
Förskolan och modersmålsstödet

En studie om pedagogers erfarenheter av modersmålsstöd i förskolan

Isac Henningsson & Irene Koivisto 

Isac Henningsson  & Irene  Koivisto

Ht 2015

Examensarbete, 15 hp

Förskollärarprogrammet, 210 hp

i



SAMMANFATTNING

Denna studie syftar till att skapa kunskap om hur modersmålsstödet bedrivs i den svenska 
förskolans verksamhet, och ställer frågorna hur modersmålspedagoger, respektive 
förskolepedagoger anser att modersmålsstödet bedrivs i förskolan och hur de upplever att 
modersmålsstödet fungerar. I studien används kvalitativa intervjuer med en teoretisk grund i 
symbolisk interaktionism som metodval för datainsamling, och de bägge yrkesgruppernas 
berättelser analyseras tematiskt och relateras till aktuell forskning och ämnesrelevant 
litteratur. I studiens resultat framkommer både enighet och variation i de två intervjuade 
yrkesgruppernas berättelser, och mycket fokus läggs på samarbetet mellan yrkesgrupperna 
och hur modersmålsstödet ska integreras i den vardagliga förskoleverksamheten, ett 
strävansmål som har figurerat inom förskoledebatten sedan 70-talet men beskrivs av både 
modersmålspedagoger och förskolepedagoger som en del i nya riktlinjer och arbetssätt. I 
studien framkommer uppfattningar om att modersmålsstödet på många sätt fungerar väl, men 
att bägge yrkesgrupper upplever att det finns brister, till exempel i hur modersmålsstödet 
främjar modersmålsutvecklingen. Samtidigt framkommer gemensamma uppfattningar hos de 
bägge yrkesgrupperna som menar att modersmålsstödet fyller syften utöver att stödja 
modersmålsutvecklingen, såsom kulturella, härkomstrelaterade, självförtroendehöjande och 
språkligt upplyftande aspekter.

Nyckelord: Modersmål, tvåspråkighet, flerspråkighet
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1 INLEDNING

Sverige har i slutet på 1900-talet gått från att vara ett utvandrarland till att bli ett 
invandrarland, med större språklig mångfald som följd (Håkansson, 2003: 70-71), ett faktum 
som inom skola och förskola har lett till en diskussion om hur man kan stödja det växande 
antalet två-/flerspråkiga barn i sin språkutveckling. I den moderna svenska förskolan har det 
blivit vanligt med barn som har annat modersmål än svenska, men det är många av dessa som 
inte får stöd i utvecklingen av sitt modersmål under sin tid på förskolan (Kultti, 2012: 15, 45; 
Skolverket, 2013).  Att det är en så liten andel av dessa barn som har modersmålsstöd i 
förskolan kan upplevas som anmärkningsvärt, då det tydligt framgår som ett strävansmål i 
förskolans läroplan att barnen ska få stöd i att utveckla sitt modersmål, vilket också 
framkommer i skollagen 8 kap 10 §: ”Förskolan ska medverka till att barn med annat 
modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt 
modersmål” (SFS 2010: 800).

I läroplanen för den svenska förskolan framkommer barns språkutveckling som en central och
viktig aspekt, där pedagogernas arbete ska möjliggöra att barnen ”...stimuleras och utmanas i 
sin språk- och kommunikationsutveckling” (Skolverket, 2010: 11), men även att ”...barn med 
annat modersmål än svenska får möjlighet att både utveckla det svenska språket och sitt 
modersmål” (Skolverket, 2010: 7). För att stödja modersmålsutvecklingen hos de 
två-/flerspråkiga barnen har den svenska förskolan bedrivit olika former av det som i dag 
benämns som modersmålsstöd, ett begrepp som kan innebära många olika syn- och arbetssätt 
beroende på de enskilda verksamheternas förutsättningar, men som överlag innebär att stödja 
de två-/flerspråkiga förskolebarnens utveckling av sitt modersmål.

Ända sedan slutet av 70-talet har det funnits en ambition inom förskolan att modersmålsstödet
ska integreras i den vardagliga verksamheten, och att det inte ska handla om traditionella 
språklektioner i förskolan (Skolverket, 2003: 19), ett strävansmål som inte alltid stöds av 
språkforskning (se Håkansson, 2003), och som det råder varierade åsikter om från förskole- 
och modersmålspedagogernas sida. Det är mot denna bakgrund som denna studie riktas mot 
frågan om hur modersmålsstödet bedrivs och fungerar i förskolans verksamhet i relation till 
de direktiv och de strävansmål som formulerats kring modersmålsstödet. Med fokus på 
modersmålsstödet kommer vi här att belysa teorier och forskningsrapporter relaterade till 
ämnet, och även presentera denna studies resultat gällande hur modersmålsstödet bedrivs i 
förskolan, samt hur modersmålspedagoger och förskolepedagoger upplever att 
modersmålsstödet fungerar.

1



2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR

Syftet med studien är att utifrån pedagogernas perspektiv bidra till kunskap om 
modersmålsstöd i den svenska förskolans verksamhet.

För att uppnå syftet har vi valt att utgå ifrån följande frågeställningar:

• Hur bedrivs modersmålsstödet i förskolan enligt förskolepedagoger, respektive 
modersmålspedagoger?

• Hur upplever förskolepedagoger, respektive modersmålspedagoger att 
modersmålsstödet fungerar i förskolans verksamhet?

3 LITTERATURGENOMGÅNG

3.1 Historik

I slutet på 1960-talet påbörjades samhällsförändringar som ledde till en markant utökning av 
både de pedagogiskt inriktade lekskolorna och de mer tillsynsinriktade daghemmen. 
Ökningen kan dels förstås utifrån att fler kvinnor tog sig in på arbetsmarknaden, dels utifrån 
att det under samma period skedde en stor arbetskraftsinvandring. Många familjer kom till 
Sverige från andra länder för att möta det växande behovet av arbetskraft (Skolverket, 2003). 
Sammantaget resulterade detta i ett ökat behov av barnomsorg, och i samband med detta 
tillsatte regeringen en utredning kallad Barnstugeutredningen, som bland annat fick i uppdrag 
att undersöka och presentera hur man kunde kombinera bland annat pedagogiska och 
tillsynsrelaterade krav inom en och samma barnomsorgsverksamhet. I Barnstugeutredningens 
färdigställda rapport, som blev en del i grunden av förskolelagen som trädde i kraft 1975, 
lades det bland annat fram förslag på att alla sexåringar skulle få rätt till 525 avgiftsfria 
timmar i förskolan, och att alla barn i behov av särskilt stöd skulle omfattas av lagen. Det 
fastställdes att det i största möjliga mån skulle göras plats i förskolan för barn som av 
språkliga skäl behövde särskilt stöd i sin vidare utveckling (Skolverket, 2003). Håkansson 
(2003: 76) menar att detta gav upphov till ett nytt synsätt på den språkliga situationen hos 
barn med annat modersmål än svenska, då den svenska skolan fram till 1975 prioriterade att 
ge dessa barn stöd i svenska. Nu skulle den svenska skolan erbjuda både undervisning i det 
som då kallades för hemspråket, såväl som i svenska. 1977 ersattes förskolelagen av 
barnomsorgslagen, och samtidigt trädde då den så kallade hemspråksreformen i kraft, vilket 
innebar att kommunerna blev skyldiga enligt lag att anordna undervisning i hemspråk för de 
barn och ungdomar som talade ett annat språk än svenska hemma (Håkansson 2003: 76; 
Skolverket 2003). I hemspråkspropositionen presenterades även ambitionen att 
hemspråksstödet i förskolan skulle bli en integrerad del i den ordinarie verksamheten och att 
barnens språkutveckling skulle betraktas som parallell till deras allmänna utveckling. Det 
skulle så att säga inte handla om språklektioner i förskolan (Skolverket, 2003: 19).
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Hemspråksstödets omfattning i förskolan ökade stadigt mellan 1977-1990, bland annat på 
grund av att språkforskarna generellt var överens om hur viktigt det var för två-/flerspråkiga 
barns allmänna språkutveckling att de fick utveckla alla sina språk parallellt, då inlärningen 
av det svenska språket ansågs bli lidande om barnen inte fick stöd i att utveckla sitt hemspråk 
(Skolverket, 2003: 17-18). Organisationsformerna kring hemspråksstödet kunde dock variera 
kraftigt, då det kunde råda oenighet mellan personal, beslutsfattare och föräldrar om vilka 
former som passade bäst (Skolverket, 2003). Hemspråksstödet organiserades i tre 
huvudsakliga former, hemspråksgrupper, sammansatta grupper och svenskspråkiga grupper.

Hemspråksgrupper innebar att barnen och personalen talade samma språk, annat än svenska. 
Sammansatta grupper innebar att hälften av barnen talade svenska, hälften av barnen hade ett 
annat modersmål och personalen skulle i dessa grupper vara tvåspråkig och tala barnens 
modersmål. Svenskspråkiga grupper innebar att majoriteten av barnen var svensktalande och 
de barn som har annat modersmål fick stöd i utvecklingen av sitt modersmål av en 
modersmålspedagog några timmar per vecka. Det rådde som sagt oenighet om vilken 
organisationsform som var lämpligast, och i praktiken valdes organisationsform oftast utifrån 
de reella förutsättningarna på de enskilda förskolorna (Skolverket, 2003). 

Utökningen av modersmålsstödet avstannade runt 1990, och har sedan dess stadigt sjunkit, 
dels till följd av det ekonomiska läget i kommunerna, dels i verksamheternas osäkerhet kring 
vilka metoder som ska användas, svårigheter med rekrytering av modersmålspedagoger och 
otydligheter i organisationen (Håkansson, 2003: 77; Skolverket, 2002; Skolverket, 2003). 
1997 ändrades benämningen hemspråk till modersmål, med motivationen att ordet hemspråk 
kunde associeras med ett språk som enbart talades i hemmet, inte med ett språk som skolan 
undervisar i (Håkansson 2003: 76). År 2000 hade cirka 12% av barnen i grundskolan ett annat
modersmål än svenska, och sedan dess har siffran stigit än mer (Håkansson, 2003: 97). 2011 
talade ett av fem barn i svensk skola ett annat modersmål än svenska, och under samma 
period var det ungefär en femtedel av dessa barn som i någon form fick modersmålsstöd eller 
modersmålsundervisning (Kultti, 2012: 15, 45; Skolverket 2013).

3.2 Teorier om språkutveckling

Svensson (2009) beskriver ett antal vanligt förekommande teoribildningar om 
språkutveckling. Den nativistiska språkinlärningsteorin framhåller att språkliga egenskaper är 
allmängiltiga och universella, och att den mänskliga hjärnan är förprogrammerad att lära sig 
språk. Denna teori framhåller att arvsanlaget och barnets mognad har stor betydelse för 
språkutvecklingen, samt att språkutvecklingen påbörjas automatiskt. Vidare menar Svensson 
(2009) att pedagoger med utgångspunkt i någon form av nativistisk teori tenderar att betrakta 
en hindrad språkutveckling hos barnet som ett resultat av bristande mognad hos barnet i fråga.
En annan teori som beskrivs av Svensson (2009) är den så kallade behavioristiska teorin, där 
det anses att den respons och stimulans barnet får vid inlärning i sina sätt att kommunicera är 
centralt, och att  barn lär sig språk huvudsakligen genom imitation. Svensson (2009) beskriver
även den så kallade konstruktivistiska teorin, som enkelt uttryckt grundas i barnens förmåga 
till att tänka, en förmåga som barnet utvecklar genom att sätta samman upplevelser och 
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erfarenheter. Detta leder enligt den konstruktivistiska teorin till en språklig utveckling och ett 
språkligt samspel, vilket i sin tur enligt denna teori leder till vidare tänkande och fortsatt 
språkutveckling. Svensson (2009) tar även upp den sociokulturella teorin, enligt vilken det 
anses att den mänskliga utvecklingen och den språkliga utvecklingen har ett samband med 
bland annat sociala, kulturella och biologiska faktorer. Språket är i första hand socialt enligt 
denna teori, och inriktat på kommunikation. Kulturen och samspelet mellan människor anses 
således spela stor roll för språkets utveckling. Enligt denna teori anses det vara av stor vikt att 
barn kan samspela med vuxna och andra barn i olika åldrar som ett sätt att utmanas i sin 
mognad och så även i sin språkliga utveckling. Språkets utveckling påverkar enligt den 
sociokulturella teorin även tänkandets utveckling (Svensson, 2009). 

Håkansson (2009) skriver angående språkutveckling att det finns en stor variation av teorier 
om hur människor utvecklar sitt språk, och menar att den behavioristiska teorin var 
dominerande inom språkutvecklingsdebatten under 1950-talet, och poängterar att teorin delvis
kan betraktas som bristande, med argumentationen att små barn till exempel böjer ord enligt 
en egen generaliserad grammatik, exempelvis ”jag gådde” istället för ”jag gick”, något 
författaren menar att de inte skulle ha lärt sig genom att imitera vuxna. Sammanfattningsvis 
bör det nämnas att de flesta forskare idag menar att språkinlärning är en komplex process som
innefattar en kombination av interaktion med andra människor och kognitiva strategier 
(Håkansson, 2003).

3.3 Två-/flerspråkighet

Två-/flerspråkighet kan beskrivas som komplext och dynamiskt, med många varierade 
definitioner och relaterade begrepp, samt olika, ibland konflikterande teorier och forskning 
(Håkansson 2003). Nedan presenteras begreppsdefinitioner samt aktuell forskning och teorier 
om två-/flerspråkighet.

3.3.1 Definition av två-/flerspråkighet

I ett stödmaterial till förskolan inom området modersmålsstöd definieras tvåspråkig som att 
man använder sig av två språk i vardagen, och flerspråkig som att man använder sig av fler än
två språk i vardagen (Skolverket, 2013 : 8). Sandvik & Spurkland (2015) definierar begreppen
på ett liknande sätt, och menar att ”En tvåspråkig eller flerspråkig person kan använda mera 
än ett språk i vardagslivet, också i en och samma konkreta situation” (Sandvik & Spurkland, 
2015: 54). 
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Det bör dock nämnas att dessa definitioner inte nödvändigtvis delas av alla, och att begreppen
i olika sammanhang definieras på olika sätt (Håkansson, 2003). Skutnabb-Kangas (1981) 
föreslår ett antal kriterier som nyttjas i olika sammanhang för att definiera två-/flerspråkighet. 
Ursprungskriteriet, enligt vilket man är tvåspråkig om man har lärt sig två språk av infödda 
talare från födseln, kompetenskriteriet, enligt vilket man är tvåspråkig om man behärskar två 
språk lika bra, något som Håkansson (2003) menar är svårt att mäta och att det har ett stort 
tolkningsutrymme. Skutnabb-Kangas (1981) nämner vidare funktionskriteriet, enligt vilket 
man är tvåspråkig om man använder sig av, eller kan använda sig av, två olika språk i de 
flesta situationer utifrån samhälleliga krav och egna önskemål, samt attitydkriteriet, enligt 
vilket man är tvåspråkig om man identifierar sig själv och/eller identifieras av andra som 
tvåspråkig. Håkansson (2003) menar att man utifrån dessa kriterier kan identifiera olika 
attityder och perspektiv kring vad som menas med tvåspråkighet, något som bekräftas i en 
studie av Wingstedt (1998), där det visade sig att svenskar i allmänhet föreföll utgå främst 
ifrån kompetenskriteriet och funktionskriteriet när de ska definiera två-/flerspråkighet, och 
mindre ifrån ursprungs- och attitydkriteriet.

3.3.2 Teorier om två-/flerspråkighet

Håkansson (2003) beskriver hur man kan tala om två kategorier av tvåspråkighet, nämligen 
om simultan tvåspråkighet, vilket i korthet innebär att barnet innan ca 3 års ålder lär sig två 
eller fler språk samtidigt, och successiv tvåspråkighet, som i sin tur innebär att barnet först får
lära sig ett språk, och senare efter ca 3 års ålder får lära sig ett annat. Författaren menar att 
barn från familjer som talar ett annat språk än svenska, som börjar i svensk förskola runt ett 
års ålder i många fall kan betraktas som simultant tvåspråkiga, då de från en tidig ålder kan få 
lära sig ett språk hemma och ett språk i förskolan. Individens ålder brukar inom 
språkforskningen ofta framkomma som en viktig faktor för en framgångsrik språkinlärning, 
och att inlärning av ett språk blir svårare efter cirka 3 års ålder (Håkansson, 2003; Kultti 2012;
Skolverket 2013). Språk kan också betraktas som en färskvara, som måste brukas 
kontinuerligt för att det ska utvecklas och hållas vid liv, och för flerspråkiga barn förutsätter 
detta att samtliga språk används; brukas inte språket finns risken att det tonas ner, att det 
försvagas eller att det i vissa fall försvinner helt. (Håkansson, 2003; Skolverket 2013: 11-14). 
Uppfattningen att successivt tvåspråkiga barn skulle ha det svårare med språkinlärningen 
delas emellertid inte av alla, då till exempel Wagner, Strömqvist & Uppstad (2010) hävdar att 
man bättre lär sig ett andraspråk som vuxen och ungdom än som ett yngre barn, baserat på 
teorin att ju äldre man är, desto mer behärskar man ett språk, vilket kan ge bredare 
språkkunskaper att bygga ifrån när man lär sig ett nytt språk.

Ett uttryck som ibland diskuteras i relation till två-/flerspråkighet är halvspråkighet 
(Håkansson, 2003), som kan klassificeras som ett politiskt begrepp snarare än ett språkligt, då 
det generellt har syftat till att det skulle vara ett hinder för barn att lära sig två språk och att 
språkutvecklingen skulle bli bristande. Håkansson (2003) påpekar att det saknas empirisk 
evidens för att det skulle förhålla sig på detta sätt. Tvåspråkiga barn, som utvecklar två språk 
samtidigt, har enligt Håkansson (2003) en språklig utvecklingsprocess som på många sätt 
liknar språkutvecklingen hos enspråkiga barn, med skillnaden att de använder sig av 
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kodväxling, det vill säga skiftar mellan språken och hämtar ord ur bägge språk i olika 
sammanhang och olika situationer. Håkansson (2003) menar att kodväxling, det vill säga 
samtidig användning av två språk är ett tecken på stark språklig kompetens, en uppfattning 
som delas av Svensson (2009) som skriver att kodväxling ger individen en större möjlighet att
medvetet precisera och variera sitt språkbruk.

Trots att två-/flerspråkighet globalt sett är mer vanligt förekommande i samhällen än 
enspråkighet, betraktas två-/flerspråkighet i Sverige i många fall med skepsis, mycket på 
grund av att Sverige under lång tid har haft enspråkighet som norm, något som i och med den 
språkliga mångfalden i Sverige håller på att förändras (Håkansson, 2003: 9-11; Skolverket, 
2013: 23). I Sverige är de vanligaste anledningarna till två-/flerspråkighet att barnet växer upp
i en familj där det talas två eller fler språk, att barnet talar ett annat språk än svenska i 
hemmet, eller att barnet i förskolan/skolan använder sig av ett annat språk än svenska. 
Konkret kan det till exempel handla om barn som växer upp i invandrarfamiljer, barn som 
växer upp i familjer som talar ett av de nationella minoritetsspråken, men kan också handla 
om barn som får undervisning i engelska i skolan (Håkansson, 2003: 10).

3.4 Modersmålsstöd

Precis som i diskussionen om två-/flerspråkighet finns det olika uppfattningar kring vad det är
som definierar ett modersmål beroende på vilket perspektiv man har, om det till exempel är 
det språk man först lär sig, det språk man behärskar bäst, eller om det är det språk man 
använder mest (Håkansson, 2003). Nedan presenteras begreppsdefinitioner av modersmål och
modersmålsstöd, samt forskning och litteratur som behandlar arbetet med modersmålsstöd i 
förskolan.  

3.4.1 Definition av modersmål

Sandvik och Spurkland (2015) menar att det är vanligt förekommande att betrakta modersmål 
som det språket man lär sig från födseln, men poängterar att det synsättet kan tyckas 
problematiskt då somliga barn lär sig mer än ett språk från födseln. Inom språkforskningen 
förekommer begreppet förstaspråk, vilket Håkansson (2003) enkelt definierar som det första 
språket man lär sig, en definition som delas av Svensson (2009) som menar att begreppet 
förstaspråk kan betraktas som synonymt med begreppet modersmål. Denna terminologi 
innefattar även begreppet andraspråk, som kan definieras som det språk en individ lär sig efter
att ha lärt sig sitt modersmål, i det samhälle där språket i fråga utgör ett majoritetsspråk, t ex 
svenska i Sverige för en person med annat modersmål (Skolverket, 2013; Håkansson, 2003). 
Det är viktigt att inte blanda ihop begreppet andraspråk med att ett barn lär sig två språk från 
början, då det enligt Håkansson (2003) i ett sådant fall snarare handlar om successiv 
tvåspråkighet; att barnet har mer än ett förstaspråk.
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Som i definitionen av två-/flerspråkighet kan man utgå ifrån de kriterier som föreslås av 
Skutnabb-Kangas (1981) för att definiera begreppet modersmål. Enligt dessa innebär 
modersmålet utifrån ursprungskriteriet det första språk en människa lär sig , utifrån 
kompetenskriteriet det språk man bäst behärskar, utifrån funktionskriteriet det språk man 
använder sig mest av, eller utifrån attitydkriteriet det språk man som individ identifierar sig 
själv med.

3.4.2 Definitioner av modersmålsstödsrelaterade begrepp

Modersmålsstöd är ett begrepp som definieras av Skolverket (2002: 4) som ”stöd för barns 
modersmålsutveckling i förskolan”. Det förekommer dock ett antal olika begrepp som 
beskriver en pedagog som arbetar inom förskolan med att stödja barn som har annat 
modersmål än svenska i sin modersmålsutveckling, såsom modersmålspedagog, 
modersmålslärare eller modersmålstränare (Skolverket, 2002: 4; Skolverket, 2003: 7). Fortsatt
i denna studie har vi för att vara konsekventa valt att använda benämningen 
modersmålspedagog.

3.4.3  Modersmålsstödet i styrdokument

I 8 kap 10 § i skollagen (SFS 2010:800) framgår det att förskolan skall erbjuda stöd och ge 
möjlighet för barn med annat modersmål än svenska att utveckla bägge sina språk. Formellt 
sett är det kommunernas uppgift att se till att de barn som är berättigade modersmålsstöd i 
förskolan får det ifall barnets vårdnadshavare efterfrågar modersmålsstöd till sitt barn (Kultti, 
2012: 45). Modersmålsstödet framkommer också som ett strävansmål i förskolans läroplan, 
där det står att läsa att ”Förskolan skall sträva efter att varje barn […] som har ett annat 
modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera 
såväl på svenska som på sitt modersmål” (Skolverket, 2010: 11).

Kultti (2012: 16) menar dock att styrdokumenten för förskolan inte styr verksamheten i 
detaljnivå; riktlinjer och strävansmål formuleras, men inte konkreta arbetssätt och strategier 
för att förverkliga dessa.
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3.4.4 Forskning om modersmålsstöd

Generellt sett framkommer modersmålsstöd i forskning och litteratur på området som något 
positivt för barns lärande och utveckling. Sandvik & Spurkland (2015: 60) menar till exempel 
att modersmålsstöd bidrar till att säkerställa kommunikationen inom familjen och släkten, och
att modersmålspedagoger kan fungera som ett viktigt stöd i barnens kunskapsutveckling innan
de hunnit tillägna sig ett nytt språk, ett argument som delas av Skolverket (2013, 13-14). 
Wagner, Strömqvist och Uppstad (2010) hänvisar till forskning som pekar på att 
”...tvåspråkiga barn har större språkliga och kognitiva fördelar av sin tvåspråkighet ju högre 
språklig kompetens de har i båda språken” (Wagner, Strömqvist och Uppstad, 2010: 58), en 
uppfattning som delas av Skolverket (2013), som vidare menar att tvåspråkiga barn som tidigt
får möjlighet att utveckla bägge sina språk utvecklar en bättre språklig medvetenhet, vilket i 
sin tur till exempel kan underlätta för barnen när de senare ska lära sig läsa. Då det har visat 
sig att barn med annat modersmål än svenska får sämre förutsättningar att klara de nationella 
kunskapsmålen i grundskolan menar Kultti (2012: 15) att det är oerhört viktigt att förhålla sig 
till flerspråkiga barns villkor för språkutveckling redan från en tidig ålder, en uppfattning som
styrks av en undersökning gjord av Collier och Thomas (2004) som visar på att tidigt 
modersmålsstöd i ett så stort omfång som möjligt kan ha en positiv inverkan på flerspråkiga 
barns lärande, både vad gäller språkutvecklingen och barnens framtida skolresultat i 
allmänhet.

3.4.5 Arbetet med modersmålsstöd i förskolan

Det har genom åren framkommit många åsikter och teorier om hur man bäst bör stödja 
två-/flerspråkiga barn och elever i deras språkutveckling, och forskning inom området präglas 
av många, ibland konkurrerande synsätt. Till exempel skriver Wagner, Strömqvist & Uppstad 
(2010) att man i förskolan i första hand bör arbeta för att främja ett välutvecklat modersmål, 
då författarna menar att det finns överföringsvärden mellan språk; ju bättre man behärskar ett 
språk, desto mer kunskaper har man att utgå ifrån i lärandet av ett andra språk. Håkansson 
(2003) menar att uppfattningen att barn med annat modersmål måste utveckla sitt modersmål 
före de lär sig svenska är ett föråldrat synsätt, det är en uppfattning som inte stöds av 
empiriska studier, och att man det till trots stöter på den uppfattningen så sent som 2001, i en 
av Skolverkets rapporter (Skolverket, 2001: 29).

Nuförtiden råder en relativt gemensam uppfattning inom språkforskningen om att den bästa 
strategin för att stödja tvåspråkiga barn i deras språkutveckling är strategin en person-ett 
språk, vilket enkelt kan förklaras som att barnets två språk talas av olika vuxna, ofta 
föräldrarna, i separata situationer, och att barnet i naturliga sammanhang får utveckla bägge 
sina språk med olika personer (Håkansson, 2003; Sandvik & Spurkland, 2015). Denna strategi
är dock inte helt oproblematisk, och fungerar som bäst då de vuxna strikt håller sig till varsitt 
språk, till exempel svenska och persiska, och försöker att inte visa för barnet att föräldrarna 
talar bägge språken. Om barnet ser att föräldrarna kan tala bägge språken, brukar det resultera 
i att barnet håller sig till majoritetsspråket, svenska i detta fall (Håkansson, 2003: 150-154).  
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En annan strategi som beskrivs av Håkansson (2003; 153) benämns språktid-språkrum, vilket 
innebär att det två-/flerspråkiga barnet uppmuntras att tala sitt modersmål vid särskilda platser
och situationer, exempelvis vid måltidssituation eller i ett särskilt rum. Denna strategi verkar 
enligt författaren ha fungerat väl på förskolor då barnet har fått en särskild plats och en 
särskild kontext att tala språket någon gång under dagen.

En stor utmaning för modersmålsstödet i förskolan är att varje enskild verksamhet har unika 
förutsättningar, och att barngrupperna där modersmålsstöd förekommer i många fall är väldigt
heterogena (Håkansson 2003; Skolverket, 2013). En annan utmaning är den varierade 
tillgången till modersmålspedagoger (Skolverket, 2013: 7), och att modersmålspedagogernas 
förskolepedagogiska kompetens, utbildning och språkkunskaper kan variera kraftigt 
(Skolverket, 2002: 33-34). Trots att det inte finns någon universell uppfattning om hur 
modersmålsstödet bäst bör implementeras, tycks en konsensus råda om att modersmålsstöd 
bör innefatta att de två-/flerspråkiga barnen ska få en omfattande och kontinuerlig språklig 
stimulans på förskolan, där de uppmuntras att tala på sitt språk, oavsett vilken strategi och 
vilka arbetssätt som används i verksamheterna (Håkansson, 2003: 198; Sandvik & Spurkland, 
2015: 62). 

I stödmaterial till förskolan med temat modersmålsstöd uttrycker Skolverket (2013) vikten av 
en tillåtande och engagerad attityd gentemot två-/flerspråkiga barn, samarbete mellan barnens 
vårdnadshavare, förskolans pedagoger och modersmålspedagoger, samt en inställning hos 
pedagoger och modersmålspedagoger som innefattar tillit och tålamod. Vidare poängteras att 
en miljö som uppmuntrar och stimulerar till språkande är det absolut viktigaste för en lyckad 
språkutveckling, oavsett om barnen har svenska som modersmål eller något annat språk. Som 
exempel på språkligt utvecklande situationer föreslås samtal som innefattar möjligheter för 
barnet att förklara och beskriva saker, personliga berättelser och verbal låtsaslek (Skolverket, 
2003: 64-68). Skolverket (2013) skriver också om lekens viktiga roll i barns lärande- och 
kamratsocialisation, och att flerspråkiga barn som inte behärskar majoritetsspråket, i detta fall 
svenska, kan ha svårt att följa med i leken med de svensktalande barnen, och riskerar att bli 
exkluderade ur lekar de inte kan följa med i. Skolverket (2013) poängterar att barn som börjar 
i förskolan och talar ett annat modersmål än svenska och inte har tillgång till någon som talar 
modersmålet ofta tystnar en period, och möjligen använder de sig av gester, miner och annan 
icke-verbal kommunikation. I ett sådant fall lyfter Skolverket (2013) vikten av att 
pedagogerna uppmuntrar alla typer av språkande och kommunikation med barnet. I en studie 
av Kultti (2012) framkommer det att förskolebarn med annat modersmål än svenska förefaller
hålla isär språken och bruka svenska som det gemensamma språket, då det blir nödvändigt för
deltagande i till exempel lek och aktiviteter tillsammans med andra barn. Författaren skriver 
att ”Ett villkor för att ett annat språk än svenska ska kunna uppfattas som funktionellt [av 
barnen] är en kontext där det uppmärksammas och uppmuntras […]” (Kultti, 2012: 178). 
Enligt författaren framträder modersmålet huvudsakligen i sammanhang där det blir 
funktionellt, till exempel i lek och samtal med andra barn de delar modersmål med, eller 
tillsammans med modersmålsstöd., vilket enligt författaren leder till att användandet av andra 
modersmål än svenska ofta marginaliseras på förskolan.
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3.4.6 Integrerat modersmålsstöd i förskolan

Det bör inledningsvis nämnas att forskning om modersmålsstöd integrerat i den vardagliga 
verksamheten är bristfällig (Kultti, 2012: 179). Som redan nämnt förespråkades det redan på 
70-talet att modersmålsstödet i förskolan bör bedrivas som en integrerad del av den vardagliga
verksamheten (Skolverket, 2002; Skolverket, 2003). Denna uppfattning lever kvar in på 2000-
talet och Skolverket (2013: 50-51) argumenterar att modersmålsstöd som bedrivs som en 
enskild aktivitet utanför den resterande barngruppen kan betraktas av de två-/flerspråkiga 
barnen som en aktivitet de tvingas delta i och att det kan upplevas som diskriminerande. 
Vidare menar Skolverket (2002: 19-20) att kostnaderna för modersmålsstödet är ett argument 
för integrerat modersmålsstöd, på så sätt att kostnaderna skulle kunna minskas om 
flerspråkiga förskolepedagoger som arbetar inom verksamheten kunde ersätta ambulerande 
modersmålspedagoger som besöker verksamheterna vid särskilda tidpunkter. Håkansson 
(2003: 153) menar dock att detta synsätt kan vara problematiskt, då det har visat sig att 
språklig blandning kan leda till att barnen får problem med att särskilja språken. Skolverket 
(2013) förespråkar ett integrerat modersmålsstöd i förskolan, men menar samtidigt i sitt 
stöddokument att integrationen av modersmålet i den vardagliga verksamheten kan resultera i 
att barnet föredrar att tala majoritetsspråket, i detta fall svenska. Det är dock viktigt att 
poängtera att integrationen av modersmålsstödet i den vardagliga verksamheten kan fylla fler 
syften än att stödja de två-/flerspråkiga barnen i sin språkutveckling. I förskolans läroplan 
Lpfö98 framhålls till exempel att modersmålsstödet även ska innefatta att barn ”...som har ett 
annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet” (Skolverket, 2010: 11), då 
förskolan ska fungera som en social och kulturell mötesplats med fokus på förståelse och 
respekt för andra kulturer, vilket ska förbereda barnen för ett liv i ett alltmer mångkulturellt 
samhälle. Sandvik & Spurkland (2015: 64; 193) menar även att modersmålsstödet fyller 
funktionen att uppmuntra förskolans språkliga mångfald och lyfta upp den som något positivt,
och att de två-/flerspråkiga barnens språkutveckling är en förutsättning för deltagande och 
samhörighet med andra, och en förberedelse för utbildning och deltagande i samhällslivet.
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4 TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER

Den föreliggande studien utgår ifrån den teoretiska grunden symbolisk interaktionism, som 
Trost (2010) menar kan betraktas som ett perspektiv och en utgångspunkt som är lämplig för 
att analysera den sociala verkligheten och för att försöka förstå mänskligt beteende och 
mänskliga känslor. Författaren menar att man med denna teoretiska utgångspunkt ifrågasätter 
synen på världen som objektiv, och utgår ifrån att alla företeelser i världen först och främst 
betraktas subjektivt, men att sådant som de flesta människor är överens om kan få en objektiv 
prägel. Med detta synsätt kan de subjektiva upplevelserna och berättelserna betraktas som en 
sanning för individen när han/hon berättar dem. Med denna teoretiska utgångspunkt menar 
Trost (2010) att målet med intervjuer är att försöka lyssna, förstå känslor och 
bevekelsegrunder och sätt att tänka och handla, och att empatiskt sätta sig in i 
intervjupersonernas upplevelsevärld. Författaren menar att kvalitativa intervjuer med detta 
teoretiska förhållningssätt skiljer sig karaktäristiskt från kvantitativa ansatser, på så sätt att 
man undersöker förhållanden mellan människor istället för variabler. Författaren skriver själv 
att ”Den sociala verkligheten är subjektiv och kan uppfattas på många sätt” (Trost, 2010: 13)  

Vi tog även inspiration ur Johansson & Svedner (2010) som menar att man som forskare bör 
fokusera på konkreta händelser eller arbetssätt som relaterar till en fråga när man ska inhämta 
information, då författarna menar att det kan vara lättare för informanterna att erinra sig 
konkreta upplevelser än att svara på abstrakta frågor om deras åsikter.

5 METOD

I vår studie har vi valt att använda oss av en kvalitativ ansats, då vårt syfte och 
frågeställningar efterfrågar berättelser och erfarenheter ur verksamheten. Trost (2010) menar 
att kvalitativa studier är att föredra när man försöker ”…förstå människors sätt att resonera 
eller reagera, eller att särskilja eller urskilja varierade handlingsmönster.” (Trost, 2010: 32)

I studien används begreppet yrkesgrupperna när det till exempel refereras till erfarenheter, 
synsätt och åsikter som delas av både modersmålspedagoger och förskolepedagoger.

5.1 Urval

Johansson & Svedner (2010) poängterar vikten av att undvika att endast ha en 
undersökningsgrupp när man genomför en studie, och således valde vi, för att få ta del av 
några olika perspektiv som relaterar till vårt syfte och våra frågeställningar, att intervjua tre 
förskolepedagoger som arbetar inom en verksamhet där modersmålsstöd bedrivs i någon 
form, samt tre modersmålspedagoger med erfarenhet av att arbeta med två-/flerspråkiga barn i
förskolans verksamhet. Med detta upplägg skulle vi förhoppningsvis få lite variation av 
åsikter och arbetssätt, så vi kontaktade både pedagoger som arbetar inom den kommunala 
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verksamheten och pedagoger som arbetar inom alternativa förskoleformer. Vi tog kontakt 
med samtliga informanter genom att ringa till några olika förskolor på närområdet och frågade
om det var någon förskole- och/eller modersmålspedagog som kunde tänka sig ställa upp på 
intervju. Under arbetets gång upplevde vi att modersmålspedagogernas berättelser innehöll 
större variation än förskolepedagogernas, och således bestämde vi oss för att genomföra 
ytterligare en intervju med en modersmålspedagog för att undersöka om det fanns mer 
information att hämta från denna yrkesgrupp. I slutändan hade vi alltså intervjuat fyra 
modersmålspedagoger och tre förskolepedagoger. Samtliga intervjupersoner är 
yrkesverksamma i samma kommun i Sverige. Intervjupersonerna presenteras nedan.

5.1.1 Presentation av Intervjupersonerna

• Modersmålspedagog 1: Kvinna, utbildad barnskötare med 10 års erfarenhet. Har sedan
hon slutat arbeta som barnskötare arbetat som modersmålspedagog i förskola, 
förskoleklass och lågstadium i över 10 år.

• Modersmålspedagog 2: Kvinna, utbildad förskollärare och specialpedagog. Mer än 20 
års erfarenhet av att arbeta som modersmålspedagog. Har arbetat med barn från 
förskolan hela vägen upp till nionde klass.

• Modersmålspedagog 3: Kvinna, snart färdigutbildad ämneslärare. Har arbetat som 
modersmålspedagog i 5 år. Arbetar med barn från förskolan hela vägen upp till nionde
klass. 

• Modersmålspedagog 4: Kvinna, ej utbildad lärare, 6 års erfarenhet av att arbeta som 
modersmålspedagog. Arbetar med barn från förskolan hela vägen upp till nionde klass.

• Förskolepedagog 1: Man, snart färdigutbildad ämneslärare, har arbetat som pedagog i 
förskolan i ca 1 år.

• Förskolepedagog 2: Kvinna, utbildad förskollärare, har varit yrkesverksam i ca 10 år. 
Har även en grundskollärarexamen.

• Förskolepedagog 3: Kvinna, har arbetat som utbildad förskollärare i över 15 år, har 
dessförinnan vikarierat inom skolan.
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5.2 Datainsamling

Som datainsamlingsmetod valdes kvalitativa intervjuer, som Löfdahl (2014) förespråkar som 
en passande metod för att ta del av berättelser från verksamheten och få kunskaper om andras 
erfarenheter. Inför intervjuerna skrev vi två separata frågeformulär, ett för 
förskolepedagogerna och ett för modersmålspedagogerna, och i dessa formulerades ett antal 
intervjufrågor/frågeområden, med utgångspunkt i principen att intervjuerna inte nödvändigtvis
skulle behöva innebära en specifik ordning eller formulering på frågorna. I detta arbete utgick 
vi ifrån Trost (2010) och Löfdahl & Hjalmarsson (2014) och försökte hålla frågorna så öppna 
och tillåtande som möjligt, medan frågorna samtidigt var konstruerade för att hålla sig inom 
vårt valda forskningsområde. I konstruktionen av frågeformulären (se bilagorna 1 och 2) 
försökte vi undvika ledande, hypotetiska, provocerande och retrospektiva frågor. Trost (2010)
menar att dessa typer av frågor inte bör nyttjas inom ramarna för en kvalitativ intervjustudie 
då de riskerar att begränsa intervjupersonerna i deras berättelser. Vi försökte istället 
åstadkomma en tillåtande intervju med öppna frågor, som enligt Löfdahl & Hjalmarsson 
(2014) ger informanten möjlighet att besvara frågorna med egna ord, och att man således 
öppnar möjligheten för bredare information än man exempelvis kunde ha fått med en 
enkätstudie, samt att det kan leda till svar på sådant som kanske ännu är outforskat. Till 
frågorna skrev vi möjliga följdfrågor som kunde nyttjas under intervjun.

Inför intervjuerna hade vi ambitionen att lägga störst fokus på att försöka lyssna till 
intervjupersonernas svar och berättelser, och att vi inte skulle avbryta eller avleda 
informantens tankegångar. Vi försökte vara flexibla utifrån vår intervjuguide beroende på vad 
de individuella informanterna valde att berätta om. Johansson & Svedner (2010) menar att 
noggrant lyssnande är nödvändigt för att försöka begripa och förstå det intervjupersonerna tar 
upp, så att forskaren inte bara mekaniskt ställer de på förhand bestämda frågorna, utan istället 
försöker att anpassa frågorna och följdfrågorna successivt under intervjun. Författarna menar 
att man med detta upplägg på intervjun försöker åstadkomma uttömmande svar som avspeglar
informanternas inställningar och erfarenheter kring det aktuella ämnet, och vår förhoppning 
var således att kunna komma åt informanternas samtliga åsikter, tankar och uppfattningar 
kring modersmålsstödet i förskolan.

Innan intervjuerna bad vi om lov att få spela in intervjun med ljudupptagare, för att minimera 
risken för felcitering under analysfasen av empirin. Det inspelade materialet bearbetades 
sedan i ett transkriberingsprogram, där vi ordagrant transkriberade samtliga intervjuer.
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När en av intervjuerna skulle transkriberas och bearbetas blev vi varse om att inspelningen 
under intervjun av någon anledning hade avbrutits. Då detta resulterade i en ofullständig 
intervju där svaret på den sista intervjufrågan föll bort, kontaktade vi intervjupersonen igen 
och bad om att få komplettera det som fallit bort från den första intervjun, huvudsakligen för 
att vi hade upplevt att intervjupersonens svar var relevant för studien, och att vi då inte ville 
redovisa data som inte hade spelats in och transkriberats. Det blev bestämt att en 
kompletterande intervju skulle hållas per telefon, och även under denna gång spelades 
samtalet in. Under telefonintervjun upprepades den senaste ställda intervjufrågan som fanns 
med i det inspelade materialet från den första intervjun, för att intervjupersonen skulle ha en 
möjlighet att återkomma till sammanhanget då inspelningen avbröts. Därefter fick 
intervjupersonen svara på den fråga som hade fallit bort under den första intervjun, vilket vi 
upplevde som en väl fungerande lösning för att komplettera informantens berättelser.

5.3 Forskningsetiska överväganden

När kontakt upprättades med intervjupersonerna gavs information om vad studien skulle 
handla om samt vilken metod vi valt att använda oss av, men vi valde att inte på förhand delge
de exakta intervjufrågorna, då detta eventuellt kan leda till att intervjupersonen kan komma 
till intervjun med förutfattade meningar och föreställningar (Trost, 2010: 125). Vi försökte i 
den mån det var möjligt att ta kontakt med informanterna i så god tid som möjligt före 
intervjun, så de skulle ha möjlighet att förbereda sig. Vi hörde oss för om intervjupersonerna 
hade några frågor rörande intervjun eller studien i övrigt, kom överens om en tid och plats för 
intervjun, samt informerade om den ungefärliga tidsramen för intervjun. Med utgångspunkt i 
Johansson & Svedners (2010) genomgång av de forskningsetiska övervägandena, 
informerades informanterna om att intervjuerna självfallet är frivilliga, att full konfidentialitet 
skulle råda på så sätt att ingen information som möjligen skulle kunna användas för att ta reda
på informanternas identitet skulle användas i rapporten. Vidare informerades samtliga 
intervjupersoner om att den insamlade datan enbart skulle användas inom ramen för vårt 
arbete, att endast personer inblandade i undersökningen skulle få ta del av datan och då endast
i bearbetad form, samt att inget inspelat material skulle sparas efter att datan bearbetats 
färdigt, än en gång med utgångspunkt i Johansson & Svedner (2010).
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6 RESULTAT

Nedan presenteras studiens forskningsresultat, uppdelat utifrån studiens forskningsfrågor och 
de två tillfrågade yrkesgrupperna. Här presenteras återkommande teman, berättelser och 
uppfattningar hos de bägge yrkesgrupperna med belysande citat från intervjuerna.

6.1 ”Hur bedrivs modersmålsstödet i förskolan enligt förskolepedagoger, 
respektive modersmålspedagoger?”

6.1.1 Intervjuresultat, förskolepedagoger

När förskolepedagogerna berättar om hur modersmålsstödet bedrivs i förskolan innefattar det 
generellt två aspekter: det modersmålsstöd som bedrivs av förskolans personal, och det 
modersmålsstöd som bedrivs under den tid då en modersmålspedagog är närvarande på 
avdelningen. När förskolepedagogerna talar om modersmålsstödet i förskolan tas bägge dessa 
aspekter upp i varierande grad, men alla förskolepedagogerna förefaller betrakta aspekterna 
som en del i en helhet; att bägge aspekter går in under vad de definierar som modersmålsstöd. 
Hur mycket förskolepedagogerna arbetar med modersmålsstöd på avdelningen varierar. 
Förskolepedagogerna 1 och 2 beskriver modersmålsstödet som ett kontinuerligt inslag i 
vardagen på avdelningen, medan förskolepedagog 3 berättar att avdelningen har temaveckor 
där de fokuserar på de olika modersmål och nationaliteter som finns i barngruppen, men att 
det i övrigt blir ganska lite fokus på andra modersmål än svenska.  Samtliga av de intervjuade 
förskollärarna beskriver ett arbetssätt som går ut på att integrera modersmålsstödet i den 
vardagliga verksamheten, till exempel att de under lek- eller måltidssituationer frågar barnen 
vad olika saker eller uttryck heter på olika språk, och att de då försöker inkludera alla barn, 
inte bara de barn som har annat modersmål än svenska.

Förskolepedagog 1: ...och då handlar det mycket om i att få in flerspråkigheten i 
vardagssituationer, framförallt matsituationer som vi som sitter vid ett bord […] till exempel vid 
mitt matbord har jag ett, två, tre, fyra språk utöver svenska så ja har ju fem språk, jag kan fråga 
sen kan vi ju ta in andra språk också men då kan ja fråga ”men vad heter det här på [räknar upp 
några av barnens olika modersmål]”

Förskolepedagog 2: Ja men det kan ju vara, till exempel när vi sitter o pra... ja men vid 
måltidssituationer eller sådär. Dels kan man fråga barnen vad olika saker heter och benämna 
dom på [barnens modersmål] att man kan då... saker på ett annat språk än svenska
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Förskolepedagogerna ger även uttryck för att arbetet med modersmålsstöd utan en närvarande
modersmålspedagog ofta beror på det individuella engagemanget och intresset hos den 
enskilde pedagogen:

Förskolepedagog 1: ...kanske tre barn som gungade på varsin gunga räkna vi på såhär [på olika 
språk] och sen fick jag ju liksom hemläxa, fick jag ju gå hem och öva och kolla upp på något 
nytt språk som vi skulle räkna på, och så kom dom ju dagen efter jamen men ”vad är det nya 
språket?”, jamen då kanske ryska eller nånting, ”räkna till fem på ryska!”

Förskolepedagog 3: ...jag ska liksom lösa det och då är ju jag som person språkbegåvad, men 
alla mina andra kollegor då? Så att då får jag som överföra på alla mina kollegor att "Jamen, 
såhär kan ni göra, sådär kan ni göra" […] Det hänger väldigt mycket på individen, skulle jag 
säga.

Samtliga förskolepedagoger menar att även modersmålspedagogernas närvaro på förskolan är 
något som ska bedrivas integrerat med den vardagliga verksamheten, och hänvisar till nya 
kommunala riktlinjer som säger att man ska arbeta på det sättet. Förskolepedagogerna menar 
att modersmålet förut i stor utsträckning bedrevs på så sätt att en modersmålspedagog kom till
avdelningen och satt enskilt med barnet och hade språkaktiviteter, ofta i ett annat rum än 
övriga barngruppen. Vi får höra från samtliga pedagoger att det trots riktlinjerna fortfarande 
händer  att modersmålspedagogen föredrar att gå iväg med barnet, men en av pedagogerna 
poängterar att de nya riktlinjerna kommer att innebära en förändringsprocess:

Förskolepedagog 1: Nu är det sagt så att det ska integreras i barngruppen, vilket är liksom... Det 
är nylanserat och flera pedagoger jobbar ju på att få in en rutin kring det.

Förskolepedagog 1: ...det är ju ett arbete som dom har mycket framför sig, och eftersom 
kompetenscentrum för flerspråkighet är som nytt så förstår jag att det kommer ta tid innan 
rutinerna landar, men jag tror och hoppas det kommer bli jättebra när de 
[modersmålspedagogerna] väl har landat i rätt rutiner.

När det kommer till hur förskolepedagogerna samarbetar med modersmålspedagogerna i 
arbetet med modersmålsstöd framkommer lite blandade åsikter. Förskolepedagogerna är 
generellt överens om att det kan se väldigt olika ut, både på grund av de individuella barnens 
olikheter men också beroende på den individuella modersmålspedagogen. Som nämnt har det 
fram till nyligen varit vanligt att modersmålspedagogen går iväg med barnet för enskild 
undervisning under tiden han eller hon är på avdelningen, och somliga modersmålspedagoger 
föredrar fortfarande detta arbetssätt, till exempel på grund av att de är utbildade till lärare i 
högre åldersgrupper och mer bekväma med mer traditionella undervisningsformer, något 
Förskolepedagog 1 har förståelse för:

Förskolepedagog 1: Det är ju liksom en trädgårdsmästare som helt plötsligt ska börja tegla
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När förskolepedagogerna berättar om hur de arbetar med modersmålsstödet i verksamheten 
återkommer en bild av att arbetet både ska fylla syftet att vara språkutvecklande, men också 
att det i allmänhet kan lyfta fram att det finns många olika språk i världen, och därigenom 
lyfta fram två-/flerspråkighet som någonting roligt och positivt för hela barngruppen, samt att 
det kan lyfta fram olika kulturer, nationaliteter och traditioner.

Förskolepedagog 3: Gentemot barnen, så är... ja men då är det väl liksom att visa att världen är 
stor, den finns hos oss alla nära oss... det är inte konstigt att man pratar många olika språk en och
samma person eller att det finns många olika språk, att det finns många olika kulturer, så det är 
väl mer liksom att visa på den biten att det... Sverige [...] svenska är inte liksom bara det. Det är 
bara en liten del av allt, det är väl min uppgift gentemot barnen att dom ska också tycka att det är
kul och upptäcka att det är roligt.

Förskolepedagog 2 och 3 tar i sina berättelser också upp föräldrarnas roll i modersmålsstödet, 
och berättar att föräldrarna till de två-/flerspråkiga barnen på förskolan ofta blir viktiga för 
modersmålsstödet, då pedagogerna kan be dessa om tips och hjälp med hur de vidare kan 
stödja barnens modersmålutveckling. Förskolepedagog 3 menar dock att intresset och 
engagemanget hos föräldrarna varierar, och att somliga föräldrar är både engagerade och 
intresserade, medan en del föräldrar inte alls vill att barnen ska ha modersmålsstöd i 
förskolan.

6.1.2 Intervjuresultat, modersmålspedagoger

Samtliga modersmålspedagoger menar att de alltid har strävat efter att arbeta med 
modersmålsstöd på ett integrerande sätt, där de haft fokus på att vara med i barngrupperna 
under tiden de arbetar med modersmålsstödet. Alla har inte alltid inkluderat alla barnen på 
förskolan i modersmålet men de har alla gemensamt att de inte velat bedriva modersmålsstöd 
i någon avskild del på förskolan. Modersmålspedagog 1 förklarar det som att hon upplever att 
det är viktigt att arbeta med modersmålet i barngruppen för att barn med annat modersmål än 
svenska inte ska behöva känna att de är annorlunda eller att deras modersmål är något som de 
ska hålla för sig själv och inte dela med andra. Modersmålspedagogen menar att om man går 
iväg med barnen till ett enskilt rum, riskerar det att bekräfta just sådana tankar. Om barnet inte
är delaktig i någon speciell aktivitet och barnet vill göra något med modersmålspedagogen då 
kan hon ta fram ett spel eller annat och göra det tillsammans med barnet, men där det då ändå 
är synligt för den övriga gruppen. Modersmålspedagog 1 menar att man bör förmedla till 
barnet att: 

Modersmålspedagog 1: Du sitter på en gåva, det här är någonting som vi kan visa för alla!
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Modersmålspedagog 3 uttrycker liknande tankar:

Modersmålspedagog 3: Sen försökte jag om möjligt jobba med barngruppen, alltså vi läste till 
exempel en bok med de allra minsta för det är ju ett bra sätt att få det aktivt, så, öhm... alla andra
barn fick ju också komma med och oftast är det varje bok med bilder så att även om språket inte 
nånting som de kanske förstod så finns det alltid bilder ”Ooh, kolla hund!”, och sen var de 
nyfikna också. Det var ju som en häftig grej oftast, så att det är ju också det med flerspråkighet 
som jag tycker är jätteviktigt, just att liksom övriga, alltså, de som kan kanske inte just det 
språket som barnet pratar, alltså modersmålet, att de får ju insyn att det finns ju andra modersmål
och det är ju lika häftigt.

Modersmålspedagogerna upplever att arbetet med modersmålsstöd i förskolans verksamhet 
varierar beroende på olika faktorer. En påverkande faktor för modersmålsstödet som 
modersmålspedagogerna belyser är hur insatta förskolepedagogerna är i att modersmålsstödet 
idag ska bedrivas på ett mer integrerat sätt än tidigare. Samtliga modersmålspedagoger 
upplever att det märks av att det ännu är i en tidig fas vad gäller arbetssättets förändringar, 
och samtliga hoppas på att ett väl fungerande samarbete med förskolans pedagoger ska kunna 
uppnås i framtiden vad gäller att integrera modersmålsstödet i förskolans verksamhet. 
Modersmålspedagog 4 poängterar att hon inte alltid upplever det som självklart hur 
modersmålsstödet ska bedrivas på förskolor, varken av andra modersmålspedagoger eller 
förskolepedagoger, men är hoppfull om att det snart kommer att ske förändringar gällande det.

Modersmålspedagog 4: ...det har inte inte varit synligt men jag tror att det kommer att ändras nu 
att [kommunen] försöker göra någonting åt saken.

Samtliga modersmålspedagoger berättar att det varierar vilken tid på dagen de kommer till 
förskolan, och att det kan påverka vad modersmålsstödet resulterar i. En föredragen tid eller 
period under dagen som samtliga modersmålspedagoger upplever vara den bästa är då barnen 
inte har några styrda eller planerade aktiviteter på gång, som till exempel under en måltid eller
då barnen har fri lek. Då modersmålspedagogerna gärna arbetar på ett integrerande sätt 
upplever de att det blir mest naturligt och spontant om de kommer och deltar i det barnen 
redan företar sig med; att modersmålsstödet inte behöver vara en uppstyrd aktivitet, utan att 
lärande kan ske i alla slags situationer. Modersmålspedagog 2 nämner några exempel på hur 
det kan gå till. Kommer hon mitt under barnens utelek kan hon leka med i barnens lekar, och 
då försöka uppmuntra barnen att även leka leken på det två-/flerspråkiga barnets modersmål. 
Kommer hon mitt under barnens innelek och barnen till exempel spelar ett spel, kan hon 
föreslå att de spelar tillsammans både på svenska men även på modersmålet. Oavsett vad 
barnen gör när modersmålspedagogen kommer anser hon att man bör försöka ta del av det 
som försiggår och utveckla det istället för att ha förutbestämda uppstyrda aktiviteter med 
barnen och uttrycker det som:
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Modersmålspedagog 2: ...sen kan man ju locka till barnen också med olika spel, till exempel 
som jag har, eller olika lekar som man leker. Kanske, men oftast är det att man bara smälter in i 
verksamheten.

Samtliga modersmålspedagoger är av åsikten att modersmålsstödet inte nödvändigtvis 
behöver vara en uppstyrd aktivitet, utan att lärande kan ske i alla slags situationer. 
Modersmålspedagog 1 poängterar att de endast har en timme i veckan med barnet, och att 
man då bör fokusera på att vara med barnet i alla situationer och vara flexibel i att utöka sina 
tankegångar vad gäller utvecklande av modersmålet: 

Modersmålspedagog 1: Man kommer alltid därifrån med nånting liksom, varenda grej, barn, 
varenda aktivitet, varenda lek, varenda spel, det finns något utvecklande i det om man bara ser 
det, och då kan man ta del av det när man är där.

Modersmålspedagog 1 belyser också vikten av att ta vara på stunder som uppkommer kring 
verksamhetens fasta rutiner, som till exempel vid olika omsorgssituationer. Under lunchen, 
kan de till exempel samtala om vad olika maträtter heter på modersmålet, vilka länder maten 
kommer ifrån samt vad man talar för språk i dessa länder. Hon berättar också att man till 
exempel vid påklädning kan prata om vad olika klädesplagg heter på modersmålet. 
Modersmålspedagog 1 menar att:

Modersmålspedagog 1: Man kan liksom berika språket genom vardagliga situationer och det är 
egentligen det som vår uppgift ska vara.

Samtliga modersmålspedagoger upplever att det är viktigt att modersmålsstöd bedrivs i 
förskolan oavsett barnets uppvisade språkkunskaper inom modersmålet, för att hålla 
modersmålet vid liv. De menar att även om barnen kanske inte talar på sitt modersmål så 
mycket så kan modersmålsstödet ändå leda till en passiv språkutveckling, det vill säga att 
barnet utvecklar sin förståelse för språket även om barnet inte talar det själv, genom att barnet 
får höra språket talas av någon annan. Modersmålspedagog 3 berättar att även om barnet inte 
alla gånger interagerar på modersmålet så försöker hon ändå att arbeta vidare med 
modersmålsstödet genom att till exempel svara barnet på modersmålet för att stimulera 
barnets förståelse för språket.

Modersmålspedagog 3: De är ju som att grundkunskaperna finns där.

Majoriteten av modersmålspedagogerna berättar hur modersmålsstödet som utförs av 
förskolepedagogerna under den tid då modersmålspedagogerna inte är närvarande kan se ut. 
Modersmålspedagog 2 nämner till exempel att hon upplever att hennes roll i 

19



modersmålsstödet har förändrats nu när det blivit mer tydligt att modersmålsstödet ska 
integreras i den vardagliga verksamheten, och att arbetet med att utveckla modersmålsstödet 
inte endast handlar om att utveckla barnets modersmål, utan även om att lägga fokus på hur 
förskolepedagoger på ett naturligt sätt kan arbeta vidare med modersmålsstöd när 
modersmålspedagogen inte är i verksamheten. Alla hade gemensamt att förskolepedagogerna 
bad modersmålspedagogerna om tips och råd gällande hur de kan arbeta vidare med 
modersmålet även när modersmålspedagogerna inte är närvarande, Modersmålspedagog 3 ger
ett exempel:

Modersmålspedagog 3: ...vissa förskolor har ju varit väldigt måna att ”vad kan vi göra när ni inte
är här? har ni boktips? Kan ni någon sång?”. Jag ger en cd-skiva eller nånting som vi kan lyssna 
på i samling, alltså typ ”Imse vimse spindel” på [barnets modersmål] eller något sådant, eller 
vad kan man göra när, alltså, ja, men ni inte är här.

Modersmålspedagogerna 2 och 4 berättar att de försöker att samarbeta med 
förskolepedagogerna under temaperioder som de arbetar med på avdelningarna, för att 
modersmålspedagogen ska kunna arbeta utifrån dessa på de två-/flerspråkiga barnens 
modersmål, parallellt med den övriga gruppen. Modersmålspedagog 4 tar upp att 
förskolepedagogerna kan berätta för modersmålspedagogen vilket tema de arbetar med på 
avdelningen och hur de har tänkt arbeta, så att modersmålspedagogen kan anpassa 
modersmålsstödet efter temat genom att till exempel läsa samma bok som läses för den övriga
barngruppen, fast på barnets modersmål.

Modersmålspedagog 4: ... jag tror att det också är bra för deras utveckling om de har samma 
ämne på båda språken.

Modersmålspedagog 2 uttrycker liknande erfarenheter och ger exempel på hur hon kan sätta 
upp lappar med ord på modersmålet på olika föremål som ingår i det aktuella temat, för att ha 
med även modersmålet i aktiviteter som sker utöver tiden modersmålspedagogen inte är där.
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6.2 ”Hur upplever modersmålspedagoger, respektive förskolepedagoger att 
modersmålsstödet fungerar i förskolans verksamhet?”

6.2.1 Intervjuresultat, förskolepedagoger

När förskolepedagogerna berättar om vad de upplever fungerar väl med modersmålsstödet 
förefaller de vara eniga i att samtliga barn, inte bara de med annat modersmål än svenska, 
verkar vara väldigt nyfikna på andra språk, och att de tycker att det är roligt och stimulerande 
att få möta andra språk än svenska. Förskolepedagogerna tycks således mena att 
modersmålsstödet i den vardagliga verksamheten är stimulerande och språkutvecklande för 
hela barngruppen, något Förskolepedagog 1 beskriver som ”den bästa bonusen som finns”, 

och Förskolepedagog 2 som ”en liten tillgång”. Förskolepedagogerna verkar eniga i att 
modersmålsstödet verkar för att öka självförtroendet för de två/-flerspråkiga eleverna, på så 
sätt att det visar att det är tillåtet och inget konstigt med att tala andra språk än svenska, eller 
att man kanske har en annan nationalitet eller kulturell tillhörighet. Således förefaller 
förskolepedagogerna mena att modersmålsstödet i förskolan både har ett språkutvecklande 
syfte och ett kulturellt och integrerande syfte.

Förskolepedagog 1: Hon [modersmålspedagogen] sitter vid ett bord ute med dom här två barnen 
som har modersmålsstödet och sen kommer det kanske åtta andra barn och sätter sig och är hur 
nyfikna som helst på språket dom pratar, vilket är väldigt, väldigt kul att se när det funkar. Så 
det är ju det utopiska, det är ju det man vill sträva mot att alla barn ska känna att det här är 
spännande, för modersmålsstödet är först och främst för dom barn som har rätt till 
modersmålsstödet men att det smittar av sig på som andra det är ju bästa bonusen som finns

Förskolepedagog 2: Ja men det som är som bra är att barn... de andra barnen blir också lite mer 
nyfiken på just, ja men vem är det här och vad gör de och vad pratar de för språk och de blir så 
nyfiken på språk de andra också

Förskolepedagog 1 berättar att det finns undantag där han upplevt att det har varit positivt att 
modersmålspedagogen gått iväg och hållit modersmålsstödet separat, då han upplevt att 
somliga barn skapar en vänskaplig relation till sin modersmålspedagog och föredrar att vara 
själv med denne. Dock menar Förskolepedagog 1 att detta inte är så vanligt.

Förskolepedagogerna berättar att de upplever att det finns vissa brister med modersmålsstödet
i förskolan, särskilt vad gäller det arbete som utförs när en modersmålspedagog inte är 
närvarande. I samtliga intervjuer framgår det att förskolepedagogerna betraktar deras arbete 
med modersmålsstödet som ett sätt att lyfta och uppmuntra språkande, inte att de hjälper de 
två-/flerspråkiga barnen att utveckla sin förmåga att tala sitt modersmål. Förskolepedagog 3 
berättar exempelvis att hon upplever att de två-/flerspråkiga barnen får bristfälligt stöd i att 
utveckla sitt modersmål på förskolan, och att förskolepedagogerna på avdelningen inte kan 
göra så mycket åt detta då de inte talar språken i fråga. På hennes avdelning finns det barn 
med annat modersmål än svenska, men ingen modersmålspedagog som kommer till 
avdelningen för att barnen ännu är för unga för att beviljas modersmålspedagog. Hon 
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uttrycker en önskan om att barnen med annat modersmål än svenska skulle få möjlighet att 
ansöka om att få en modersmålspedagog till avdelningen från en tidigare ålder än vad som är 
möjligt idag. Förskolepedagog 1 berättar att personalen på avdelningen inte är rädda för att 
prova på olika språk de inte behärskar, men menar samtidigt att det modersmålsstöd som 
förskolepedagogerna kan erbjuda inte handlar så mycket om att barnen ska lära sig språken:

Förskolepedagog 1: Vi är ju inte rädda för att testa på och slänga alla möjliga språk egentligen 
för det bygger... det handlar ju inte om att de ska bli mästare på språken utan det ska 
uppmärksammas att det finns språk.

Generellt verkar förskolepedagogerna överens om att de nya riktlinjerna i kommunen, det vill 
säga att modersmålsstödet skall integreras i den vardagliga verksamheten, har inneburit vissa 
svårigheter. Till exempel framkommer det att förskolepedagogerna kan uppleva ett bristande 
samarbete mellan förskolepedagoger och modersmålspedagoger för att implementera de nya 
riktlinjerna. Som tidigare nämnts framkommer det ur förskolepedagogernas berättelser att 
somliga, men inte alla, modersmålspedagoger fortfarande föredrar att sitta enskilt med barnen,
något som upplevs som problematiskt av förskolepedagogerna i och med att modersmålet ska 
integreras. De intervjuade förskolepedagogerna uttrycker en önskan om ett närmare samarbete
med modersmålspedagogerna för att få detta arbete att fungera bättre, till exempel genom att 
modersmålspedagogerna kunde försöka arbeta in modersmålsstödet i de teman och de 
aktiviteter som genomförs på avdelningarna, och att modersmålspedagogerna kunde föra en 
mer utförlig dialog med förskolepedagogerna för att få det vardagliga modersmålsstödet i 
verksamheten att fungera bättre.

Förskolepedagog 2: Då dom vill ibland är det ganska tydligt att en del vill gärna sätta sig i ett 
eget rum och ha undervisning just med bara det barnet, medan vi hellre vill att de då ska vara 
med i verksamheten och hjälpa barnet, ja men,  med sånt stöd. [...] Går vi på utflykt så får ju då 
jättegärna modersmålsläraren då komma och följa med på den där utflykten, inte att dom ska 
sitta ensamma på ett litet rum och bara dem, och det blir ju också så mycket mer berikande att 
dom andra barnen blir delaktiga också.

Förskolepedagog 3 berättar att de för närvarande inte har någon modersmålspedagog som 
kommer till avdelningen, eftersom att de barn på avdelningen som har annat modersmål än 
svenska är för unga för att beviljas modersmålspedagog, men känner igen sig i problematiken 
från tidigare år då de haft tillgång till modersmålspedagog, då Förskolepedagog 3 också 
önskade ett närmre samarbete med modersmålspedagogerna:

Förskolepedagog 3: Mm, det var ju som olika då, beroende på vilken individ det var, men jag 
tycker, oavsett hur villiga de var att samarbeta så var det ändå väldigt mycket så att de hade sitt 
material som de inte informerade om oss... oss om, hur de jobbade och... Vissa kunde liksom 
vara med i barngruppen, vid samlingen eller när vi satt och gjorde nånting, medan andra ville 
verkligen ta det vid sidan om. Men vi var aldrig... vi samarbetade inte kring material eller 
någonting. Ingenting som vi sen kunde jobba vidare med, till exempel. Vilket är synd.
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Detta citat visar på svårigheterna som framkommer för förskolepedagogerna, i och med den 
upplevda bristen av samarbete mellan de två yrkesgrupperna.

6.2.2 Intervjuresultat, modersmålspedagoger

Alla modersmålspedagoger är av åsikten och uppfattningen att modersmålsstödet i sin helhet 
är bra för de två-/flerspråkiga barnens självkänsla. Modersmålspedagog 1 och 
Modersmålspedagog 3 menar även att modersmålsstödet stärker barnets självkänsla 
ytterligare om det integreras i den vardagliga verksamheten. Modersmålspedagog 3 berättar 
att när förskolepedagogerna till exempel spelar upp ”Imse vimse spindel” på ett annat 
modersmål än svenska under en samling då hela barngruppen är närvarande, hyllas barnen 
som har ett annat modersmål i den övriga barngruppen, och det lyfts att de barnen faktiskt har 
mer än en identitet. Att man på förskolan synliggör detta kan enligt Modersmålspedagog 3 i 
sin tur även stärka barnets självkänsla:

Modersmålspedagog 3: ...att hylla just det här med att flerspråkiga barn har ju två identiteter.

Samtliga modersmålspedagoger upplever överlag att både samarbetet och dialogen mellan 
förskolepedagoger och modersmålspedagoger gällande hur modersmålsstödet ska bedrivas i 
verksamheten fungerar bra. Det framkommer samtidigt att det kan ha sina brister, mycket på 
grund av att arbetet med modersmålsstödet för närvarande är i en förändringsprocess där det 
ska integreras mer i den vardagliga verksamheten. Modersmålspedagog 2 visar förståelse för 
detta:

Modermålspedagog 2: ...så att det ska bli naturligare [integrationen av modersmålsstödet], men 
efter som det nu är i början, så jag tror det blir bättre och bättre.

Majoriteten av modersmålspedagogerna ger till exempel uttryck för att deras tid på 
avdelningarna känns väldigt kort, Modersmålspedagog 3 kallar det till exempel för ”en ynka 
timme” och Modersmålspedagog 4 menar att ”...en timme i veckan är ganska lite för ett barn 
om de ska ha modersmål”´. Modersmålspedagog 4 poängterar hur viktigt samarbetet med 
förskolepedagogerna är i och med den bristfälliga tiden:

Modersmålspedagog 4: Det finns ju någon [bland barnen] som är tyst eller blyg, eller någonting,
så det är oftast att man får hjälp också av dem [förskolepedagogerna], och det behöver man ju 
också, för man har, ja, det är en annan relation som man har om man bara är en timme per vecka.
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Modersmålspedagogerna berättar att de i varierande grad upplever att de i vissa fall inte 
inkluderas i det arbete som förskolepedagogerna utför. De menar att modersmålsstödet skulle 
fungera bättre om det fördes en utförligare dialog, till exempel kring hur 
modersmålspedagogens arbete på ett bättre sätt kan inkluderas i det arbete som utförs på 
förskolan, då det många gånger har känts som att de exkluderas eller glöms bort av 
förskolepedagogerna, främst under planerade aktiviteter.

Modersmålspedagog 1: visserligen kan det ju hända att man blir bortglömd om personalen 
glömmer att meddela mig vart de är. Det är ju inte så roligt, men det är ingen katastrof heller

 

Samtliga modersmålspedagoger upplever att de oftast blir väl bemötta av förskolepedagoger 
när de kommer ut till förskolorna, men att det kan förekomma att bemötandet inte alltid är så 
positivt vid deras ankomst. Modersmålspedagog 3 ger ett exempel:

Modersmålspedagog 3: Vissa är liksom ”Jaha, och där kommer den där gamla tanten igen”. 
”Vad vill hon nu?” […] och vissa är ju liksom ”Men ja, nu kommer hon igen.”

Modersmålspedagogerna menar att den här typen av kommentarer från förskolepedagogerna 
inte alltid får modersmålspedagogerna att känna sig särskilt välkomna till förskolan.

7 ANALYS

7.1 Analysmetod

Vid analys av data i kvalitativa studier poängterar Trost (2010) att det inte finns några på 
förhand definierade metoder att utgå ifrån, men menar att man i bearbetning av materialet vill 
”…få fram olika slags mönster eller beteendemönster” (Trost 2010: 151). I vår studie har vi 
valt att använda oss av en form av tematisk analysmetod, som Löfdahl & Hjalmarsson (2014) 
menar är en användbar analysmetod där man undersöker olika människors berättelser för att 
se vilka olika förhållningssätt de har gentemot samma fenomen. Med denna tematiska 
analysmetod försökte vi finna återkommande teman som framkom i berättelserna som 
relaterar till vårt valda forskningsområde, varpå vi försökte att analysera och tolka dessa 
teman utifrån vårt syfte och våra frågeställningar, samt i relation till forskning och 
områdesrelevant litteratur. Johansson & Svedner (2010) menar att man som forskare ska 
försöka undvika att under analysen styra och producera resultat som kan stämma överens med
sina egna uppfattningar man eventuellt hade innan undersökningen, och detta var en 
utgångspunkt vi utgick ifrån under hela analysprocessen, och vi hade det även i åtanke innan 
och under intervjuerna.

24



7.2 Hur bedrivs modersmålsstödet i förskolan?

Förskolepedagogerna och modersmålspedagogerna som deltog i studien förefaller generellt, 
men inte alltid, vara överens när de beskriver hur arbetet med modersmålsstöd i förskolan 
bedrivs. Till att börja med tycks båda yrkesgrupper mena att modersmålsstödet både innefattar
modersmålspedagogernas tid och arbete på förskolan, men också det arbete som utförs av 
förskolepedagogerna under den tid då modersmålspedagogen inte är där. I litteratur, 
styrdokument och forskning som behandlar ämnet modersmålsstöd framkommer det att 
begreppet kan definieras på olika sätt i olika sammanhang, men att det inom en 
förskolekontext generellt innebär att stödja två-/flerspråkiga barn i deras 
modersmålsutveckling (se t ex Skolverket, 2002). Modersmålsstödet kan därför rimligen 
sägas innefatta både arbetet som utförs av modersmålspedagogerna, och det arbete som utförs 
av förskolepedagogerna under den tid modersmålspedagogen inte är närvarande, dvs att båda 
yrkesgruppernas syn på arbetet stämmer väl överens med Skolverkets (2002) riktlinjer kring 
modersmålsstödet.

Bägge av de intervjuade yrkesgrupperna är överens om att modersmålsstödet ska integreras i 
den vardagliga förskoleverksamheten, något som beskrivs av både modersmålspedagoger och 
förskolepedagoger som nya riktlinjer. Bägge yrkesgrupper ger uttryck för att det har sett 
annorlunda ut förut, då modersmålsstödet var något som främst handlade om den tid som 
modersmålspedagogen var på avdelningen, och att det då skedde separat från den övriga 
verksamheten. Förslag på att modersmålsstödet bör integreras i verksamheten presenterades 
redan under 70-talet när hemspråksreformen skrevs (se Skolverket, 2003), och det kan därför 
förefalla märkligt att både förskolepedagoger och modersmålspedagoger beskriver detta 
arbetssätt som nya riktlinjer och mitt i en förändringsprocess. Det är dock viktigt att komma 
ihåg att modersmålsstödet planeras på en kommunal nivå (Kultti, 2012), och att det således 
kan förekomma variation från kommun till kommun vilket fokus som läggs på att 
modersmålsstödet ska integreras i verksamheten. Därför kan det vara så att det i bägge 
yrkesgrupperna förekommer lokala uppfattningar av modersmålsstödets riktlinjer.

När det kommer till hur de bägge yrkesgrupperna praktiskt arbetar med modersmålsstödet i 
förskolan framkommer det att yrkesgruppernas individuella arbetssätt i stor utsträckning 
liknar varandra: arbetet integreras i verksamheten i stor utsträckning på så sätt att 
förskolepedagoger och modersmålspedagoger försöker att stimulera modersmålen hos de 
två-/flerspråkiga barnen under vardagliga situationer, till exempel under lek, samling, måltids-
eller omsorgssituationer. Detta arbetssätt känns på många sätt igen i vetenskapliga teorier om 
språkutveckling, till exempel den sociokultuella teorin och den sociokognitiva teorin 
(Svensson, 2009), då ett stort fokus läggs på samspel och kommunikation mellan barn och 
vuxna i en kulturell kontext, och att interaktion i en social miljö är centralt för 
språkutvecklingen. bägge yrkesgrupperna försöker på olika sätt stimulera användandet av 
modersmålet, genom att till exempel samtala och använda uttryck på barnens modersmål. 
Inom språkforskningen poängteras vikten av att uppmuntra de två-/flerspråkiga barnen att i 
olika sammanhang få tala sitt modersmål i så stor utsträckning som möjligt, även om 
arbetssätten kan variera (Håkansson, 2003; Sandvik & Spurkland, 2015). 
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Modersmålspedagogerna ger uttryck för att arbetet med modersmål påverkas av vilken tid på 
dagen de kommer till avdelningen, och att de helst kommer under den tid då barnen inte är 
upptagna med t ex planerade aktiviteter. Även om det i forskning och litteratur framkommer 
olika synsätt och teorier på hur modersmålsstödet bäst bör implementeras i förskolan 
framkommer det generellt att det bör innefatta en språkligt stimulerande miljö där barnen 
genom att få berätta och uttrycka sig stimuleras till språkande på sitt modersmål (se t ex 
Skolverket, 2003: 64-68). Ambitionen att skapa språklig stimulans för de två-/flerspråkiga 
barnen är en uppfattning som tydligt framkommer i de bägge yrkesgruppernas berättelser. 

I arbetet med modersmålsstöd i förskolan förespråkas det av t ex Skolverket (2013) att det är 
viktigt med ett samarbete mellan förskolepedagoger och modersmålspedagoger, och här 
framkommer det i resultatet lite olika meningar mellan de två yrkesgrupperna. Omfattningen 
av modersmålsstödet varierar stort och förskolepedagogerna beskriver hur det kan innebära 
allt från enstaka temaarbeten under ett läsår till att det kan vara en integrerad del i den 
vardagliga verksamheten, och det förefaller variera hur mycket tips och hjälp 
förskolepedagogerna får i att upprätthålla arbetet med modersmålsstödet när 
modersmålspedagogen inte är närvarande. Det framkommer även varierade synsätt kring 
modersmålsstödets integration i den vardagliga verksamheten. Till att börja med menar 
förskolepedagogerna att det fortfarande finns modersmålspedagoger som föredrar att hålla 
modersmålsstödet separat, ett upplägg som det finns blandade meningar om utifrån litteratur 
och forskning. Skolverket (2013) menar att det kan uppfattas av barnen som en påtvingad 
aktivitet som dessutom kan upplevas som diskriminerande, medan t ex Håkansson (2003) 
menar att det till och med kan vara fördelaktigt för barnets modersmålsutveckling att språken 
i någon utsträckning separeras. Vidare förefaller modersmålspedagogerna uppvisa lite olika 
uppfattningar kring hur modersmålsstödet ska integreras i verksamheten, och de ger uttryck 
för att det varierar hur insatta förskolepedagogerna är i arbetet med att integrera 
modersmålsstödet i förskolan. Modersmålspedagogernas arbete kan handla om att de försöker
få med den övriga barngruppen i modersmålsstödet på olika sätt, till exempel i lekar och 
aktiviteter, men det kan också innebära att modersmålspedagogen och det två-/flerspråkiga 
barnet håller sig nära den övriga barngruppen, inte i ett separat rum, men att det försöker att 
sitta lite för sig själva.

Det kan här vara intressant att påminna om att det i dagens läge saknas omfattande forskning 
kring integrationen av modersmålsstödet i verksamheten (Kultti, 2012). Det kan också vara 
värt att påminna om att många språkforskare menar att språkutveckling kan främjas av att de 
olika språken i en viss utsträckning separeras och talas i olika sammanhang (jmf Håkansson, 
2003), och att ett integrerat modersmålsstöd medför risken att de två-/flerspråkiga barnen 
föredrar att tala svenska när fokus egentligen bör ligga på att uppmuntra barnen att tala sitt 
modersmål (Skolverket, 2013: 50-52).
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Det framkommer dock tydligt att både modersmålspedagoger och förskolepedagoger ser 
andra syften med modersmålsstödet än språkutvecklingen, syften som i viss mån förefaller 
vara mer centrala än att de två-/flerspråkiga barnen ska utvecklas i att tala sitt modersmål. I 
bägge yrkesgruppernas berättelser framkommer det att modersmålsstödet även fyller 
funktionen att lyfta fram två-/flerspråkighet som något positivt, att det stärker självförtroendet
för de två-/flerspråkiga barnen, att det inkluderar kulturella och härkomstrelaterade aspekter 
såsom ursprung och traditioner, samt att det kan stimulera till språklig nyfikenhet för hela 
barngruppen. Mycket av detta känns igen i till exempel Skolverkets (2010: 11) strävansmål att
de två-/flerspråkiga förskolebarnen ska få möjlighet att utveckla sin kulturella identitet, och i 
Sandvik & Spurkland (2015: 64; 193), som skriver att förskolan bör lyfta språklig mångfald 
som någonting positivt och eftersträvansvärt.

7.3 Hur fungerar modersmålsstödet i förskolan?

Som tidigare nämnt så har det sedan 70-talet funnits en ambition om att integrera 
modersmålsstödet i den vardagliga förskoleverksamheten (Se Skolverket 2003:19), ett 
strävansmål som på senare år har tillskrivits särskild vikt i den undersökta kommunens 
förskolor, enligt de två tillfrågade yrkesgrupperna. Förskolepedagogerna och 
modersmålspedagogerna förefaller eniga om att modersmålsstödet bör integreras i den 
vardagliga verksamheten och ger uttryck för att det är någonting positivt, men de har 
varierande åsikter kring hur de upplever att det fungerar. Båda yrkesgrupperna upplever att 
integrationen av modersmålsstödet innebär vissa svårigheter.

Modersmålspedagogerna är av uppfattningen att samarbetet och dialogerna kring hur 
modersmålet kan integreras i den vardagliga verksamheten överlag fungerar bra, men menar 
att några brister och svårigheter förekommer. Modersmålspedagogerna uttrycker till exempel 
en generell önskan om ett bättre samarbete gällande integrationen av modersmålsstödet 
yrkesgrupperna emellan, och en större delaktighet i förskolepedagogernas arbete för att kunna
få in modersmålen i verksamheten. Till exempel menar de att de skulle önska att bli 
inkluderade i förskolepedagogernas arbete under temaperioder. Skolverket (2013) menar att 
modersmålsstödet bör handla om att skapa språkligt stimulerande situationer för de 
två-/flerspråkiga barnen för att främja utvecklingen av deras modersmål, och poängterar som 
tidigare nämnts vikten av samarbete mellan förskolans pedagoger och modersmålspedagoger i
detta arbete. Modersmålspedagogerna är samtidigt medvetna om att integrationen av 
modersmålet i förskolan är en del av nya riktlinjer inom kommunen. De beskriver hur de är i 
början av ett förändringsarbete, och att de tror att det kommer fungera bättre med tiden.

Förskolepedagogerna uttrycker även de en önskan om fler verktyg för att fortsätta arbetet med
modersmålsstödet under den tid då modersmålspedagogerna inte är närvarande. Till exempel 
skulle förskolepedagogerna önska en mer omfattande dialog med modersmålspedagogerna 
kring hur de bäst kan gå tillväga för att främja modersmålsutvecklingen hos de 
två-/flerspråkiga barnen. Förskolepedagogerna menar att de ofta inte vet hur de ska arbeta för 
att hjälpa de två-/flerspråkiga barnen att utveckla sitt modersmål parallellt med det svenska 
språket, då de kan uppmuntra till språkande situationer men oftast inte tala språken i fråga. 
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Samtidigt ger många av modersmålspedagogerna uttryck för att de tycker att deras tid på 
avdelningarna är väldigt kort. Förskolepedagogernas upplevda svårigheter med att stimulera 
de två-/flerspråkiga barnens modersmålsutveckling kan ställas i kontrast mot skollagen (SFS 
2010:800), där det tydligt uttrycks att modersmålsstödet ska erbjuda barnen möjlighet att 
utveckla sitt modersmål. Problematiken kan också relateras till Håkansson (2003) och 
Skolverket (2013: 11-14), som lyfter vikten av att språk bör brukas kontinuerligt för att det 
ska utvecklas och hållas vid liv, och att samtliga talade språk bör stimuleras då det finns en 
risk att ett understimulerat språkbruk kan leda till att språket försvagas eller rent av försvinner
helt. Många språkforskare är dessutom överens om att språkinlärningen riskerar att bli svårare
efter ca 3 års ålder (Håkansson, 2003; Kultti 2012; Skolverket 2013), så förskollärarnas 
upplevda svårigheter med att stödja de två-/flerspråkiga barnens modersmålsutveckling, i 
kombination med den korta tiden modersmålspedagogerna har i verksamheten, kan rimligtvis 
betraktas som ett reellt problem.

Bägge yrkesgrupper är som tidigare nämnt av åsikten att modersmålsstödet i förskolan fyller 
funktioner utöver att främja modersmålsutvecklingen hos två-/flerspråkiga barn; till exempel 
att det kan främja barnens sociala utveckling på så sätt att det stärker barnets självkänsla 
genom att barnets språk, kultur och identitet hyllas (Jmf Sandvik & Spurkland, 2015: 64; 
193). I berättelser av bägge yrkesgrupper framkommer det att dessa arbetssätt upplevs fungera
mycket väl, och att de två-/flerspråkiga barnen reagerar mycket positivt på att 
uppmärksammas på detta sätt. Att arbeta främjande för att de två-/flerspråkiga barnen ska få 
utveckla sin kulturella identitet känns igen i förskolans läroplan, där det står att läsa att 
”Förskolan skall sträva efter att varje barn […] som har ett annat modersmål än svenska 
utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på 
sitt modersmål (Skolverket, 2010: 10-11). Modersmålspedagogerna menar att dessa aspekter 
fungerar ännu bättre när modersmålsstödet på ett bra sätt integreras i den vardagliga 
verksamheten. 

8 DISKUSSION

En stor del av personerna i de båda tillfrågade yrkesgrupperna berättar om hur 
modersmålsstödet bedrivs i förskolan handlar om integrationen av modersmålsstödet i den 
vardagliga verksamheten, ett arbetssätt som beskrivs i positiva termer och som någonting 
självklart, även om det också framkommer en bild av det konkreta arbetet som delvis svårt 
och aningen oklart. I vår mening är detta ett vanligt förekommande fenomen inom förskolan; 
att riktlinjer och strävansmål formuleras i till exempel skollag och läroplan, men inte vilka 
konkreta arbetssätt som ska tillämpas för att uppfylla dessa.

Bägge yrkesgrupper betraktar integrationen av modersmålsstödet som en ny riktlinje, och att 
modersmålsstödet i förskolan således är mitt under en pågående förändringsprocess, där 
bägge yrkesgrupperna gör vad de kan utifrån sina förutsättningar och erfarenheter, för att 
åstadkomma ett integrerat modersmålsstöd. Vi finner det anmärkningsvärt att integrationen av
modersmålsstödet beskrivs på detta sätt, då förslag om ett integrerat modersmålsstöd i 
förskolan lades fram redan i slutet på 70-talet. Det kan dock vara viktigt att påminna om att 
modersmålsstödet i förskolan, trots nationella riktlinjer och strävansmål, organiseras på 
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kommunal nivå, och att det kan förekomma variation från kommun till kommun. Som tidigare
nämnt är samtliga intervjupersoner i studien yrkesverksamma i samma kommun, och utifrån 
deras berättelser framkommer det att kommunen under de senaste åren har lagt stort fokus på 
att försöka åstadkomma ett integrerat modersmålsstöd i förskolorna. Vi finner det intressant 
att båda yrkesgrupperna överlag betraktar ett integrerat modersmålsstöd som något positivt, 
när det inom språkforskningen har framkommit att det kan finnas språkutvecklingsrelaterade 
fördelar med att språken separeras och talas i olika sammanhang, och man kan således fråga 
sig om ett integrerat modersmålsstöd verkligen är det bästa sättet att främja två-/flerspråkiga 
barns språkutveckling.

När det kommer till intervjupersonernas syn på hur modersmålsstödet fungerar i förskolan 
skulle man utifrån de tillfrågade yrkesgruppernas berättelser kunna sammanfatta 
modersmålsstödet som huvudsakligen välfungerande, med ett antal brister och 
utvecklingsmöjligheter. Både modersmålspedagoger och förskolepedagoger ger uttryck för en
önskan om ett mer omfattande samarbete mellan yrkesgrupperna. Utifrån den forskning och 
det material som presenteras i denna studie delar vi uppfattningen om att ett närmre samarbete
skulle vara fördelaktigt för modersmålsstödet, särskilt om modersmålsstödet ska fungera som 
en integrerad del av verksamheten. Modersmålspedagogerna har ofta bara en kort tid med de 
två-/flerspråkiga barnen på förskolan, och förskolepedagogerna kan inte alltid förväntas ha 
kunskap i de många språk som talas i en alltmer språkligt heterogen förskola. Dessa två 
aspekter kan rimligen spela en roll i varför de bägge yrkesgrupperna betraktar samarbetet som
bristfälligt. Samtidigt har vi förståelse för att det finns fler faktorer som kan påverka 
modersmålsstödet i förskolan, till exempel det ekonomiska läget i kommunerna och tillgången
till personal. Hade förskolan haft ytterligare resurser skulle man kanske kunna föreställa sig 
en förskola där modersmålspedagoger och förskolepedagoger i en större utsträckning arbetade
tillsammans i verksamheten, och att det skulle underlätta samarbetet mellan yrkesgrupperna.

Det framkommer också i studien att bägge yrkesgrupper lägger stor vikt vid vad 
modersmålsstödet kan erbjuda de två-/flerspråkiga barnen utöver att det ska bidra till att 
barnen får lära sig tala sitt modersmål, trots att fokus i skollagen huvudsakligen läggs på att 
modersmålsstödet ska bidra till just utvecklandet av modersmålet. I förskolans läroplan kan 
man utläsa några olika aspekter ur modersmålsstödet; både att de två-/flerspråkiga barnen ska 
få stöd i att utveckla sitt modersmål, men också att förskolan ska bidra till att barnen utvecklar
sitt självförtroende och sin kulturella identitet. Både modersmålspedagoger och 
förskolepedagoger berättar hur modersmålsstödet lyfter två-/flerspråkighet som någonting 
positivt för hela barngruppen och visar barnen att det finns olika språk, kulturer och 
traditioner i världen, samt att det kan öka självförtroendet hos de två-/flerspråkiga barnen. 
Anmärkningsvärt nog verkar dessa aspekter av modersmålsstödet ta mer utrymme än att 
barnen ska lära sig tala sitt modersmål när de bägge yrkesgrupperna beskriver hur 
modersmålsstödet bedrivs och fungerar i förskolan. Även här kan man fundera på hur 
modersmålsstödet påverkas av modersmålspedagogernas korta tid på avdelningarna och 
förskolepedagogernas begränsade kunskap i de olika språk som talas på förskolan. Kanske 
känns det enklare för förskolepedagogerna att fokusera på att arbeta för att lyfta kultur, 
härkomst och språk för barngruppen i allmänhet, än att stödja de två-/flerspråkiga barnens 
utveckling av ett språk förskolepedagogerna inte behärskar. Det kan vara värt att påminna om 
att två-/flerspråkighet och modersmålsutveckling är komplexa och mångfacetterade fenomen 
utan några universella definitioner. Inom språkforskningen finns det som nämnts många olika 
teorier om hur modersmålsutvecklingen kan stödjas, och det är inte självklart vad det 
egentligen innebär att vara två-/flerspråkig (Jmf Skutnabb-Kangas, 1981). Således anser vi att 
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det är svårt att klassificera några självklara rätt och fel, och vilka arbetssätt som är bättre eller 
sämre inom modersmålsstödet, och var modersmålsstödets fokus bör ligga.

I och med att det är bristfälligt med forskning som behandlar integrationen av 
modersmålsstödet i förskolan skulle vi vilja föreslå att på en nationell nivå undersöka om 
modersmålsstödet integreras i förskolan, med syftet att ta reda på om och hur arbetssättet 
tillämpas och vilka resultat det åstadkommer, till exempel för de två-/flerspråkiga barnens 
modersmålsutveckling.
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10 BILAGOR

Bilaga 1: Intervjuguide, Förskolepedagoger

(Allmänna följdfrågor: När? Var? Hur? Ge exempel! Berätta mer!)

1. Berätta om dig själv och din bakgrund inom detta yrke!

-Hur länge har du varit verksam?

2. Berätta om dina erfarenheter av arbete med förskolebarn som har ett
annat modersmål än svenska?

-Berätta mer!

3. Berätta om hur modersmålsstöd bedrivs I er verksamhet!

-Vilka direktiv har du att arbeta efter?

-Vad är din roll I modersmålsstödet?

-Kan du ge exempel?

-Berätta mer!

4. Hur upplever du att modersmålsstödet fungerar I er verksamhet?

-Vad fungerar bra/mindre bra?

-Berätta om erfarenheter!

-Kan du ge exempel?

-Berätta mer!
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Bilaga 2: Intervjuguide, Modersmålspedagoger

(Allmänna följdfrågor: När? Var? Hur? Ge exempel! Berätta mer!)

1. Berätta om dig själv och din bakgrund inom detta yrke!

-Hur länge har du varit verksam?

2. Berätta om dina erfarenheter av arbete med förskolebarn som har ett
annat modersmål än svenska?

-Berätta mer!

3. Berätta om hur modersmålsstöd bedrivs I förskolan!

-Vilka direktiv har du att arbeta efter?

-Vad är din roll I modersmålsstödet?

-Kan du ge exempel?

-Berätta mer!

4. Hur upplever du att modersmålsstödet fungerar inom förskolans 
verksamhet?

-Vad fungerar bra/mindre bra?

-Berätta om erfarenheter!

-Kan du ge exempel?

-Berätta mer!
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