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Sammanfattning!

Andelen förskolebarn som växer upp med ett eller flera språk utöver svenska ökar i Sverige. För 

dessa barn är det viktigt att fortsätta utveckla sitt första språk, modersmålet, samtidigt som de lär 

sig svenska. Forskning visar att det är i förskoleåldern de bästa förutsättningarna för att utveckla 

tvåspråkighet och lägga grunden till läs och skrivutveckling finns. För att dessa barn ska kunna 

lyckas som tvåspråkiga individer behöver de stöd inte bara i det svenska språket utan också i sitt 

första språk. Eftersom det inte sker någon undervisning i förskolan kallas det ”stöd”, stöd i 

modersmålet eller modersmålsstöd istället för modersmålsundervisning. På samma sätt benämns 

det modersmålstränare istället för modersmålslärare. Syftet med studien är att undersöka vilka 

materiella och sociala resurser förskolepersonal, modersmålstränare och föräldrar använder 

enskilt eller tillsammans för att stödja barns modersmål. Jag har använt mig av kvalitativa 

intervjuer med tre förskollärare, två föräldrar och två modersmålslärare i en kommun i norra 

Sverige. Resultaten visar att när det gäller resurser är de likadana för alla personer för 

förskolepersonal, för föräldrar och modersmålstränare. Det är motivationen hos de inblandade 

som gör att dessa resurser används olika för att medverka till modersmålsutveckling. Likaså 

visar studien att den mest avgörande faktorn för utveckling av barnens tvåspråkighet är det 

sociala kapitalet. Att det finns folk runtomkring barnen som pratar deras modersmål, förälder, 

farförälder, vänner, modersmålstränare och förskolepersonal som stimulerar och uppmuntra 

användning av två språk och får det till någonting naturligt. 

 

Nyckelord:  modersmål,  förskolan, materiella resurser, sociala resurser, kulturella resurser. 
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Inledning!

I mitt arbete som modersmålslärare träffar jag både en del barn som lyckas, och en del som 

lyckas mindre bra med modersmålet. Jag träffar barn som trots föräldrarnas vilja inte pratar sina 

föräldrars språk. Barn som inte identifierar sig med föräldrarnas språk och kultur. Som 

modersmålstränare är mitt uppdrag att arbeta för att barnen ska utveckla sitt modersmål och 

utveckla sin kulturella identitet. Om barnen inte har en grundläggande kunskap att bygga vidare 

på och inte känner sig som en del i två olika kulturer, blir uppdraget extra svårt.  

Forskning och erfarenhet visar att språkutveckling är som intensivast i förskoleåldern och under 

de tidiga skolåren. Det är då förutsättningarna att grundlägga en aktiv tvåspråkighet är som bäst.  

Därför behöver barn med annat modersmål än svenska mycket stöd från föräldrar, 

modersmålstränare och inte minst från förskolepersonal för att kunna lyckas som tvåspråkiga 

individer. 

Syfte!och!frågeställningar!

Syftet med studien är att undersöka vilka materiella och sociala resurser förskolepersonal, 

modersmålstränare och föräldrar använder enskilt eller tillsammans för att stödja barns 

modersmål. 

  

● På vilket sätt är modersmålsstödet en del i den vardagliga verksamheten? 

● Finns det samarbete förekommer mellan förskolepersonal, modersmålstränare och 

föräldrar? Hur är det i så fall organiserat? 

För att genomföra min undersökning intervjuar jag pedagoger och modersmålstränare i olika 

förskolor med barn med annat modersmål än svenska och dessutom några föräldrar. Intervjuerna 

genomförs och analyseras kvalitativt. 
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Begreppsförklaring!

Jag vill tydliggöra vissa begrepp som används i texten för att underlätta för läsaren. 

Definitionerna är hämtade ur Nationalencyklopedin (2014) 

Modersmål: Det språk som barn lär sig först och som man identifierar sig med. 

Förstaspråk: En individs modersmål. 

Andraspråk: Det språk som individen lär sig efter att han eller hon  helt eller delvis har tillägnat 

sig sitt förstaspråk (modersmål) och vars inlärning äger rum i en miljö där språket används i 

naturlig kommunikation. 

Flerspråkighet: Användning eller behärskande av flera språk. 

Modersmålsstöd: Elever som talar ett annat språk hemma har rätt till modersmålsundervisning i 

grundskolan, gymnasiet och stöd i modersmål i förskolan (Skutnabb-Kangas 1986). 

 

Bakgrund!

Det här avsnittet börjar med en historisk bakgrund om modersmålsundervisningen i Sverige. 

Därefter presenteras tidigare forskning om ämnet ur nationellt och internationellt perspektiv. Jag 

kommer även att synliggöra betydelsen av föräldrastöd och vikten av samarbete mellan skolan 

och hemmet. Avslutningsvis görs en sammanfattning av styrdokumentens intentioner. 

Modersmålsundervisningens!tillkomst!

Vid andra världskrigets slut hade Sverige ett stort behov av arbetskraft. Många personer främst 

från Finland, Tyskland, Italien och Ungern invandrade för att arbeta. Några av dem bestämde sig 

för att stanna, de bildade familjer och deras barn började i skolan.  
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På den tiden visste inte politiker vad som kunde göras för att hjälpa dessa barn och deras 

föräldrar i samhället. Skulle de anpassa sig eller integrera sig i det svenska samhället?  Skulle de 

ha rätt till den generella välfärden? För att kartlägga invandrades situation i Sverige och ge svar 

på dessa frågor genomfördes 1968 en invandrarpolitisk utredning. Utredningen föreskrev att 

invandrare skulle ges samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter som 

majoritetsbefolkningen. Det omfattade även invandrades möjligheter att bibehålla och utveckla 

sitt språk och sin ursprungliga identitet. Från och med nu skulle även den etniska 

majoritetsbefolkningen i Sverige omfattas av ett mångkulturellt ideal. Institutioner som förskolan 

och skolan ålades att arbeta utifrån ett mångkulturellt perspektiv (Gruber och Puskás 2013). 

Hur skulle barn med utländsk bakgrund inhämta kunskaper och utveckla sitt modersmål och sin 

ursprungliga identitet i den svenska skolan? En arbetsgrupp inom utbildningsdepartement ansåg 

1975 att dessa barn behövde stöd på sitt modersmål. De förslog till regeringen en 

hemspråksreform som skulle gälla invandrarbarn i förskolan, grundskolan och gymnasieskolan 

(DS U1975:13). Riksdagen fastställde propositionens förslag 1976 och Hemspråksreformen 

trädde i kraft 1977. Reformen syftade till att inom förskola och skola förverkliga 

invandringspolitikens mål att underlätta för invandrarnas barn att integreras i det svenska 

samhället och bli tvåspråkiga och bikulturella. Den klargjorde att skolan har skyldighet att 

anordna modersmålsundervisning för elever med annat första språk än svenska (Arnberg 1996). 

Hyltenstam (1986) menar att vi kan särskilja tre faser av den tvåspråkiga verksamheten för 

invandrarbarn i förskolan. Den första kallar han Assimilationsperioden som räknas fram till 

mitten av 70 talet. Under den här perioden var tanken att barn med utländsk bakgrund skulle 

tillägna sig den svenska kulturen, de svenska värderingarna och det svenska språket. Från mitten 

av 70-talet betonades betydelsen av barnets modersmål med hänvisning till resultat framförda av 

språkforskare som t.ex. Hansegård (1968) och Tuokomaa (1976). De menade att inlärning av 

svenska språket borde baseras på utveckling av barnets modersmål. Den sista perioden benämner 

Hyltenstam Glöm-inte-svenskaperioden som vi är inne i nu. Behovet av medveten träning i båda 

språken i förskolan lyfts fram. 

Förskolans mål för dessa (d. v. s. invandrar -och flykting -) barn är att lägga grunden 

för aktiv tvåspråkighet och dubbel kulturell identitet. Det sker genom aktivt stöd för 
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barnens båda kulturer, stöd i hemspråket och i svenska som andraspråk. Språken ska 

kunna utveckla parallellt och knytas ihop med varandra. Hemspråksstödet och stödet i 

svenska ska integreras i förskolans vanliga verksamhet och inte särskiljas från den. 

Hemspråksstödet gör barnets ursprungskultur närvarande i förskolan, hjälper till att 

knyta ihop den med den svenska kulturen och visar att de är likvärdiga (Lidholm 

1992, refererad i Arnberg 1996, 193). 

Att barn med utländsk bakgrund ska uppnå aktiv tvåspråkighet är ett ambitiöst mål. För barnen 

själva är det viktigt att kunna hålla kontakt med sitt ursprungliga land medan de lär sig om den 

nya kulturen och språket. För det svenska samhället är dessa barn en oskattbar resurs i den 

snabbt ökande internationaliseringen (Arnberg 1996). Ändå menar författaren att det har varit 

svårt att satsa på en utveckling av barns tvåspråkighet i förskolan. Orsakerna har varit “Ett språk 

i taget–hypotesen, brist på uppföljning, kortsiktighet, Sveriges ekonomi och beslutsfattande utan 

forskningsanknytning” (Arnberg 1996, 193-194).  

 

Forskning!om!modersmålsundervisning!i!Sverige!

Den hittills genomförda forskningen i förskolan visar att modersmålsstödet är viktigt för att 

bevara språket och att det leder till en bättre språkfärdighet. Barn som använder sitt modersmål i 

förskolan uppnår bättre kunskap i sitt modersmål (Arnberg 1996).  

Enligt svenskforskning är de mest framträdande fördelarna med modersmålsundervisning 

följande (Hyltenstam & Tuomela 1996): 

 

● De elever som deltar i modersmålsundervisning accepterar sina två språk och kulturer 

och trivs bättre i skolan.  

● Elever som deltar i modersmålsundervisning känner större trygghet än andra. 

● Elever som har deltagit i modersmålsundervisning uppnår bättre resultat i svenska och 

engelska. 
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● Invandrarelever som får tvåspråkig undervisning i matte och SO får bättre betyg i dessa 

ämnen än andra invandrarelever. 

● Genom modersmålsundervisning kan elever lättare integrera sig i den nya kulturen. 

 

Internationell!forskning!om!den!positiva!betydelsen!av!undervisning!på!

modersmålet!för!andra!språkets!utveckling!

Wayne Thomas och Virginia Collier på George Mason University i Virginia genomförde 1997 

en omfattande empirisk studie av tvåspråkiga elevers skolframgång. De följde tusentals elever i 

olika undervisningsformer under en sexårsperiod. Deras studie visar att tvåspråkiga barn som 

fick hälften av sin undervisning på sitt modersmål eller till en början på övervägande spanska 

hade lättare att komma i fatt sina engelska kamrater både språkligt och ämnesmässigt. För de 

elever som fick undervisning bara på sitt andraspråk var det svårare, eftersom utveckling av 

tänkande och lärande går långsammare om det sker på andraspråket. Barnets utveckling av 

tänkande och lärande på sitt modersmål påverkar andraspråksinlärningen positivt. 

Språkkunskaper, samt läs och skrivförmåga överförs från förstaspråket till andraspråket (Wayne 

& Collier 1997). 

Thomas och Colliers studier visar att de tvåspråkiga elever som befann sig en sociokulturellt 

stödjande miljö nådde bättre resultat. Med sociokulturellt stödjande miljö menar de att skolan 

värderar barnens modersmål och ursprunglig kultur högt. Lärarna hade kunskap om processen 

för andraspråksinlärning och ansåg att tvåspråkighet var en tillgång. Barnen fick aktivt använda 

sitt modersmål och sina livserfarenheter i undervisningen.  Sammanfattningsvis menar 

författarna att tvåspråkiga barn behöver formell undervisning på sitt modersmål, undervisning i 

andraspråket och språkligt anpassad ämnesundervisning för att uppnå en framgångsrik skolgång. 

Dessutom måste undervisningen ske i en kulturellt stödjande miljö. Eftersom barnen kan lära sig 

och förstår bäst på sitt förstaspråk borde möjlighet ges att fortsätta utveckla sitt tänkande och 

lärande på detta språk. Samtidigt påpekar de vikten av att börja barnets utveckling av sitt andra 

språk så tidigt som möjligt för att det språket också ska kunna fungera för tänkande och lärande i 

framtiden. 
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Jim Cummins (1986)  är en forskare som också har ägnat mycket tid åt studier av tvåspråkiga 

barn och deras skolframgång. I kapitlet Tvåspråkighet utan tårar framhåller han tre viktiga 

principer för framgångsrik tvåspråkig undervisning. Principen om det viktigaste först: det 

betyder att fortsatt utveckling av barnens modersmål är avgörande för barnens emotionella och 

akademiska välbefinnande. Därför bör skolan uppmuntra aktiv användning av modersmålet i 

undervisning. Allting som barnen lär sig på sitt modersmål stödjer samma sak i det andra 

språket. Han nämner principen om tvåspråkighet genom enspråkighet och principen om 

tvåspråkighet som en bonus. Den tredje principen handlar om att vi som lärare ska veta och göra 

elever medvetna om fördelarna med att vara tvåspråkig fördelarna på individ och på 

samhällsnivå. Det är vårt ansvar som lärare att hjälpa till att skapa förutsättningar för att främja 

positiva former av tvåspråkighet (Cummins &Swain 1986). 

Cummins litteratur innehåller omfattande forskningsresultat som tyder på att tvåspråkighet är 

korrelerad med kognitiv flexibilitet, överlägsen förmåga i förstaspråket och högre IQ (Cummins 

2000). Men detta är möjligt endast för additiva former av tvåspråkighet. I den additiva formen lär 

sig barnen andraspråket medan förstaspråket fortsätter att utvecklas och den första kulturen 

värderas. Det blir subtraktiv tvåspråkighet när andra språket läggs till på bekostnad av första 

språket och den tillhörande kulturen. Han citerar forskning som tyder på att studenter som 

arbetar i en additiv tvåspråkig miljö lyckas i större utsträckning än de vars första språk och kultur 

devalverades i deras skolor och av samhället i stort. Därför borde barn få möjlighet att utveckla 

båda språken (Cummins och Swain 1986). Forskaren kom till slutsatsen att undervisning på 

barns minoritetsspråk genom ett väl genomfört tvåspråkigt program inte är skadlig för förvärv av 

andra språk. (Cummins 2000).  

 

Forskning!om!föräldrarnas!roll!eller!föräldrainflytande!

De första åren i barnens liv är föräldrarna och vuxna som tar hand om barnen viktiga för 

språkinlärning (Viberg 1996). Föräldrarna har en avgörande roll när det gäller minoritetsspråkets 

utveckling. De är språklärare för sina barn och det är deras uppdrag att se till att barnen får 

möjlighet att använda språket ofta och på ett nyanserat sätt samtidigt som barnen lär sig 

majoritetsspråket. Deras attityd till tvåspråkighet kan påverka barnens språkinlärning positivt 
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eller negativt. Om föräldrarna visar att det är positivt och viktigt att kunna två språk och tillhöra 

två olika kulturer så blir det positiv för barnen också (Arnberg 1988). 

I boken Barnet, språket och miljön visar Svensson att det är främst vad föräldrarna gör som ger 

en uppfattning om språkets betydelse och användningsområde för barnen. Föräldrarna kan 

överföra sitt intresse och sina attityder för språken, böcker och för skrivande till sina barn 

(Svensson 2009). 

Enligt den amerikanske utbildningsforskaren William H Jeynes (2011) är förädlarengagemang 

viktigt för att barnen ska lyckas bra i skolan. I sin studie där han jämförde undersökningar av vad 

som ger ett framgångsrikt föräldraengagemang fann han att höga förväntningar, kommunikation 

och föräldrastil visade sig vara avgörande för att förklara sambandet mellan föräldraengagemang 

och elevprestationer (Jeynes 2011). 

Arnberg (1996) beskriver tre grader av tvåspråkighet som föräldrarna kan sikta mot, passiv, aktiv 

och absolut tvåspråkighet. Om föräldrarna och förskolan siktar mot en hög grad av tvåspråkighet 

behövs det en verksamhet där barnen kan prata båda språken under hela dagen med barn och 

vuxna i olika aktivitetter.  

Cummins (1996) beskriver ett projekt i Storbritannien som visar hur kraftfullt föräldrarnas 

engagemang är för flerspråkiga barns framgång i skolan. Under en viss period gick en grupp 

föräldrar till flerspråkiga barn med på att höra sina barn läsa och fylla i ett kort som visade vad 

de hade läst. Forskarna rapporterade att föräldrarnas engagemang hade en uttalad effekt på hur 

eleverna lyckades i skolan. Barn som läste för sina föräldrar gjorde betydande framsteg. 

Läsförmågan ökade hos barn oberoende av om föräldrarna kunde engelska eller om de själva var 

läskunniga. Framgångar med projektet förklaras främst utifrån tre faktorer. Att föräldrarna i 

samarbete med skolan tilldelades en viktig roll när det gällde barnens skolframgång. Projektet 

motiverade barnen att läsa och de översatte eller berättade det de läst för föräldrarna på 

modersmålet. 

Utifrån tidigare forskning vet vi att kvaliteten på stimulans som barn fått i tidig ålder är 

avgörande för deras allsidiga utveckling. Eneskärs undersökning (1984) visade att 
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språkförmågan beror mycket på den språkstimulans barnen får i sin hemmiljö. I studien var 

föräldrarna med högre utbildning de som språkstimulerade sina barn mest. Detta gjorde att deras 

barn fick bättre verbal förmåga. De som fick mindre stimulans var ofta språkförsenade i 

förskolan och hade läs och skrivsvårigheter. Språkstimulans är nödvändig för såväl utveckling av 

modersmålet som för andra språket. Viberg (1996) menar att barnen lär sig språket genom att 

höra och använda språket för att kommunicera med andra barn och vuxna i sin omgivning. För 

utvecklingen av modersmålet är det viktigt att barnen har ordentlig kontakt med vuxna såväl som 

jämnåriga som pratar samma modersmål.  

I Singapore studerades 193 tvåspråkiga sex åriga barn och deras föräldrar. Studien visade att det 

finns betydande relation mellan tidig läsning i hemmiljön och barns intresse för läsning och 

deras läs förmåga i senare ålder. Resultaten belyser det faktum att om vi som föräldrar visar en 

positiv inställning till läsning för barnet, glädjen i att dela en bok eller deltagande i aktiva 

diskussioner om historier gör detta att barnet blir intresserat av att läsa. Därför är det viktigt att 

föräldrar uppmuntras att skapa en aktiv läskunnighet i hemmiljön under barnens första år för att 

stödja barnens läsutveckling och öka deras ordförråd på båda språken (Yeo, Ong & Ng 2014).  

I USA genomfördes en studie om språket och tidig läskunnighet. En grupp av 62 barn följdes 

från förskolan till årskurs två. Gruppen utgjordes av tvåspråkiga barn och enspråkiga barn med 

engelska som modersmål från familjer med låga inkomster. Barnen gick i förskolor där man 

tillämpade ett program med tidiga insatser för att öka barnens läsförmåga. Studiens resultat tydde 

på att tidig satsning i språk och läskunnighet kan minska klyftan mellan tvåspråkiga barn och 

enspråkiga barn i engelska. Tidig lässtimulering för tvåspråkiga barn har en positiv inverkan på 

ordförrådet i båda språken. ( Han, Vukelich & Buell 2014).  

Li (2007) undersökte hur olika lärmiljöer utanför skolan påverkar invandrarbarns 

andraspråksinlärning i fyra kinesiska invandrarfamiljer i Kanada. Studien visar att föräldrarnas 

utbildningsbakgrund, yrkesval (yrkesmöjligheter) och deras försök att anpassa sig till det nya 

hemlandet är viktigt för hur barn lär sig ett nytt språk). Det räcker inte enbart med ekonomiskt 

kapital för att nå framgång. Till exempel måste böcker som köps in också användas tillsammans 

med barnen. Det handlar om att förutom ekonomiskt kapital också investera i tid med barnen och 

i sociala relationer. Lis studie visar att de olika sociala aktiviteter som föräldrarna investerade tid 
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i var viktiga för barnens språkutveckling, till exempel att gå i kyrkans aktiviteter (trots att de inte 

var religiösa) och att betala för pianolektioner. Några föräldrar i studien hade valt att arbeta 

mycket för att kunna köpa materiella resurser som TV och de köpte också avancerad litteratur till 

barnen för deras språkutveckling. Detta räckte inte eftersom litteraturen inte var på barnens nivå 

och eftersom föräldrarna inte arbetade med böckerna tillsammans med barnen. 

 
Samarbete!skolanIhemmet!

Flera studier har visat att kontakten mellan skolan och hemmet har stor betydelse för elevers 

skolframgång.  I en amerikansk studie (U.S. Department of Education, 2001) undersöktes 

sambandet mellan föräldrars engagemang och barnens skolframgång i en grupp mellan 3 och 17 

år gamla. Det visade sig att ju mer kontakt som finns mellan hemmet och skolan desto bättre var 

det för barnens trivsel och skolprestation. Ökad kontakt bidrar till att eleverna upplever att skolan 

och hem arbetar mot samma mål och att erfarenheter i den ena miljön uppskattas i den andra.  

 
Styrdokument!

Läroplanen för förskolan (Lpfö 1998) lyfter fram det faktum att barn med utländsk bakgrund lär 

sig svenska och annan kunskap bättre om de samtidigt får utveckla sitt modersmål.  Enligt 

skollagen måste förskolan medverka till att barn med utländsk bakgrund får möjlighet att 

utveckla sin tvåspråkighet. Förskolan ska även få barnen att känna sig delaktiga i sin egen och 

andras kulturer. Det är förskolans uppdrag att erbjuda alla barn möjlighet att utvecklas efter sina 

förutsättningar i samarbete med föräldrarna.(Skolverket 2010) 

 

 

Teoretisk!referensram!

Nedan presenteras en sammanfattning av två teorier om socialt kapital. Detta är de teorier som 

jag har valt att använda mig av i min studie för att bättre kunna analysera de uttalanden som 

förekommer i studien. 
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Socialt!kapital!

Ett citat som på ett enkelt sätt uttrycker det som socialt kapital handlar om är: “It's not what you 

know, it's who you know!” (Woolcock 2003). Sociala nätverk och socialt stöd har visat sig vara 

värdefulla och viktiga för vår välfärd, för att hitta jobb, för att må bra och fungera bättre.  

Den som är mest känd för begreppet socialt kapital är förmodligen Pierre Bourdieu men också 

andra använder begreppet och då på ett annat sätt, som till exempel Putman. I detta 

examensarbete kommer jag att använda bådas teorier om socialt kapital. 

Bourdieu (1986) förbinder kapital med värden, tillgångar eller resurser. Han benämner olika 

kapitalformer, som till exempel socialt, kulturellt, symboliskt och ekonomiskt kapital. 

Ekonomisk kapital kan man skaffa sig på egen hand men detta är svårare när det gäller den social 

och kulturell kapital. Därför att social och kulturel kapital är kopplad till andra faktorer som 

socialt arv, utbildning och kontakter. Han ser socialt kapitalet som någonting förutbestämt och 

det beror på klasstillhörighet. Ett barn från högutbildade föräldrar har större chans till en 

priviligierad framtid, att uppnå skolframgång, skaffa sig hög utbildning och ett välavlönat arbete 

(Bourdieu 1986). Bourdieu kopplar det sociala kapitalet enbart som tillgångar hos individen. Han 

betonar betydelsen av vänskapsrelationer och familjeband för enskilda individer. Enligt honom 

är Socialt kapital inte något naturgivet.  Det är en produkt av individuella eller kollektiva 

investering för att etablera sociala relationer.  

Socialt kapital beskrivs av Putman som ”band mellan individer, sociala nätverk och de normer 

för ömsesidighet och pålitlighet som uppstår ur dem”. (Putman 2001, 18).  Putman medger att 

det sociala kapitalet har effekter på individnivå men han är främst intresserad av de kollektiva 

effekterna. Om Individen engagera sig i det offentliga kan han påverka samhället och det gör att 

samhället fungerar bättre. Som resultat blir det bättre för individen själv och för samhället. 

Människor samarbetar för allas bästa. Putman anser att socialt kapital är föränderligt. Det är 

något som kan användas för att förändra rådande samhällsstrukturer (Putman 1996). 
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Bourdieus förståelse av socialt kapital anses av vissa vara alltför determinerande och 

pessimistisk, det vill säga det går inte att göra så mycket åt den kulturella tillhörighet som man 

föds in i (Bourdieu 1991). Putman å andra sidan anses av vissa vara alltför naiv och inte ta 

hänsyn till de historiska strukturer som styr socialt kapital. Det finns med andra ord en poäng i 

att använda båda för att förstå hur både historiska strukturer styr modersmålsträning i förskolan 

men också vilket socialt kapital som är viktigt för att kunna nå förändring. 

 I min studie använder jag termerna ekonomiskt kapital, socialt kapital och kulturellt kapital 

genom att se ekonomiskt kapital som de materiella resurser som används av förskolepersonal, 

modersmålstränare och föräldrar för att utveckla barnens modersmål. Dessa resurser kan till 

exempel vara böcker, läsplattor, datorer eller olika spel. Socialt kapital i min studie kan vara de 

personer och sociala nätverk som används för att på något sätt medverka till modersmålet. På de 

olika förskolorna kan det vara flerspråkiga förskollärare, barn med samma modersmål, 

modersmålstränare och vuxna kring barnen som kan barnens modersmål i förskolan. I familjen 

är de sociala resurserna föräldrar, släktningar och kompisar med samma modersmål. Med 

kulturellt kapital menas främst (i den mån det framkommer) den akademiska bakgrund som 

dessa sociala resurser besitter. 

 

!

Metod!

Nedan redogörs för valet av metod, valet av informanter samt genomförande och analys av 

intervjuerna.  

Jag har valt att göra en kvalitativ studie för att jag vill förstå hur alla de intervjuade stödjer barns 

modersmål dagligen utifrån deras roll som förskolelärare, som modersmålstränare eller som 

föräldrar. Syftet med den kvalitativa intervjun är ”att förstå ämnet från den levda vardagsvärlden 

ur den intervjuades eget perspektiv” (Kvale & Brinkmann 2014, 41)  
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För att formulera mina intervjufrågor användes teorierna om socialt kapital som beskrivs ovan 

som inspirationskälla. Jag fokuserade på olika aspekter som, materiella resurser, sociala resurser, 

kulturella resurser och samarbete. En intervjuguide för varje målgrupp skapades, det vill säga för 

förskolepersonal, modersmålstränare och föräldrar. Dessa tre intervjuguider hade samma tema 

men frågorna utformades olika utifrån informanternas roll (se bilaga 2,3,4). 

 

 

Urval!

För att få en så bred uppfattning som möjligt om hur sociala, materiella och kulturella resurser 

används från olika personer kring barn för att stödja deras modersmål och uppbyggande av 

identitet har jag valt att intervjua tre förskollärare, två modersmålstränare och två föräldrar med 

tvåspråkiga barn i en kommun i norra Sverige, totalt sju personer. Ett av kriterierna var att jag 

skulle intervjua utbildade förskollärare med någon form av mångkulturell erfarenhet. De tre 

intervjuade förskollärarna arbetar på två olika förskolor i ett invandrartätt område där nästan 50 

procent av barnen har utländsk bakgrund. De två modersmålstränare som jag intervjuade arbetar 

som ambulerande modersmålstränare i dessa förskolor. Det betyder att de befinner sig i dessa 

förskolor en gång i veckan i 60 minuter. Dessutom intervjuades två föräldrar från två olika 

familjer med tvåspråkiga barn i dessa förskolor. Om jag hade intervjuat t.ex. fem pedagoger 

skulle jag ha fått en bred förståelse för pedagogers uppfattningar men inte en bredd utifrån olika 

personer som stödjer barnen i deras språkutveckling. ”Antalet nödvändiga intervjupersoner beror 

på undersökningens syfte” (Kvale & Brinkmann 2014, 156). I denna studie prioriterades bredd i 

form av att intervjua så många olika personer kring barnen som möjligt. Barnen uteslöts, 

eftersom de inte bedömdes kunna ge utvecklade svar utifrån syftet. 

 

Genomförande!och!etiska!överväganden!

Jag kontaktade några av undersökningens respondenter personligen och andra via mejl. Då 

lämnades både muntligt och skriftligt (via mejl) en kortfattad beskrivning av studiens syfte och 

genomförande. (Bilaga 1). Tre av fem förskole pedagoger som jag kontaktade personligen var 

positiva till intervjun. Däremot avböjde två av de fem deltagande i studien.  Dessa arbetade vid 
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två olika fristående förskolor. Jag kontaktade en av dem personligen och hon föreslog att jag 

skulle vända mig till en annan förskollärare som hade mer erfarenhet på det området. Sedan 

kontaktade jag den föreslagna förskoläraren via mejl, men fick aldrig något svar. Den andra 

förskolläraren tackade ja till intervjun, men hon blev aldrig intervjuad av olika orsaker, såsom 

tidbrist och frånvaro. Samtliga modersmålslärare var positiva till intervjun. Totalt fem intervjuer 

genomfördes personligen. Mitt arbete har präglas av en strävan att uppfylla de etiska kraven 

gällande information, samtycke, konfidenttialitet och nyttjande (Kvale & Brinkmann 2014).  

Redan vid första kontakten informerades respondenterna om syftet med studien, vilken metod 

som skulle användas samt hur materialet skulle användas och senare publiceras. Efter att ha 

frågat om de ville delta i studien kom vi överens om en tid som passade. Jag intervjuade 

förskolepersonalen i deras respektive förskolor. Vi hittade ett lugnt ställe för att genomföra 

intervjuerna. Intervjuer med modersmålstränarna ägde rum i deras enhet för modersmåls-

undervisning. Vi bokade ett rum i förväg för att inte bli störda. Det var svårt att träffa föräldrarna 

personligen på grund av deras jobb (och att de inte kunde intervjuas under arbetstid), barn och 

fritidsaktiviteter. Därför valde jag att intervjua föräldrarna via Skype när barnen hade somnat. 

Jag upplyste om att deltagande var frivilligt och att de hade rätt att avbryta sin medverkan. För 

att öka deras motivation till delatagandet betonade jag hur viktigt deras bidrag var för att få ny 

kunskap om modersmålsstöd. Jag informerade om hur mycket tid intervjun skulle ta och bad de 

intervjuade om tillåtelse att spela in intervjun. Intervjuerna tog i genomsnitt en timme. Jag 

klargjorde att de uppgifter som insamlades inte skulle användas för något annat syfte än för 

forskning. Jag förklarade att privata data som identifierar dem inte skulle avslöjas. Jag berättade 

att om de var intresserade kunde de få ta del av studien resultat. 

 

Bearbetning!och!analys!av!data!

Intervjuerna spelades in som mp 3 filer på min dator. Sedan samlades informationen genom att 

jag transkriberade intervjuerna ord för ord. Efter att ha läst intervjuskriften flera gånger kunde 

jag se olika teman. Med teorierna om socialt kapital i åtanke började jag samla de relevanta 

svaren utifrån syftet med uppsatsen. Jag bestämde mig för att utgå från fyra teman och se dessa 

ur de tre intervjuade gruppers perspektiv, det vill säga förskolepersonal, modersmålstränare och 
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föräldrar. De fyra temana var medverka till modersmålet, materiella resurser som används för att 

medverka till modersmålsutveckling, sociala resurser som används för att medverka till 

modersmålsutveckling samt samarbete för att medverka till modersmåls utveckling. 

Jag identifierar mina intervjupersoner som Förskollärare Anna och Alicia som jobbar på 

Aspförskolan. Förskollärare Berit som jobbar på Björkförskolan. Modersmålslärarna Anton och 

Beatrice. Förälder i familj 1, Alina och förälder i familj 2, Boris. 

 

!

!

Metoddiskussion!

En kvalitativ intervju var lämpligaste metoden eftersom jag ville närma mig frågorna mer 

kvalitativt och jag kunde välja att intervjua ett mindre antal personer. Med hjälp av denna metod 

kunde jag ta upp en rad olika aspekter och framförallt fråga ganska öppet och ställa följd frågor 

beroende på vad de intervjuade personerna svarade, vilket inte är möjligt vid till exempel en 

enkät. 

Jag genomförde bara två intervjuer via Skype. Nackdelar med Skype är att man inte kan se det 

som de intervjuade personerna förmedlar genom kropps språk och gester. Fördelarna med Skype 

är ökade möjligheter när man inte kan träffas personligen av olika orsaker (Kvale & Brinkmann 

2014). För mig var det ett verktyg för att kunna intervjua de mycket upptagna föräldrarna.  Även 

om man inte kan se de intervjuades kroppsspråk kan man höra och tolka pauser, upprepningar, 

tvekan och nervositet. 
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Resultat!

Nedan presenteras resultat från de intervjuer som genomförts. Resultatet presenteras utifrån de 

ovan nämnda fyra temana.  

Medverka!till!modersmål!!

Vid frågan om förskolans kännetecken var de intervjuade förskollärarna övertygade om att det 

var mångfald som kännetecknade båda förskolorna. På Aspförskolan arbetade personalen hela 

tiden med språk eftersom de hade så många olika kulturer, barn från olika länder. De försökte 

jobba väldigt konkret t.ex. när de läste och visade vad de pratade om. På båda förskolorna ansåg 

man att det i första hand var modersmålstränaren som hade ansvaret för uppdraget att medverka 

till att barn med annat modersmål än svenska fick möjlighet att utveckla sitt modersmål. På 

Aspförskolan utryckte personalen en önskan om att modersmålsstöd skulle ske i grupp, det vill 

säga att modersmålstränare skulle sitta med i barngrupper så att alla barn fick vara med och titta 

på vad de gjorde. På detta sätt skulle det upplevas som någonting positivt för alla barn inte bara 

för de barn som hade ett annat modersmål. 

Anna: Det blir positiv för alla barn, det blir inte, nu ska de få göra något hemligt utan 

jag får också vara med, titta på, lyssna, även om jag inte förstår något, kan man också 

tycka att det är kul. Och det är så vi vill ha det vi vill att det ska vara integrerat i 

verksamheten helst inte separerat från verksamheten. 

På Björkförskolan utryckte personalen att de inte kunde ge stöd, eller hjälpa barn med annat 

modersmål än svenska och engelska. De kunde bara berätta för föräldrarna om hur viktigt det var 

att prata sitt modersmål hemma och försökte underlätta för modersmålstränaren och hjälpa till i 

den mån de behövde det. Alla pedagoger var positiva inför uppdraget och var ense om att har 

man åtminstone ett bra modersmål så har man alla förutsättningar att kunna bra svenska sedan. 

De uttryckte en vilja att ha mer kunskap i fler språk samtidigt som de menade att det var orimligt 

att tro att man ska kunna någonting på alla språk. Allmänt hade de inte haft mycket utbildning 

om flerspråkighet.  
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I båda familjerna visade föräldrarna stort intresse för barnens utveckling av sitt modersmål. I den 

ena familjen utryckte mamman en vilja att barnen skulle behärska sitt modersmål så att de i 

framtiden kunde välja om de ville flytta tillbaka eller besöka föräldrarnas hemland. Då skulle 

barnen inte känna sig som turister. Båda föräldrarna var medvetna om hur viktigt modersmålet 

var för att barnen skulle kommunicera med släktningar. Familjerna medverkade till 

modersmålsutveckling på olika sätt. I en familj genom att alltid använda spanska till skillnad från 

den andra familjen där svenska talades större delen av tiden, fast ibland kunde det förekomma 

visa ord på spanska. 

 Alina: Det händer när vi åker bil att de berättar om sin dag på svenska och jag 

försöker ändra till spanska för jag vet hur viktig det är med att prata minoritetsspråk. 

En förälder upplevde att hon hade kontroll över barnen på sitt modersmål. När barnen svarade på 

svenska, upprepade hon det på spanska. På det sättet hjälpte hon dem att hitta rätt ord på 

spanska.  Att laga deras mat och berätta om hur var det när hon var barn var ett sätt att kunna 

förmedla hennes kultur. 

Alina: Jag försöker berätta mycket om mitt land, och resor till hemlandet varje år är 

jätteviktiga. 

Boris uttryckte att han kände sig pressad att prata svenska inför andra familjemedlemmar.  

  Boris: Vi pratar oftast spanska när han och jag är ensamma. 

Modersmålstränaren Anton menade att det han gjorde för att stödja minoritets språk var att se till 

att föräldrarna stödde deras barn. Där gav han gav en viss ledning. 

 Anton: Jag hittar former för att nå målen men jag behöver stöd från föräldrarna. 

Beatrice läste böcker, pratade och lekte en gång i veckan, och försökte på det sättet stärka 

barnens modersmål. 
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Materiella!resurser!som!används!för!att!medverka!till!
modersmålsutveckling!

På Aspförskolan fanns det många materiella resurser som datorer och läsplattor, men de jobbade 

inte så mycket med de medierna och med modersmål samtidigt. Anna tyckte att det var mera 

lämpligt att använda olika språk vid samling och matsituationer. Föräldrarna och 

modersmålstränaren berättade att de använder, musik och olika spel och visade barnfilmer för 

barnen. 

I en familj fick barnen använda Skype för att prata med farföräldrarna nästan varje dag. 

Dessutom läste mamman nyheterna på spanska eller tittade på Youtube. 

        Alina: För ett tag sen brukade jag läsa böcker på spanska. Nu läser jag på svenska för 

dem och för att förbättra min svenska. 

En av modersmålstränarna belyste att han ibland fick använda telefonen för att visa korta klipp. 

Men han tycker inte om att använda dator för att det fanns risk att barnen vill titta på film hela 

tiden. Han ansåg att när barnen tittar på film så finns inte många möjligheter att kommunicera. 

Beatrice menade att hon använde läsplattor, böcker och material som finns tillgängliga på 

förskolorna som papper, kritor vattenfärger och olika spel. 

 

Sociala!resurser!som!används!för!att!medverka!till!
modersmålsutveckling!

Det var föräldrarna och modersmålstränarna som i första hand ansvarade för modersmålets 

utveckling, därför att förskollärarna oftast inte kunde så mycket på barnens modersmål. På 

Aspförskolan försökte förskolepersonal använda olika språk vid samling och vid matsituationer. 

Vid samling fick barnen möjlighet att räkna på sitt modersmål och lära de andra barnen. De fick 

benämna olika föremål på sitt modersmål när de lekte Kims lek, en lek där barnen försöker 

komma ihåg föremål gömda under en filt. Det fanns även en anställd pedagog med arabiska som 

modersmål vilket sågs som en otrolig tillgång för verksamheten. 
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Anna: De flesta svenskar har oftast fått lära sig några språk, tyska, franska, spanska, 

italienska i skolan så att vi kan några fraser på varje språk. 

På Björkförskolan fanns det några vikarier som hade läst svenska som andra språk och de flesta 

pedagoger kunde engelska. 

Berit: Men om barnen börjar säga ett ord försöker vi säga aha vad kan det betyda hur 

säger man det, en del barn fungerar på det sätt men andra kan inte översätta när man 

sitter oavsett ålder.  

Båda pedagogerna på Aspförskolan uttalade att de flesta barn var stolta över sitt modersmål.  

Alicia: De barn som bara pratar svenska är lite avundsjuk för de vill också ha ett eget 

språk. 

På Björkförskolan klargjorde Berit att de inte använder något annat modersmål än svenska. 

Berit: Vi har ju bara svenska, vi kan bara svenska och är bra på svenska, så vi 

använder inte något annat modersmål. 

Alinas barn pratade spanska hemma och nästan varje dag via Skype med farföräldrarna. De 

pratade svenska när de umgicks med svenska vänner här i Sverige och spanska med spansk 

talande vänner och släktningar utomlands. De umgicks med barn med samma modersmål men 

inte så ofta. Detta till skillnad från Boris familj som pratade spanska väldigt sällan och bara när 

pappan var ensam med barnen. När de umgicks med släktingar och vänner pratade de alltid 

svenska. Barnen kunde prata sitt modersmål en gång per vecka, 60 minuter med 

modersmålstränaren. 

 

Samarbete!för!att!medverka!till!modersmålets!utveckling!

På båda förskolorna fick personalen information om barnens modersmål, kulturella bakgrund 

och sociala miljö av föräldrarna. På Aspförskolan frågade personalen ofta föräldrarna om det 
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fanns speciella högtider och hur de firas. Sedan berättade personalen för barnen vid samlingen. 

De klargjorde att de inte alltid fick veta något av föräldrarna. Det berodde på om föräldrarna 

berättade. Vissa var väldigt engagerade, öppna och berättade allt medan andra var väldigt 

fåordiga eller inte kunde det svenska språket. De visste en del om de muslimska högtiderna 

eftersom de hade haft många muslimska barn genom åren. Ibland kunde modersmålstränaren 

berätta för personalen om speciella högtider.  

Alicia: Vi kan inte alltid möta allas behov och traditioner. Men vi försöker att 

uppmärksamma högtider, det som vi kan. 

På Björkförskolan tyckte personalen att det var bra om en förälder berättade om någon högtid 

och ville visa någonting, eller ville att personalen skulle berätta för barnen. Informationen om 

barnens kulturella bakgrund och modersmål användes inte vid planering av verksamheten. 

Berit: Vi har det i baktanke men just den har modersmål, vi tänker svenska och språk. 

Förskollärare Berit klargjorde att det inte skedde något samarbete med föräldrarna och 

modersmålstränare kring barnens modersmål och kultur.  

Anna: Man måste vara verkligen öppen och försöka söka sig lite information själv 

om olika skillnaden i olika kulturer.  

Enligt de intervjuade modersmålstränarna fanns det inte en gemensam planering med 

förskolepersonalen. De utryckte skillnaden i bemötande på de olika förskolorna. På en förskola 

var personalen nyfiken på de olika språk och försökte lära sig och uppmärksamma olika språk. 

På den andra förskolan fanns det vikarier som inte viste vem modersmålsläraren var och hur de 

jobbade. 

Båda modersmålstränarna menade att de kunde vara med i barngrupperna eller arbeta enskilt 

med barnen. De menade dock att det finns en risk att det bara pratas majoritetsspråket då barnen 

integreras i gruppen.  
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Beatrice: Om jag kommer till förskolan och barnen har påbörjat en aktivitet försöker 

jag smälta in, vara med, genom att lägga ord på det barnen håller på med. 

Modersmålstränare Anton menade att han alltid samarbetade med föräldrarna. Utan föräldrarnas 

samarbete kunde han inte jobba. Han lånade böcker men det är föräldrarna som måste läsa för 

barnen. Han skickade läxor och föräldrarna måste se till att göra dem tillsammans med barnen. 

Dessutom anser han att barnen bor i Sverige och det är föräldrarna som ska lära dem om livet, 

erfarenheter och ordförråd. 

Anton: Jag brukar säga jag har inte problem med mina elever, det är med 

föräldrarna när de inte vill lyssna. 

Beatrice: Om det finns behov ringer jag och påminner om hur viktigt det är att prata 

språket. 

Diskussion!och!slutsatser!

Syftet med studien har varit att studera vilka materiella och sociala resurser förskolepersonal, 

modersmålstränare och föräldrar använder enskilt eller tillsammans för att stödja barns 

modersmål, samt undersöka på vilket sätt modersmålstöd är integrerat i förskolan och om det 

finns samarbete mellan förskolepersonal, modersmålstränarna och föräldrar. Hur är det i så fall 

organiserat? 

Medverka!till!modersmål!!

På båda förskolorna ansåg man att det i första hand var modersmålstränaren som hade ansvaret 

för att uppfylla förskolans uppdrag till att barn med annat modersmål än svenska fick möjlighet 

att utveckla sitt modersmål. 
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Materiella!resurser!som!används!för!att!medverka!till!
modersmålsutveckling!

Studien visar att det finns materiella resurser av olika slag som till exempel datorer, läsplattor 

och språkoberoende spel på båda förskolorna, men att de inte används av förskollärarna för att 

medverka till modersmålsutveckling. Förskolepedagoger använder inte dessa resurser för att 

stödja ett annat språk förutom svenska. Personalen har inte fått mycket utbildning om hur man 

kan jobba på ett interkulturellt och flerspråkigt sätt. 

Föräldrarna har tillgång till några materiella resurser som datorer, iPad och böcker men de 

används inte med samma frekvens. Mycket beror på föräldrarnas förväntningar. Den förälder 

som vill att barnen i framtiden ska kunna flytta tillbaka eller besöka föräldrarnas land och inte 

känna sig som turister använder materiella resurser som datorer och läsplattor till vardags för att 

kommunicera med släktningar och för att läsa och höra nyheter på sitt språk. Som kontrast 

använder föräldrar med låga förväntningar de materiella resurserna vid enstaka tillfällen när han 

är ensam med barnet. Enligt (Jeynes 2011) är föräldrarnas höga förväntningar avgörande för 

elevers prestationer.  

Det visade sig att även om de intervjuade föräldrarna har tillgång till litteratur på sitt modersmål 

på kommunens bibliotek utnyttjar de inte den möjligheten. I en av familjen hade mamman läst 

godnattsagor på sitt modersmål men inte längre. Nu läser hon bara på svenska för sin egen skull. 

Mamman verkade med andra ord inte känna till Thomas och Colliers (1997) forskning där de 

kom fram till att barnets utveckling av tänkande och lärande på sitt modersmål har en positiv 

inverkan på deras andraspråksinlärning. Det är inte skadligt för andraspråksinlärning att fortsätta 

läsa på sitt modersmål för barnen utan tvärtom. Cummins och Swain (1986) visar att allting som 

barnen lär sig på sitt modersmål stödjer samma sak i andraspråket.  
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Sociala!resurser!som!används!för!att!medverka!till!
modersmålsutveckling!

De sociala resurser som finns används olika av förskolepersonal. Detta beror på deras attityd, 

inställning och motivation till modersmålsutveckling. På en förskola skapar personalen 

möjligheter för barnen att använda modersmålet vid samling och matsituationer. Barnens språk 

uppmärksammas på olika sätt. Förskollärarna visar intresse genom att använda olika språk. 

Enligt förskolepersonalen upplever barnen att de kan använda sitt modersmål även på förskolan 

och kan lära ut den till förskollärare och till andra barn.  På den andra förskolan används däremot 

enbart svenska, även om en stor del av barnen kommer från familjer med annat språk. Alla 

förskolepedagoger menar att det är mångfald som kännetecknar båda förskolorna, men analysen 

av intervjusvaren visar att det är den monokulturella normen och enspråkighet som styr i en av 

verksamheterna. Barnens olika modersmål ges med andra ord inte värde, det vill säga i 

Bourdieus termer ger inte socialt kapital, vilket är viktigt enligt Arnberg (1996) i ett globaliserat 

samhälle där vi är i behov av flerspråkiga och flerkulturella individer. Vi kan också återkoppla 

till Cummins (2000) som menar att genom att på olika sätt inkludera och visa respekt för elevens 

första språk i det dagliga skolarbetet kan man reducera graden av språk- och kulturchock och 

stärka elevens självkänsla och identitet. På den förskola där barnens språk uppmärksammas 

betydligt mer är barnen stolta över sitt modersmål och sin kulturella bakgrund. Thomas och 

Colliers studier (1997) visar att de tvåspråkiga elever som befann sig en sociokulturellt stödjande 

miljö nådde bättre resultat. De menar att skolan värderade barnens modersmål och ursprungliga 

kultur högt. Barnen fick aktivt använda sitt modersmål och sina livserfarenheter i 

undervisningen.   Thomas och Colliers resultat stödjs av denna studie eftersom barnen på den 

förskola där det finns en sociokulturellt stödjande miljö är stolta över sitt modersmål. 

En familj utnyttjar det sociala kapitalet för att stödja barnens språk. I familjen pratar barnen 

spanska med föräldrarna hemma och med farföräldrarna via Skype dagligen. Dessutom reser de 

varje år till föräldrars land. Barnet i den andra familjen har mindre möjlighet att höra och 

använda pappas modersmål med pappa, andra vuxna och jämnåriga barn. Barnen lär sig språket 

genom att höra och använda det för att kommunicera med andra barn och vuxna i sin omgivning 

(Viberg 1996). Lis (2007) undersökning visar hur viktiga de sociala relationerna är för 

språkinlärning. Att föräldrarna investera i tid och i sociala relationer med barnen för deras 
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språkutveckling. I en familj försöker föräldrarna knyta dagliga kontakter med farföräldrarna, 

släkter med hjälp av de sociala medierna. Enligt Bourdieu (1986) är inte socialt kapital något 

naturgivet som uppstår av sig självt.  Det är en produkt av individuella eller kollektiva 

investering till att etablera sociala relationer. Om föräldrar vill att deras barn ska bli tvåspråkiga 

måste de se till att barnen får möjlighet att använda språket i olika sammahang med olika vuxna 

och barn. 

Eneskärs studie (1984) visade att föräldrar med högre utbildning språkstimulerar sina barn mer. 

De två intervjuade föräldrarna ligger på samma utbildningsnivå. Däremot antyder min studie att 

kön spelar större roll när det gäller språkstimulans. Kvinnan i studien är mer engagerad i barnens 

språkutveckling. Hon är konsekvent med att använda modersmålet. När barnen berättar om sin 

skoldag på svenska hjälper hon dem att hitta rätt ord på spanska. Den intervjuade pappa medger 

att han känner sig pressad att prata svenska inför andra. Han väljer att prata sitt modersmål bara 

när han är ensam med sin son. Arnberg (1988) menar att föräldrarnas inställning och attityder till 

tvåspråkighet kan påverka barnens språkinlärning positivt eller negativt. Med den attityden visar 

han att sitt modersmål och majoritets språk inte har lika värde. 

 

Mina intervjuer och egen erfarenhet visar att den mest avgörande faktorn för utveckling av 

barnens tvåspråkighet är det sociala kapitalet, barnens nätverk och att det finns folk runtomkring 

som talar deras modersmål, förälder, farförälder, vänner och förskolepersonal som stimulerar och 

uppmuntrar användning av två språk och får det till någonting naturligt att kunna två språk. 

Barnen i familjen som pratar modersmålet  dagligen med föräldrar och  farförälder, som är i en 

förskola där personalen är nyfiken på deras första språk och deras kultur, uppmuntrar och 

försöker lära sig deras modersmål har stor socialt kapital och därför stor möjlighet att lyckas som 

tvåspråkiga individer. 
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Samarbete!för!att!medverka!till!modersmålsutveckling!

För att problematisera modersmålstränares och förskole pedagogers arbete ska jag använda 

begreppen fysisk och psykisk integration. Fysisk integration innebär att modersmåls lärare finns 

på plats, de försöker sätta sig med barngrupperna men det finns inte en psykisk integration i 

deras sätt att tänka. Förskolepersonal och modersmålslärare sätter sig inte tillsammans och 

planerar en gemensam aktivitet.  De jobbar fysiskt på samma plats men enskilt. En jobbar för 

utveckling av svenska språket och den andra för modersmålsutveckling. Det finns inte ett 

samarbete kring de gemensamma flerspråkiga barnen. På en förskola försöker personalen 

uppmärksamma flerspråkighet på olika sätt men de samarbetar inte med modersmåltränaren för 

detta ändamål. Den studien visar är att modersmålsstödet inte är integrerat i den vardagliga 

verksamheten. Modersmålslärarna har bara en timme i veckan med barnen. De är väldigt 

beroende av att personalen och föräldrarna håller språket levande mellan lektionerna. Barnen lär 

sig språket i samspelet med vuxna och andra barn i förskolan och den övriga omgivningen. Om 

inte barnet får lära sig nya ord och begrepp i förskolan parallellt på sina båda språk kan det bli 

två språk för två skilda världar och avstånd i stället för närmande mellan kulturerna. Cummins 

forskning(1986) tyder på att studenter som arbetar i en additiv tvåspråkig miljö lyckas i större 

utsträckning än de vars första språk och kultur devalveras i deras skolor och av samhället 

Samarbete mellan modersmålstränarna och föräldrarna varierar. En modersmålstränare berättar 

tydligt för föräldrarna hur de ska stödja barnens modersmål och hur viktig deras roll är. Han ger 

föräldrar möjligheten att engagera sig i barnens modersmålsutveckling. Den andra 

modersmålsläraren har mindre kommunikation med föräldrarna.  I en amerikansk studie 

(U.S.Department of Education, 2001) visade sig att ju mer kontakt som finns mellan hemmet och 

skolan  desto bättre för  barnens trivsel och skolprestation. Ökad kontakt bidrar till att eleverna 

upplever att skolan och hemmet arbetar mot samma mål och att erfarenheter i den ena miljön 

uppskattas i den andra. 

Studien visade att samarbete för utveckling av förstaspråk mellan föräldrar och förskole 

pedagoger inte är densamma i de två förskolor. I en förskola är pedagoger mer öppet och 

motiverade.  De själva söker information om barnens språk och kultur eller frågar föräldrar. Sen 
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berättade personalen för barnen vid samlingen. På den andra förskola personalen bara påminner 

förälder om vikten i att prata sitt modersmål med barnen.  

Sammanfattning!

Studien visar att förskolepersonal, förälder och modersmålstränare har tillgång till likadana 

resurser. Användningen av dessa resurser beror på motivation hos de inblandade. 

Den mesta avgörande faktor för utveckling av barnens tvåspråkighet är det sociala kapitalet 

Modersmålsstödet inte är integrerad i den vardagliga verksamheten. 

Samarbete mellan föräldrar och förskole personal beror på deras motivation.  

Det finns inte samarbete mellan modersmålstränare och förskolepersonal. 

Förslag!till!fortsatt!forskning!

!
Min studie har visat att det finns brister i samarbetet mellan personalen och modersmålslärarna 

på båda förskolorna. Det vore intressant att genomföra en fördjupad studie om metoder för bättre 

samarbete mellan personalen och modersmålstränarna. Det kan handla om gemensam planering, 

utnyttjande av materiella resurser, övningar och lekar för barnen. 
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Bilaga!1!–!Brev!till!respondenterna!

Hej ! 

Jag heter  __________. Jag läser för att komplettera min lärarutbildning. Mitt examensarbete 

kommer att handla om tvåspråkighet. Ett ämne som är mycket intressant eftersom jag vill stödja 

mina barn och mina elever på alla möjliga sätt för att lyckas med tvåspråkighet. 

Syftet  med studien är att studera vilka materiella, sociala och kulturella resurser 

förskolepersonal, modersmålslärare och föräldrar använder för att stödja barns modersmål och 

uppbyggande av identitet.  

Jag vänder mig till er för jag vet att ni har haft barn i förskolan som har lyckats med 

tvåspråkighet. Jag är jättetacksam om ni vill delta i min intervju. 

Intervjun kommer att vara anonym så det finns ingen risk att någon får reda på den intervjuades 

namn eller arbetsplats.  

Tack! 

Kirenia Guerrero Casas. 
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Bilaga!2!I!Intervjufrågor!till!förskolepersonal!

1. Vad skulle du säga kännetecknar den här förskolan? 

 

2. Hur kommer det sig att du blev förskollärare? 

Förskolan har ett uppdrag, enligt läroplanen, att medverka till att barnen får en möjlighet att 

utveckla både det svenska språket och sitt modersmål 

3. Hur skulle du beskriva att detta uppdrag är organiserat? 

4. Vilka materiella resurser (lokaler, böcker, datorer, läsplattor och så vidare) har ni för att utföra 

uppdraget? 

5. Vilka personer (förskollärare, modersmålstränare, föräldrar) används för att utföra uppdraget? 

6. Hur känner ni inför uppdraget? 

7. Har du tid att utföra detta uppdrag? Om nej: Hur skulle du vilja att arbetet organiserades 

annorlunda? 

8. Tycker du att du har tillräckligt med utbildning för att utföra detta uppdrag? Om nej: Vilken 

utbildning tycker du att du skulle behöva? 

9. Har ni tillräckligt med resurser för att genomföra detta uppdrag? Om nej: Vilka resurser 

saknas? 

10. Har ni kunskap om barnens modersmål och kulturella bakgrund livsmiljö? hur har du fått den 

informationen 

11. Använder du den informationen när ni planerar er verksamhet? Hur?  Ge exempel? 

12. Hur sker samarbete med föräldrarna och modersmålslärarna kring modersmålet och kultur? 
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Bilaga!3!I!Intervjufrågor!till!föräldrar!

1. Vilka språk används hemma? 

2. Kan du beskriva hur du stödjer ditt barns modersmål? 

3. Använder ni något som tv, datorer, läsplattor, böcker eller liknande för att öva modersmålet? 

4. Vid vilka tillfällen används modersmålet? 

5. Hur ofta träffar ditt barn eller kommunicerar med andra barn, släktningar eller vänner med 

samma modersmål? 

6. När ni umgås med vänner och släktingar vilket språk används mellan dig och barnen? 

7. Hur gör du för att förmedla din kultur till ditt barn? 

8. Vet du om att ditt barn har möjlighet att utveckla sitt modersmål i förskolan? Hur? När? Med 

vem? 

9. Kan du berätta om ett tillfälle då förskole personalen visade intresse för ditt språk och kultur? 

10. Är du nöjd med det stöd ditt barn får för att utveckla modersmålet? Vad skulle förbättras? 

11. Är modersmålsundervisning viktigt för ditt barn? Varför? 

12. Hur samarbetar du och modersmålsläraren? 
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Bilaga!4!I!Intervjufrågor!till!modersmålstränare!

1. Hur kommer det sig att du blev modersmålslärare? 

2. Hur stödjer du barns modersmål? 

3. Ser du någon koppling mellan modersmål och uppbyggande av identitet?  Om ja: Hur stödjer 

du i så fall den relationen? 

4. Sker modersmålsstöd  individuell eller tillsammans med andra barn dvs  integrerat i 

verksamheten? 

5. Hur föredrar du att stötta barns modersmål på förskolan? Individuellt eller integrerad i 

verksamheten? Varför? 

6. Hur sker samarbetet med övrig personal på förskolan kring barnens modersmål? 

7. Utgår din planering från förskolan verksamhet eller har du egen planering? 

8. Finns det samarbete med föräldrarna? 

9. Använder ni något som tv, datorer, läsplattor, böcker eller liknande för att öva modersmålet? 

10. Finns det särskilda lokaler för modersmålsstöd? 

11. Hur organiseras modersmålsstöd till exempel vilken tid är den förlagd och vad gör de barn 

som inte har modersmålsstöd under samma tid? 


