluderande i verksamheten, samt att hen kände sig trygg i 
sin roll som modersmålslärare i förskolan och visste vad hen skulle göra. Modersmålsarbete 
ses av informanterna som en främjande strategi för kommunikation. Övervägande delen av de 
intervjuade har inte modersmålslärare som kommer ut till förskolorna på sina områden.  

En specialpedagog anser att man kan sträva efter att organisera läsning där pedagoger med 
annat modersmål än svenska bjuder in barn från andra avdelningar och verksamheter samt 
erbjuda vårdnadshavare att läsa in ljudfiler av böcker som sedan kan användas i verksamheter. 

Samverkan med biblioteket talar informanterna om, med erbjudande om bokpåsar som 
innehåller tvillingböcker, det vill säga en bok med text både på svenska och  exempelvis 
arabiska. Specialpedagogerna tycker att det kunde finnas ett stort värde i att erbjuda 
vårdnadshavare att låna hem någon ”tvillingbok ” från förskolan på familjens modersmål. 

Det förekommer även böcker som inte har någon text och som ibland kallas tysta böcker, där 
berättaren kan välja språk något som kan användas även om vårdnadshavaren är analfabet. 
Specialpedagogerna var väl medvetna om att alla inte kan läsa och skriva något som även 
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gäller vårdnadshavare med svenska som modersmål. Att då kunna erbjuda dessa böcker tyckte 
några av specialpedagogerna var en strategi i att inkludera alla till ett berättande på det egna 
språket med boken till hjälp. 

Det är en stor vinst att bygga broar mellan språken i verksamheten och 
språken hemma. Barnen ska få möjlighet att låna hem en bok och få den läst 
på sitt modersmål samtidigt som den finns att läsa på svenska i 
verksamheten (Felicia). 

Böcker som illustrerar värdegrundsfrågor och som belyser ett mångfaldsperspektiv bör också 
finnas som en naturlig del i förskolans bokbestånd informerade en av det intervjuade om. Ett 
annat tips var att boka sagorummet på biblioteket där pedagoger med annat modersmål än 
svenska kan bjuda in barn för att läsa och samtala om böcker. Att inleda samarbete med 
skolan där elever bjuds in för att läsa för de yngre ansågs också som en väg att gå enligt en 
specialpedagog. 

Barnen ska få möjlighet att uppleva att andra modersmål än svenska är en 
integrerad del av verksamheten, och att bekanta sig med andra språk och bli 
medvetna om skillnader i tal och skrift. Att kunna se bortom begränsade 
stereotyper, kan bidra till ett interkulturellt förhållningssätt (Felicia). 

Alla intervjuade anser att samverkan med andra verksamheter behövs för att kunna arbeta 
modersmålsutvecklande eftersom relativt få förskolor har personal som talar fler språk än 
svenska och engelska. Uppgiften ses som ett dilemma för specialpedagogerna. 

Det är inte lätt för någon, att utveckla ett språk man inte själv talar, men 
man får göra sitt bästa. Ta del av familjens erfarenheter som till exempel 
ramsor och sånger på familjens språk. (Anna) 

Majoriteten av specialpedagogerna ger uttryck för en viss frustration när det gäller det 
modersmålsutvecklande arbetet på förskolan, att modersmålet inte bara ska stöttas utan även 
utvecklas ses som ett oöverstigligt uppdrag för förskolan på vissa håll. En av de intervjuade 
framhöll att hon kände en oro när föräldrarna inte ville prata sitt modersmål med barnet och 
inte heller behärskade svenska för egen del men talade på svenska med sitt barn. En oro över 
att språket blev fattigt och att kommunikationen mellan barn och förälder på sikt kunde 
skadas. 

Några av informanterna talar om betydelsen av gemensamma upplevelser att samlas och 
samtala om på förskolan. Scheman som är överskådliga med bilder och text både på svenska 
och övriga modersmål som finns representerade i verksamheten. 

Gemensamma upplevelser med barnen, som man kan samtala om, var 
närvarande i samtal med barnet. Barnens modersmål ska finnas levande på 
förskolan, genom musik, böcker rim ramsor bilder mm (Harriet). 

Barnet ska känna sig stolt och tryggt när det gäller sitt modersmål. Och vi 
ska vara nyfikna på språket (Cissi). 

Flertalet av informanterna kom även in på utvecklingen av det svenska språket när vi 
samtalade, det svenska språket som andra språk eller som ett språk som lärdes in parallellt 
beroende på barnet ålder eller andra omständigheter. 
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En informant myntade ett uttryck om att arbeta som specialpedagog med att” Man ska kunna 
mycket om mycket.” 

 

Analys 

I min studie så var jag intresserad av hur specialpedagoger i förskolan uppfattar sitt uppdrag 
när det gäller modersmålsutvecklande arbete och vilka erfarenheter de hade i ämnet. 
Samtidigt var jag nyfiken på vilka strategier specialpedagogerna ansåg främja 
modersmålsutveckling. 
 
Det specialpedagogiska perspektivet kommer tydligt fram när informanterna talar om hur 
deras kompetens efterfrågas av förskolepersonal och chefer när den vanliga pedagogiken i 
verksamheten inte räcker till. Exempelvis när förskolan inte tidigare haft flerspråkiga barn 
med annat modersmål än svenska i verksamheten och det kommer ett barn till förskolan med 
annat modersmål än svenska. Då kan det uppstå en osäkerhet hos förskolans personal, och här 
kan specialpedagogen gå in och handleda, samt vara ett bollplank och en länk till olika 
samverkanspartner inom modersmålsstöd. Det kan handla om modersmålslärare, språk och 
kompetenscentrum eller någon annan samverkanspartner som kan vara aktuell. Några av 
informanterna deltog vid föräldramöten samt vid kartläggningar av barns olika språk. 
Specialpedagogerna bidrog även till att hålla fortbildning i flerspråkighet för personal inom 
förskolan. Handlingsplaner gällande flerspråkighet var också ett av specialpedagogernas 
uppdrag för att stödja modersmålsutvecklande arbetet ute på förskolorna. Ahlberg (2007) 
anser att specialpedagogik ska ses i ett vidare perspektiv vilket förutom ett individperspektiv 
också bör ses ur samhällsperspektiv, organisations-  och didaktiskt perspektiv Ahlberg (2007) 
menar att utbildningspolitiska mål utgör en grund för specialpedagogikens normativa inslag. 
Informanterna hade alla blivit tillfrågade angående barn med annat modersmål än svenska och 
ansåg att de var en del av uppdraget att kunna vara behjälpliga när det gällde att stödja 
personalen så att de i sin tur kunde arbeta modersmålsutvecklande på förskolan.  

Modersmålsutvecklande arbete på en förskola med enbart svensktalande personal är inte helt 
lätt som övervägande delen av informanterna påpekade. Och detta kan ses som ett dilemma. 
Dilemmaperspektivet har sin utgångspunkt i dilemman av etisk art som skolan och samhället 
har att hantera för att möta elevers olikheter. När vi pratar om elever som i behov av särskilt 
stöd, finns ett grundläggande dilemma som handlar om att man urskiljer vissa grupper som får 
extra stöd. Samtidigt vill vi möta elever som individer och hur relaterar vi till olikheter? Alla 
ska erhålla gemensamma erfarenheter och kunskap, samtidigt som elever också måste 
bemötas utifrån olikheter. Kunskapen om att social och samhälleligutveckling drivs av 
dilemman har sedan länge varit ett faktum (Nilholm, 2005).  

Språkinlärning sker bäst i sociala sammanhang, tillsammans med människor. Språket spelar 
en nyckelroll för den sociokulturella utvecklingen (Forsell, 2007). Informanterna ansåg att det 
bästa sättet att arbeta med modersmålet i förskolan var att inkludera det i verksamheten. 
Gemensamma upplevelser och aktiviteter på förskolan, ansåg informanterna vara till grund 
för samtal och lek, där även annat modersmål än svenska kunde komma in. I det fall man hade 
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tillgång till modersmålslärare så ville informanterna att hen skulle delta i verksamheten och 
inte plocka ut barnet i fråga, för enskild undervisning i hemspråket. Informanterna i studien 
såg också ett behov av att samverka med andra verksamheter när det gällde 
modersmålsutvecklande arbete, men framför allt samverkan mellan vårdnadshavare och, 
förskola. Att genomföra kartläggning över barnets språkdomäner ansåg övervägande delen av 
de intervjuade vara till god hjälp för det modersmålsstödjande arbetet eftersom man då får en 
bättre bild av barnets språkvärld och var och vem som talar de olika språken med barnet.  

Enligt Säljö, (2000) så har det sociokulturella perspektivet sitt ursprung i Vygotskijs teori om 
hur social och kulturell miljö inverkar på lärande och utveckling där samspel med andra 
människor är det grundläggande för barnets utveckling. Språket utgör en länk mellan barnet 
och omgivningen. I Läroplanen för förskolan läggs också en stor vikt vid att utveckla både 
modersmålet och det svenska språket inom förskolan.	Barnet socialiseras genom språket och 
vuxenvärlden in i samhället och kulturen (Skolverket, 2006).  

Vilket förhållningssätt människor i barnets omgivning har till respektive språk har därför stor 
betydelse för hur respektive språk utvecklas, alla barn ska få uppleva att deras modersmål har 
samma värde (Persson 2012). Detta var något som samtliga specialpedagoger i intervjun sa att 
de var väl medvetna om och förhöll sig till i samtal med vårdnadshavare och förskolepersonal. 

Det sociokulturella perspektivet syns tydligt i förskolans läroplan (Skolverket, 2016) när det 
gäller språkutvecklande arbete på förskolan, och är ett dokument som specialpedagogerna i 
studien hänvisade till. Det var bland annat när förskolan inte kände att de kunde få till det 
språkutvecklande arbetet som de kallade in specialpedagogen för konsultation. 
 
Rosales (2015) skriver om hur språket på många sätt är centralt för ett interkulturellt 
perspektiv. Människor behöver kunna uttrycka sig, utbyta tankar och åsikter samt få tillgång 
till information för att till fullo kunna delta i samhället. Inkludering och ett bejakande till den 
mångfald av språk som pratas av medborgarna krävs för att nå detta (Rosales, 2015). 
Specialpedagogerna som arbetade i mångkulturella områden påpekade att förskolepersonalen 
där sällan tillfrågade specialpedagog angående modersmål, detta tolkar jag som att personalen 
såg detta som sin ”vardag” och hade ett interkulturellt perspektiv på verksamheten. Enligt ett 
interkulturellt perspektiv är språket en viktig del.  

En specialpedagog uttryckte oro för de barn som inte till fullo lär sig något språk och flertalet 
av informanterna kom även in på vikten av att barnen får tillgång till svenska språket i 
förskolan för att klara fortsatt skolgång.  
 
I läroplanen (Skolverket, 2016) står att förskolan är en social och kulturell mötesplats, och 
skall förbereda barnen på ett liv i ett internationaliserat samhälle. Förskolan ska bidra till att 
barn får stöd i att utveckla en flerkulturell tillhörighet. Informanterna hade här ganska olika 
förutsättningar beroende på vilken ort man arbetade på. På vissa orter fanns många barn som 
talade annat modersmål än svenska och på någon ort någon enstaka. Tillgången på personal 
som talade barnens modersmål var också skiftande beroende på ort. Specialpedagogerna var 
då mer eller mindre uppdaterade angående flerspråkighet, men alla talade om vikten av ett 
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interkulturellt perspektiv i förskolan. Genom att fokusera på generella olikheter. Det är att 
göra det annorlunda normalt (Dalberg, 2010). 

 

Slutsatser och diskussion	

Specialpedagogen efterfrågades enligt informanterna oftast angående beteendeproblematik 
eller språk/kommunikation, när det gällde barn med annat modersmål än svenska på 
förskolan. Här fann flertalet av specialpedagogerna att kommunikativa problem kunde ligga 
bakom upplevda beteendeproblem på förskolan. Informanterna kunde även efterfrågas när ett 
barn med annat modersmål skulle börja på förskolan.  
 
Jag fick uppfattningen att specialpedagogen efterfrågades i speciellt hög grad när förskolan 
stod inför nya utmaningar i verksamheten. Björk-Willén (2006) poängterar att Sverige under 
senare delen av 1900-talet blivit ett allt mer mångspråkigt land, och den förändringen har 
blivit påtaglig inom förskolan och skolan. 

Att arbeta fram ett för verksamheten gemensamt dokument i form av ett språkpolicydokument 
uppfattade jag vara till hjälp när det gäller arbetet med flerspråkighet. Specialpedagogen 
efterfrågades när det gällde att utarbeta sådana typer av dokument, inte för att 
specialpedagogen sitter inne med alla svar, utan för att specialpedagogen skall ha kunskap om 
hur man finner den. Specialpedagogerna sade att de höll sig uppdaterade genom att själva läsa 
och leta sig aktuell evidensbaserad kunskap om flerspråkighet. Detta tror jag kan vara 
anledningen till att specialpedagogerna i stort tyckte sig ha den kompetens som förskolan 
efterfrågade när det gällde att stötta pedagoger och chefer i det modersmålsutvecklande 
arbetet på förskolorna, trots att några av specialpedagogerna inte sa sig besitta några 
fördjupade kunskaper i flerspråkighet eller modersmålsutvecklande strategier av ett annat 
språk en det svenska.  
 
Eftersom verksamheterna ser olika ut samt har olika förutsättningar, så förstår jag att 
efterfrågan av specialpedagogens kompetens skiftar från ställe till ställe. Detta var också 
något jag var intresserad av att undersöka i studien. Det visade sig att skillnaderna var stora. 
Det var inte de områden som hade flest flerspråkiga barn som anlitade specialpedagogen mest 
när det gällde barn med annat modersmål än svenska utifrån modersmålsutvecklande. I de 
verksamheter som hade flest flerspråkiga barn uttryckte informanterna att annat modersmål än 
svenska var vardag för pedagogerna i verksamheten och inget som stack ut när det gällde det 
pedagogiska uppdraget. En slutsats av detta kan vara att det är bra för barnet att gå på en 
förskola där det finns många språk representerade när det gäller att utveckla sitt modersmål. 
Hur de förskolorna överlag arbetade med modersmålsutvecklande arbete på förskolan kan jag 
inte uttala mig om. 
 
Jag kan se en stor vinst att ta till vara på den kompetens som finns kollegialt bland 
specialpedagoger. Att lära av varandras goda exempel. 
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Min uppfattning är att det specialpedagogiska fältet har breddats under senare år, och att 
flerspråkighet och modersmålsutvecklade arbete är något som ingår i specialpedagogens 
uppdrag. Så gott som alla informanterna hade också blivit anlitade i uppdraget. 
Renblad Brodin (2014) menar att behovet av specialpedagogernas kompetens ökar 
kontinuerligt och att specialpedagogerna ser läroplanen som ett stöd i arbetet. Detta var även 
något som uttrycktes av informanterna. 

Informanterna upplevde att detta med modersmålsutvecklande arbete på förskolan 
uppmärksammats under de senaste åren på ett sätt som det inte gjorts tidigare.   
En av informanterna nämnde Skolinspektionens nedslag på att det obligatoriska 
modersmålsutvecklande arbetet inte var tillfredställande ute på förskolorna. Och att detta 
måste ses över på enheterna. Detta tror jag kan vara en av förklaringarna till att prioriteringar 
gjorts inom området modersmålsutveckling. Uppdraget med att arbeta 
momodersmålsutvecklande på förskolan har sedan flera år tillbaka stått med i Läroplanen för 
förskolan, men kanske inte prioriterats i förskolans verksamhet. 
Det känns rimligt menar Björk-Willén, m.fl. (2013) att tro att förskolans personal i vissa fall 
kan behöva stöd i arbetet med det modersmålsutvecklande arbetet. Speciellt i de fall när det 
inte finns personal som talar barnets/barnens modersmål i verksamheten. 

Läroplanen sågs av informanterna som ett stöd i uppdraget med modersmålsutvecklande 
arbete i förskolan. Skolverket (2013) har gett ut ett stödmaterial Flera språk i förskolan - teori 
och praktik , som kan ligga till underlag för hur man tillsammans kan arbeta på förskolan 
utifrån de förutsättningar som finns på varje enskild enhet. 
 
Fyra kriterier kan enligt Skolverket (2013) användas för att bestämma vilket/vilka språk som 
kan utgöra modersmål: Ursprung, kompetens, funktion samt attityder. 
Här bör en kartläggning av barnets språk och hur/när det talas i barnets omgivning komma till 
stor nytta. Vilka personer är viktiga för barnet, nära och kära kompisar med flera. Detta var en 
kartläggning som ett antal av informanterna sade sig delta i tillsammans med vårdnadshavare 
och förskolepersonalen. Här har specialpedagogen en betydande roll och bör kunna bidra med 
sin kunskap. Att ha genomfört kartläggning över barnets språkdomäner, ansåg övervägande 
delen av de intervjuade vara till god hjälp för att lyckas med det modersmålsstödjande 
uppdraget. Jag anser att denna kartläggning inte gör någon som helst skillnad om man inte 
jobbar vidare aktivt utifrån den information man fått. Här tror jag att specialpedagogen kan 
vara till hjälp och följa upp hur förskolan kan jobba vidare modersmålsutvecklande. 
 
På vissa orter fanns det andra aktörer att tillgå, såsom modersmålslärare eller speciella 
modersmålscentrum med flerspråkig personal som arbetade direkt mot förskolan. På dessa 
orter kunde specialpedagogen se sig som en länk mellan förskolan och centrat. 

Det fanns även erfarenheter bland informanterna av att samverka inom skolområdet. De äldre 
eleverna kunde läsa högt på sitt modersmål, för de yngre barnen som talade samma språk i 
förskolan. Här samordnade specialpedagogen kontakterna mellan förskolan och skolan för att 
få till en samverkan mellan skolformerna angående modersmålsutvecklande arbetet.  
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Biblioteket och specialpedagogen hade i många fall ett nära samarbete, där biblioteket kunde 
stå till tjänst med böcker på olika språk eller speciella bokpåsar att låna ut till föräldrar och 
förskolor. Biblioteken vet jag av egen erfarenhet har god kompetens vad det gäller språk och 
tekniska lösningar. Tekniska lösningar finns i mängder när det gäller språk och 
översättningar. Något som öppnar upp för modersmålsutvecklande på förskolan, detta 
påpekade en av informanterna och menade på att det gällde att använda sin fantasi i det 
modersmålsutvecklande arbetet. 

Så mycket fantasi behöver man däremot inte för att första att vårdnadshavare/föräldrar spelar 
den största rollen vad det gäller att utveckla modersmålet. Specialpedagogerna uttryckte alla 
hur viktigt samarbetet med föräldrarna/vårdnadshavarna var. Det är ju trots allt de som talar 
modersmålen/modersmålet med sina barn. Vårdnadshavaren är ju de viktigaste personerna i 
ett barns liv och deras attityder till barnets olika språk har en enorm betydelse för barnets 
språkutveckling. I vissa fall kan det vara så att föräldrarna är så måna om att barnen ska prata 
svenska att de inte själva vill prata modersmålet med barnen. I sådana fall arbetade 
informanterna mycket med att få ut information om hur viktig ett modersmål är för barnet. 
Även här tror jag att ett interkulturellt förhållningsätt kan bidra till ett lugn hos föräldrarna, att 
det är en kompetens för barnet att kunna flera språk.  

Språkinlärning var alla informanter och litteraturen överens om att den sker i ett socialt 
sammanhang. Skolverkets kritik bestod också bland annat i att modersmålsutbildningen inte 
var inkluderad i den ordinarie verksamheten. Att hålla ett språk levande och att utveckla det, 
om ingen är intresserad faller rätt platt till marken. Att tillsammans uppleva saker som sedan 
gick att prata med barnen om, tyckte informanterna var en språkutvecklande strategi. 

Ett interkulturellt förhållningssätt tycks också starkt främja språkutveckling, något som både 
litteraturen och informanterna var ense om. Informanterna i studien pratade om vikten av att 
ha ett interkulturellt perspektiv och arbetssätt på förskolan. Och att detta skulle gynna 
språkutvecklingen, något som även återkom i de aktuella artiklarna och litteraturen. 
Arbetssättet innebär att jag som pedagog är medveten om min roll utifrån min bakgrund, samt 
inser att förskolan återspeglar det mångkulturella samhället, där språk är en viktig faktor för 
identitet och kulturell tillhörighet. Vi måste ge barnen som har ett annat modersmål än 
svenska en möjlighet att använda sig av alla sina språk (Calderon, 2004). Förskolan måste se 
flerspråkigheten som en resurs för samhället. Puskás (2013) menar att bristfällig svenska 
kopplas samman med låg status i samhället, även om personen har en flerspråkig kompetens 
(Puskás, 2013). Barn med annat modersmål än svenska blir tillskrivna en problemkategori och 
den kompetens som flerspråkighet är bortses ifrån och barnet ses ur ett bristperspektiv. 

Vårdnadshavare/föräldrars roll när det gäller att utveckla modersmålet har en, för att inte säga 
avgörande, inverkan, på hur barnet utvecklar sitt modersmål. Därmed säger jag inte att 
förskolan inte kan arbeta modersmålsutvecklande. Om det inte arbetar någon personal på 
förskolan som talar barnets språk, så är naturligtvis föräldern/vårdnadshavaren som alltid en 
naturlig samverkanspartner.  

Förskolan är en mötesplats och kan bidra till att barnen får stöd i att utveckla flerkulturell 
tillhörighet (Skolverket, 2011). En av informanterna sa att vi måste låta barnen känna sig 
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stolta och trygga när det gäller modersmålet. Vi ska vara nyfikna på språket/språken som 
barnen talar. 

Gemensamma upplevelser med barnen, som man kan samtala om, var 
närvarande i samtal med barnet. Barnens modersmål ska finnas levande på 
förskolan, genom musik, böcker rim ramsor bilder mm. (Harriet) 

Gemensamma upplevelser och aktiviteter på förskolan ansåg informanterna vara till grund för 
samtal och lek, där även annat modersmål än svenska kunde komma in. I det fall man hade 
tillgång till modersmålslärare så ville informanterna att hen skulle delta i verksamheten och 
inte plocka ut barnet i fråga, för enskild undervisning i hemspråket. 

Informanterna i studien såg också ett behov av att samverka med andra verksamheter när det 
gällde modersmålsutvecklande arbete, men framför allt samverkan mellan vårdnadshavare 
och förskola. Eftersom man då får en bättre bild av barnets språkvärld och var och vem som 
talar de olika språken med barnet  

Här var en viss variation mellan de som tyckte att hemspråket tillhörde det kunskaper som 
hemmet hade ansvaret för, och de specialpedagoger som ansåg att pedagogerna på förskolan 
enligt förskolans läroplan skulle arbeta med modersmålet även på förskolan.	

Det finns enligt, Gathercole (2014) ett flertal faktorer som man måste ha i åtanke när det 
gäller utvecklande av flerspråkighet. I vilken kvantitet och med vilken kvalitet pratas språken 
med barnet? Vem /vilka pratar språket med barnet och vilket språk finns i övriga samhället 
runt barnet? Familjens socioekonomiska status. Hur lika fonologiskt är språken? Vilka 
aspekter av språket är det vi talar om? Faktorerna är många och processen till flerspråkighet 
ser inte lika ut för barnen eftersom förutsättningarna skiftar. 

Det gäller också att kunna finna vikten av varje faktors betydelse inför framtida studier kring 
flerspråkighet (Gathercole, 2014). Renblad och Brodin (2014) anser att specialpedagogens 
kanske viktigaste uppgift i förskolan är som rådgivare, handledare och bollplank till 
personalen samt att samverka med föräldrar/ vårdnadshavare. Jag är fullt medveten om att ett 
antal specialpedagoger arbetar i olika kompetenscentrum för flerspråkighet och liknade 
verksamheter där de besitter specialistkunskaper kring flerspråkighet. Informanterna i min 
studie har många olika områden inom specialpedagogiskt arbete att ta hänsyn till. En 
informant uttryckte att man som specialpedagog ska kunna mycket om mycket. 

Att språkutveckla ett språk man inte själv behärskar, känns som ett svårt och näst intill 
omöjligt uppdrag att sätta på förskolan. Och förutsättningarna för att lyckas varierar stort över 
landet. Någon av informanterna sa att det med dagens teknik bara var fantasin som satte 
gränser och detta kan väl stämma till viss del. Men dilemmat kvarstår det är komplext med 
flerspråkigt förvärvande och alla har inte tillgång till samma resurser. För specialpedagogen 
kan det handla om att det specialpedagogiska verksamhetsområdet när det gäller 
modersmålsutvecklande arbete, blir att skapa goda förutsättningar för allas lärande i 
samverkan. 
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Förslag till vidare forskning. 

Som förslag till fortsatt forskning anser jag att det vore intressant att studera vikten av det 
modersmålsutvecklande arbete som bedrivs på förskolan.Vilken betydelse har tiden på 
förskolan för barnets språkutveckling mot flerspråkighet? Finns det skillnader i 
språkkunskaper mellan barn som gått förskola och barn som inte gått förskola när det gäller 
flerspråkighet? 

Eftersom en större del av forskningen kring specialpedagogens verksamhetsfält riktade sig 
mot skolan, så tycker jag att all forskning i riktning mot specialpedagogens arbetsfält på 
förskolan är av största intresse.  
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Bilaga 1. 

Till specialpedagoger. 

Hej! 

Jag heter Christina Jönsson och läser specialpedagogprogrammet vid Umeå 
universitet. Skriver under höstterminen ett examensarbete på 30hp. 

Mitt syfte med examensarbetet är att undersöka och beskriva specialpedagogers 
uppfattningar, om hur vida deras kompetens fyller ett syfte/behov när det gäller 
modersmålsstöd i förskol.an. 

Intervjuerna kommer att ske enskilt och jag kommer att spela in intervjun för att 
lättare kunna göra en sammanställning av materialet. 

(Det går utmärkt att göra intervjun via telefonen, om det skulle passa dig bättre.) 

Jag kommer inte att använda några namn i studien och ljudfiler samt 
transkriberat material kommer att makuleras. 

Som intervjuperson har du rätt att när som helst avbryta din medverkan i 
intervjun och det är frivilligt att delta i intervjun.  

Intervjuerna kommer att hanteras med full anonymitet enligt forskningsetiska 
principer.  

 

Jag intygar att jag följer Vetenskapsrådets principer. 

Christina Jönsson 

 

Jag godkänner mitt deltagande i denna intervju 

 

Om du har frågor om studien är du välkommen att höra av dig till mig. 

Tack på förhand för din medverkan!  

	

 



	

	

Bilaga 2. 

INTERVJUGUIDE 

Intervjufrågor till specialpedagoger i förskolan.  

Bakgrundsfrågor 

1. Hur många år i yrket? 

2. Hur många sammanlagda år i förskolan? 

3. Fortbildning/ kurser eller litteratur i ämnet? 

 

 Forskningsfråga 1 

Hur och när efterfrågas specialpedagogiska insatser, när det gäller barn med annat 
modersmål än svenska? 

1. Vilka situationer efterfrågas din kompetens när det gäller flerspråkighet? 

2. Vem (yrke, förälder mfl.) efterfrågar din kompetens när det gäller flerspråkiga barn? 

3. Hur kan uppdraget se ut när det gäller flerspråkiga barn?  

4. Hur ser samarbetet med andra aktörer ut, vilka är de och vad gör de? 

5. Vilka förväntningar känner du av som specialpedagog, när det gäller 
modersmålsundervisning i förskolan? 

 

Forskningsfråga 2 

Vilka erfarenheter och upplevelser har specialpedagoger av att arbeta 
modersmålsstödjande i förskolan? 

1. Hur kan specialpedagoger stödja de barn som inte talar svenska när de börjar 
förskolan? 

2. Hur viktigt tycker du att det är med modersmålsstöd i förskolan (skala 1-8) 

3. Hur upplever du att arbetssätt och tankegångar kring modersmålsstöd ser ut på 
förskolorna? 

4. Vilka kunskaper har du när det gäller barns andraspråksutveckling? 

5. Hur ser samarbetet med föräldrarna ut kring flerspråkiga barn? 



	

	

6. Vilken roll anser du att föräldrarna har när det gäller utveckling av barnets 
modersmål? 

7.  Hur kan man arbeta för att inkludera barns modersmål i förskolan? 

8. Hur sker arbetet med  handlingsplaner ut för flerspråkiga barn? 

9. Förskolan har ett integreringsuppdrag och få barn har särlösningar, hur påverkar det 
ditt specialpedagogiska arbets - och tankesätt? 

 

Forskningsfråga 3 

Vilka stödjande strategier anser specialpedagoger främja en positiv utveckling av 
barnets förmåga att kommunicera såväl på sitt modersmål som på svenska? 

1. Hur arbetar du för att stötta pedagogerna i deras arbete med modersmålsstöd i 
förskolan? 

2. Hur tycker du att förskolan bör arbeta med modersmål i förskolan? 

3. Vilka faktorer tycker du är viktiga när det gäller att utveckla ett modersmål? 

4. Vilka faktorer anser du vara viktigast för att utveckla det svenska språket för bar 
med annat modermål än svenska? 

5. På vilket sätt kan läroplanen bli ett stöd för att främja utvecklingen av barnets 
förmåga att kommunicera såväl på sitt modersmål som på svenska? 


