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ABSTRAKT 

  

I läroplanen för förskolan, Lpfö 98, betonas vikten av att förskolan ska sträva efter att 

barn med annat modersmål än svenska ske ges möjlighet att utveckla sin förmåga att 

kommunisera både på svenska och på sitt modersmål. Vilket gör detta till något man på 

förskolorna inte kan ignorera utan är skyldig att arbeta med. Därför finner jag ett stort 

intresse i att undersöka detta vidare. 

Den här rapporten har till syfte att undersöka förskolepersonalens uppfattning angående 

modersmålets roll vid andraspråksinlärning. Jag har ett sociokulturellt perspektiv på min 

uppsats med inslag av interkulturellt perspektiv. Hur stor roll spelar egentligen 

modersmålet vid inlärning av ett andra språk? Undersökningen är gjord i förskolan med 

förskolepersonal med kvalitativa intervjuer som redskap. Detta är ett viktigt ämne 

eftersom man i många kommuner inte ser modersmålsstödet som så viktigt och lägger 

inte så mycket resurser på det, Elmeroth (2008). Men det är också viktigt med tanke på 

att fler och fler barn i våra förskolor faktiskt har ett annat modersmål än svenska. 

Jag valde medvetet ut ett geografiskt område för att göra min undersökning på förskolor 

i detta område. Eftersom jag sedan tidigare har erfarenhet och visste att det går många 

barn med annat modersmål än svenska på dessa förskolor och för att jag vet att man på 

dessa förskolor arbetar aktivt med just tvåspråkighet. 

Mitt resultat visar att förskolepersonalen som jag har intervjuat anser att det är viktigt att 

erbjuda modersmålsstöd i förskolan och att ett väl utvecklat modersmål kan vara till 

hjälp vid inlärning av ett andra språk. Det visar också att förskolepersonalen ser att ett 

sociokulturellt perspektiv på lärande gynnar inlärningen av dels svenska men också 

modersmålet. 

 



 

 



 

INNEHÅLL 

1 INTRODUKTION ..................................................................................................... 3 

2 BAKGRUND ............................................................................................................ 4 

2.1 Barn och språkutveckling ..................................................................................... 4 

2.1.1 Tidiga insatser gynnar barns andraspråkslärande ...................................... 6 

2.1.2 Vikten av att stimulera och trygg miljö ..................................................... 7 

2.1.3 Flerspråkighet och identitet ....................................................................... 8 

2.2 Skolan som social och kulturell mötesplats .......................................................... 8 

2.2.1 Kulturell mångfald ..................................................................................... 9 

2.2.2 Sociokulturellt perspektiv .......................................................................... 9 

2.2.3 Interkulturellt perspektiv ......................................................................... 10 

2.3 Modersmålets betydelse för andraspråkslärande ................................................ 10 

2.3.1 Modersmålet gynnar barns andraspråkslärande ...................................... 11 

2.4 Samverkans betydelse för andraspråkslärande ................................................... 12 

2.4.1 Med hemmet ............................................................................................ 12 

2.4.2 Med modersmålsläraren .......................................................................... 13 

3 PROBLEM .............................................................................................................. 14 

4 METOD ................................................................................................................... 15 

4.1 Undersökningsmetod .......................................................................................... 15 

4.2 Genomförande ...................................................................................................... 16 

4.2 Undersökningsgrupp ........................................................................................... 16 

4.3 Databearbetning .................................................................................................. 17 

4.4 Forskningsetiska hänsynstaganden ..................................................................... 17 

4.5 Tillförlitlighetsaspekter ......................................................................................... 18 

5 RESULTAT ............................................................................................................. 19 

5.1 Förskolepersonalens uppfattning om modersmålets betydelse .......................... 19 

5.1.1 Förskolepersonalens uppfattning angående betydelsen av trygghet för inlärning

 20 

5.1.2 Förskolepersonalens uppfattning angående betydelsen av tidiga insatser för 

språkutveckling ...................................................................................................... 21 

5.1.3 Förskolepersonalens uppfattning angående betydelsen av att man arbetar 

medvetet med språket ............................................................................................. 21 

5.1.4 Förskolepersonalens uppfattning angående sociokulturellt lärande till förmån 

för språklig utveckling ........................................................................................... 22 

5.2 Förskolepersonalens uppfattning om föräldrars inställning avseende 

modersmålsstödet ........................................................................................................ 22 



 

5.2.1 Förskolepersonalens uppfattning angående föräldrarnas inställning till att tala 

modersmålet i hemmet ........................................................................................... 23 

5.3 Förskolepersonalens uppfattning om betydelsen av samarbete med 

modersmålspedagogen ................................................................................................ 23 

5.3.1 Förskolepersonalens uppfattning angående samarbetet med föräldrarna 24 

5.4 Sammanfattning .................................................................................................. 25 

6 DISKUSSION ......................................................................................................... 26 

6.1 Angående förskolepersonalens uppfattning om modersmålets betydelse för 

andraspråkslärande ...................................................................................................... 26 

6.2 Angående förskolepersonalens uppfattning om föräldrars inställning avseende 

modersmålsstöd .......................................................................................................... 27 

6.3 Angående förskolepersonalens uppfattning om betydelsen av samarbete med 

modersmålspedagogen och hemmet ........................................................................... 28 

6.4 Slutsats ................................................................................................................ 28 

6.5 Fortsatt forskning ................................................................................................ 29 

7 REFERENSLISTA .................................................................................................. 30 

BILAGA



3 

1 INTRODUKTION 

 

I den här undersökningen vill jag undersöka hur modersmålsstödet fungerar i 

förskolan. Det är uppenbart i många av landets kommuner att man inte prioriterar 

just modersmålsstödet i förskolan och att det ofta kommer i andra eller kanske tredje 

hand när resurserna tryter. Det kan i många fall även vara svårt att hitta utbildade 

pedagoger som kan hålla i undervisningen. Jag vill med denna uppsats undersöka 

vikten av att man tillhandahåller modersmålsstöd i förskolan för att ge alla barn den 

bästa förutsättningen att lära sig svenska men även att de utvecklar sitt modersmål på 

bästa sätt och lyckas så bra som möjlig i skolan och i framtiden. Vilken betydelse 

kan förskolepersonalen se att det har för barnen på deras förskolor? Jag vill veta vad 

förskolepersonalen anser om modersmålsstödet. Undersökningen syftar till att 

undersöka och analysera förskolepersonalens perspektiv och uppfattning i frågan om 

modersmålets betydelse vid inlärning av ett andraspråk. Jag kommer också att 

undersöka förskolepersonalens uppfattning angående föräldrarnas inställning till 

modersmålsstödet i förskolan och hur samarbetet mellan förskolepersonal och 

modersmålspedagogen fungerar. Jag tror att min undersökning kan vara användbar 

för verksamma pedagoger i deras arbete med modersmål och inlärning av ett andra 

språk. Med anledning av att jag undersöker just förskolepersonalens uppfattning och 

vilken nytta det kan göra för barnen i deras process att bli tvåspråkiga. 

Jag kommer att ha ett sociokulturellt perspektiv på min uppsats med inslag av 

interkulturellt perspektiv. Jag anser att i den miljö som min undersökning är gjord 

hör de oupphörligen samman, och såhär ser det ut på många platser och på många 

förskolor i Sverige idag. Att arbeta med sociokulturellt lärande i en barngrupp som 

består av olika kulturer och språk skapar ett sociokulturellt perspektiv med inslag av 

interkulturellt perspektiv. 

Efter att jag har arbetat en tid på förskolor med många barn med annat modersmål än 

svenska har ett intresse för detta ämne väckts hos mig. Det står klart och tydligt i 

läroplanen för förskolan att det är ett område som ska prioriteras. Därför tycker jag 

att det ska bli intressant att göra denna undersökning, för att se hur det ser ut i 

kommunens förskolor med just modersmålsstödet och vilken hjälp man kan få av det 

vid inlärningen av det svenska språket. Jag tycker också det ska bli intressant att se 

hur det ser ut på de olika förskolorna och hur de olika pedagogerna arbetar med 

modersmålsstödet och hur olika det kan se ut på olika förskolor. 
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2 BAKGRUND 

 

I detta kapitel kommer jag att lägga fram den bakgrundfakta som jag har som grund 

för min undersökning. Jag kommer att skriva om aktuell forskning och belysa sådant 

som har betydelse för min undersökning i detta ämne.  

 

  

2.1 Barn och språkutveckling 

 

Att kunna ett språk har två olika sidor. Dels att förstå men också att själv kunna tala 

språket. Förståelsen kommer alltid först när det gäller språkutveckling. När ett barn 

kan säga ett ord kan det förstå femtio. Vi kan alltid förstå mer av ett språk än vi kan 

säga. Det kan också vara vanligt i familjer där det talas flera olika språk att barnet 

förstår fler språk än det talar enligt Ladberg (1996).  

Vid olika åldrar lär man sig olika delar av språket. Små barn har en tendens att lära 

sig snabbt med tanke på det är det bra att lära sig tidigt. Men små barn har även lätt 

för att glömma bort språk snabbt. Exempelvis över sommaren om de inte använder 

sig av svenskan hemma med familjen det kan då kännas som om allt är glömt då de 

kommer tillbaka till förskolan menar Ladberg (1996). 

Nauclér (2002) menar dock att barn i 3-4 års ålder lär sig mycket långsamt men 

effektivt. De uppvisar sällan några typiska andraspråksdrag i sin utveckling, så som 

något äldre inlärare ofta gör. De påminner ofta i det avseendet om 

förstaspråksinlärare. Barn som har passerat 4 år lär även de relativt långsamt om man 

jämför med äldre. Men med något högre takt än de yngre. Men även de är effektiva 

inlärare och når en mycket hög slutnivå. De äldre barnen kan dock uppvisa drag av 

andraspråk i sin inlärning. De kan ha svårt med till exempel genus, en eller ett, eller 

ordföljdsregler. Typiskt för äldre inlärare är att de fel som de gör ofta är mycket 

seglivade och hänger kvar länge. De är ofta svårt att ”lära bort”. De allra snabbaste 

inlärarna är de från 7 års ålder fram till puberteten. 

Enligt Skans (2009) är barns språkutveckling extremt viktig. Man skall arbeta med 

barns alla språk. Man kan till exempel se ett naturligt lärande vid 

måltidssituationerna. Han ser alla vardagliga situationer som viktiga i formandet av 

en sociokulturell varelse. Det är viktigt att få barnen att kommunisera med varandra 

men mindre viktigt vilket språk de andvänder. Om det är på modersmålet eller 

kanske med hjälp av teckenstöd. Skans (2009) har kommit fram till i sin avhandling 

att didaktiskt planerat arbete genomförs i första hand i storgrupp med planerat 

språkstöd. Man använder sig av ett tydligt språkstöd vid samlingar och viss 

sagoläsning. Samling har som tradition att vara vuxenstyrd. Men enligt författaren 

med initiativ till kommunikation från barnen användas som en av de mest 

språkstödjande aktiviteterna. I mindre grupper ges barnen tillfälle till kommunikation 

och begrepps- och språkinlärning. Storleken på gruppen har dock stor betydelse för 

kommunikationen. Stora gruppen minskar möjligheten till kommunikation med varje 

enskilt barn. Vidare menar författaren att barns delaktighet i gruppen är en viktig 

faktor för motivationshöjandet då pedagogerna arbetar med barns språkutveckling. 

Modersmålet är inte bara ett stöd för en mångsidig språkutveckling utan även ett 
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erkännande om barnets ursprung. Han anser vidare att genom att blanda språk i 

kommunikationen minskar man risken för en hierarkisk uppdelning i vi och dem 

utifrån språkkunskaper. Vi som kan svenska och dem som ska lära sig (a.a.). 

Enligt Ladberg (1996) kan man som vuxen tro att barnen inte kan skilja på språken 

då de börjar blanda de olika språken. Men det är bara en naturlig del av att lära sig 

flera språk. De som är riktigt skickliga blandar ofta. Barn lär sig och närmar sig ett 

nytt språk på olika sätt. Beroende på personlighet närmar man sig nya språk på olika 

sätt. Från att tala tidigt då barnet endast kan ett fåtal ord till att lyssna in innan det 

börjar tala. Att känna ett självförtroende har mycket stor betydelse för inlärningen av 

ett nytt språk. Socialt säkra och utåtriktade barn har lätt för att ta kontakt vilket leder 

till att de snabbare kommer in i umgänget och med det lär sig språket snabbare. De 

barn som är lite blyga och tillbakadragna kan behöva hjälp för att ta kontakt och 

börja utveckla sitt språk anser (a.a.).  

Teleman (1991) skriver att det lilla barnet lär sig sitt språk genom att lyssna, gissa, 

prata och försöka säga något. Detta sker redan innan barnet börjat skolan. Vi lär oss 

språket genom att använda det i enlighet med våra intressen och behov. Författaren 

menar vidare att meningsfull språkanvändning leder till meningsfull språkutveckling. 

Sigurd och Håkansson (2007) menar att utvecklingen av ett barns språk skiljer sig 

inte nämnvärt om det handlar om att lära sig ett eller två språk. Om inlärningen av ett 

andra språk påbörjas då barnet redan har ett språk talar man om 

andraspråksinlärning, inlärningen av förstaspråk och andraspråk skiljer sig åt. Dels är 

det så att det inte är många som når upp till samma nivå på andraspråket som på 

förstaspråket och utvecklingen kan avstanna och dels ser utvecklingen olika ut i 

grunden. Andraspråkslärare har redan ett språk och har nått en viss nivå av mognad. 

Författarna menar också att många barn i Sverige växer upp med två eller flera språk 

i hemmet och får på så vis flera språk som modersmål. Det kan vara så att 

föräldrarna pratar olika språk och barnet får då två språk som sitt modersmål. När det 

är två språk som ska utvecklas kan det ibland vara svårt att stimulera de båda språken 

lika mycket och det är ofta vanligt att det ena språket dominerar men denna 

dominans kan skifta mellan språken över tiden. Håkansson (2003) skriver om samma 

sak gällande utvecklingen av ett andraspråk. Att utvecklingen bara delvis ser likadan 

ut som vid inlärningen av modersmålet. Hon nämner även att barnet nått en viss 

kognitiv mognad och det för med sig en viss skillnad vid inlärningen av ett 

andraspråk. Skillnaderna kan man tydligt se i barnets språkliga produktion. 

Enligt Lpfö 98 utveckling och lärande – mål, ska förskolan sträva efter att varje barn 

utvecklar ett nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp. Samt sin förmåga att leka 

med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med 

andra. Även att de barn som har ett annat modersmål än svenska ska utveckla sin 

kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera på svenska och på sitt 

modersmål.  

Nauclér (2002) menar att i ett internationellt perspektiv har Sverige en någorlunda 

framsynt målformulering för utbildning av elever som lär sig svenska som ett andra 

språk, så kallad aktiv tvåspråkighet. Men att omsätta målet i praktiken är inte Sverige 

bättre på än andra länder. Barn som är födda i Sverige börjar lära sig svenska i 

förskolan medan andra barn kommer till Sverige senare och får sitt första möte med 

det svenska språket i skolan och på skolgården. Det betyder att inlärningsmiljön 

skiljer sig åt och även åldern då de börjar lära sig svenska. I vissa områden i Sverige 

bor många invandrare på samma ställe eller i samma bostadsområde vilket leder till 
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att kontakten med infödda svenskar blir minimal. I andra delar av landet är inte 

segregationen lika påtaglig. Detta betyder att det varierar mycket i språkmiljön och 

hur barnet kommer i kontakt med, lär och använder det svenska språket. Vad de här 

minoritetsbarnen har gemensamt är att de växer upp med två eller flera språk. De lär 

sig eller kan minst ett språk till utöver svenskan (a.a.).  

Håkansson (2003) beskriver två olika sätt att vara tvåspråkig. Simultan tvåspråkighet 

och succesiv tvåspråkighet. Skillnaden ligger främst i inlärningsprocessen. Simultan 

tvåspråkighet innebär att barnet lär sig två språk samtidigt, från födseln och succesiv 

tvåspråkighet innebär att barnet lär sig ett andraspråk först efter att de kan ett 

förstaspråk. Detta är något som även Arnberg (2004) skriver om. Arnberg (2004) 

skriver också om att det finns tre olika sätt att var tvåspråkig. Passiv tvåspråkighet 

innebär att barnet förstår minoritetsspråket men talar det inte. Aktiv tvåspråkighet 

innebär att barnet förstår minoritetsspråket och kan i viss mån tala språket. Hög grad 

av tvåspråkighet innebär att barnet är i stort sätt lika bra som infödda talare i båda 

språken. 

 

 

2.1.1  Tidiga insatser gynnar barns andraspråkslärande 

 

Språket använd i nästan alla situationer som vi som människor ägnar oss åt. Tala 

med andra, analysera, reflektera, organisera handlande med mera. Språket har stor 

betydelse för inte minst vår sociala men även vår intellektuella och känslomässiga 

utveckling menar Nauclér (2002) Att bli delaktig i en gruppkultur är en stor sak för 

ett barn. Det händer otroligt mycket i en sådan situation så som att överta gruppens 

normer, värderingar och regler. Hur man tolkar och förstår verkligheten, vad som är 

rätt och fel, hövligt och ohövligt, fint och fult och hur man ska bete sig som barn 

m.m. i denna socialiseringsprocess är språket en mycket viktig del (a.a.). 

Vidare anser Nauclér (2002) att för många minoritetsbarn äger socialisationen rum 

tillsammans med andra minoriteter även den på svenska. Framförallt i de 

bostadsområden där det bor få infödda svenskar. I många storstäder är det vanligt 

med förskolegrupper som består av till största delen barn med olika kulturell och 

språklig bakgrund, och där mycket få barn har endast svenska som första språk. Men 

där det gemensamma kommunikationsspråket är svenska.  

Ladberg (1996) menar att det kan vara ett dilemma för nyanlända i Sverige vilket 

språk de ska uppfostra sina barn, men enligt forskning ska man använda ett språk 

som man kan väl. I sin uppfostran av barn ger man dem en del av sin kultur. 

Föräldrarna blir starkare förebilder och auktoriteter om de talar ett språk som de 

behärskar. Om föräldrarna lär sig svenska kan de då lära barnen att lära sig och även 

hjälpa dem med läxor o.s.v. Det blir svårare för barnen att ta till sig ett nytt språk om 

föräldrarna har svårt för att acceptera att vara i Sverige och ständigt är på väg ”hem” 

i tankarna. Om föräldrarna tar avstånd från det svenska språket hamnar barnen i en 

konflikt. Det som är svenskt blir hotfullt för barnet. Författaren menar att man i 

möjligaste mån skall tala modersmålet med sina barn vilket är speciellt viktigt när 

barnen är små. Men ju tidigare i livet barnet får lära känna ett språk desto djupare 

känsla får barnet för språket. 
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Enligt Bjar och Liberg (2010) visar forskning att ju tidigare i livet man lär sig ett 

andraspråk desto bättre är det. Man kan tydligt se detta faktum i forskningsresultat. 

Faktum är att dessa tidiga inlärare blev lika bra på språket som infödda talare av 

språket (a.a.). 

Baker (1995) påpekar även han att ju yngre barnet är desto lättare och snabbare blir 

barnet tvåspråkigt. Han menar att språket förvärvas omedvetet och undermedvetet. 

Små barn lär sig i leken och genom konkreta situationer, de är inte så noga med att 

det ska bli språkligt rätt och måste inte alltid hitta rätt ord. Hos små barn handlar det 

om ett språkförvärv snarare än om en inlärningsprocess. Författaren menar att man 

inte lär ut ett språk till små barn utan att de själva fångar upp språket. Man kan se 

språket som en biprodukt till leken och samspelet. Små barn känner ingen press så 

som lite större barn kan göra. 

 

 

2.1.2  Vikten av att stimulera och trygg miljö 

 

Ladberg (1996) skriver att barn kan lära sig många språk men inte av sig själv. 

Språket måste dessutom vara känslomässigt viktigt för barnet. Barn lär sig de språk 

som talas av de som barnet identifierar sig med. De som barnet ser upp till och som 

barnet vill likna. De som tillhör de grupper som barnet självt vill tillhöra. Enligt 

författaren är tryggheten viktig för att barnet ska lära sig. Att inte bli förstådd på sitt 

eget språk kan göra att barnet känner sig otryggt. Att ha hemlängtan kan stoppa 

inlärningen av ett språk. I en sådan situation är inte barnet öppet och kan i och med 

det inte lära in. Om barnet känner kyla eller avstånd från de människorna som talar 

språket som skall läras blir det språket inte angeläget. Tryggheten kännetecknas av 

det som är bekant för barnet och det som känns igen. Då kan barnet känna trygghet 

att uttrycka känslor och tankar och känna sig förstådd. Den som kan barnets språk 

kan trösta, förklara och hjälpa barnet att förstå. 

Nauclér (2002) menar att det är vanligt att barn som kommer till förskolan som för 

dem är en ny och främmande språkmiljö genomgår en relativt lång period av tystnad. 

Perioden kan pågå från ett par veckor till upp emot 5-6 månader, men variationerna 

är mycket stora mellan individerna. Något som dock är gemensamt för alla är att det 

tar tid att analysera, uppfatta och integrera det nya språksystemet så pass mycket att 

det kan användas för egen produktion.  

Ladberg (1996) skriver att grundläggande för tryggheten för de små barnen är 

samverkan mellan miljöerna. Man brukar tala om att ”bada” i ett språk, som inte är 

modersmålet. Detta kallas för språkbadsprogram, ett exempel är Finland. Där barnen 

redan som små har fått lära sig svenska. Dessa så kallade språkbad anses mycket 

lyckade. Detta kan tyvärr inte jämföras med de språkbad som minoritetsbarnen i 

Sverige utsätts för. I Finland är detta ett medvetet val från föräldrarna, att sätta 

barnen i dessa förskolor, medan föräldrarna i Sverige inte har något annat val. I 

Finland talas svenska på förskolorna i första hand men pedagogerna kan ju även 

finska vilket inte är fallet i svenska förskolor. I Sverige kan ett barn vara ensamt på 

förskolan om att tala ett visst språk. I dessa fall talar vi inte längre om att bada i ett 

språk utan om att drunkna och som tidigare påpekats av författaren har den 

nödvändiga flythjälpen dragits in, i form av modersmålsstöd. Att inte kunna 
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kommunicera kan kännas smärtsamt och skrämmande menar författaren. Hon skriver 

vidare att när språket är nytt för barnet behövs det som mest stöd. Att inte kunna nå 

fram skapar förtvivlan hos barnet. Det kan visa sig i att barnet gråter otröstligt och 

får vredes utbrott. När inte språket räcker till kan var vara vanligt att barnet tar till 

kroppen istället, att de börjar knuffas eller slåss. När orden tar slut kommer 

knytnävarna fram. Författaren menar att barn som inte förstår vad som händer blir 

oroliga och okoncentrerade. Det kan visa sig genom att de förstör andra barns lek. 

När språket inte längre räcker till kan vissa barn visa detta genom att isolera sig, det 

ger upp och slutar försöka göra sig förstådd. Barnet drar sig då tillbaka och isolerar 

sig. Detta kan vara mycket farligt. Alla barn behöver uppleva att de kan 

kommunicera, att de har en tillit till sitt eget språk anser Ladberg (1996)  

Wessman (2008) skriver att genom att synliggöra något som har betydelse för barnet 

och familjen visar man att det är betydelsefullt och att de är betydelsefulla på 

förskolan. Detta skapar länkar mellan förskolan och hemmet, länkar som ger 

trygghet och ger signaler om att förskolan accepterar och respekterar familjen och 

dess liv hemma. 

 

2.1.3  Flerspråkighet och identitet 

 

Musk och Wedin (2010) menar att identitet inte är något vi bara har inom oss utan 

något som skapas genom socialt samspel med andra, en dynamisk process som 

bestående av en mängd identitetshandlingar. Identitet kännetecknas av 

föränderlighet, fluiditet och hybriditet (a.a. ). Kenndal (2011) menar dock att tillhöra 

en grupp och känna en identitet med gruppen behöver inte betyda samma sak som att 

känna tillhörighet med den gruppen. 

Att arbeta parallellt med alla språken i förskolan med hjälp av modersmålslärare kan 

stärka identiteten hos barnen det visar att man uppmärksammar barnet och dess 

ursprung menar Ladberg (1996). Vidare anser författaren att man kan stärka 

identiteten hos barnet på flera andra sätt. Det ska synas och höras vart barnet 

kommer ifrån. Det kan göras genom att man sätter upp bilder, spelar musik m.m. 

som förknippas med barnet och dess identitet. Föräldrarna kan även dem bidra med 

mycket, exempelvis mat, böcker, leksaker och kryddor. 

Detta kan kopplas till Magnusson (2010) som menar att barnen i hennes studie 

identifierar sig med sitt språk och menar att de upplever en slags frihet då de talar det 

egna språket.  

 

 

2.2 Skolan som social och kulturell mötesplats 

 

 Enligt Elmeroth (2008) är förskolan och skolan de viktigaste institutionerna i 

barnens socialiseringsprocess. Det innebär möten mellan etniciteter och kulturer. 

Ett interkulturellt förhållningssätt kräver att elevernas kompetenser och erfarenheter 

tas tillvara och erkänns och kan bli en utgångspunkt för fortsatt utbildning. Alla 
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elever kommer till skolan med olika tankar och erfarenheter. Detta gör att det ställs 

ett krav på skolan att utgå ifrån eleven i undervisningen. Alla elever har olika 

referensramar, mångkulturella och flerspråkig inte minst. Undervisningen måste 

möta elevernas erfarenhetsvärld menar författaren 

Det är på skolans arena som elever med olika bakgrund möts och lär sig att förhålla 

sig till varandra. Det är också här som kunskap och attityder ska utvecklas (a.a.). 

 

 

2.2.1  Kulturell mångfald 

 

I Lpfö 98 kan man läsa att inget barn i förskolan skall utsättas för diskriminering på 

grund av bland annat etnisk tillhörighet, religion eller kön.  Att den växande 

rörligheten över nationsgränserna skapar en kulturell mångfald i förskolan. Detta ger 

barnen möjlighet att grundlägga aktning och respekt för varje människa oavsett 

bakgrund. Enligt Lpfö 98 ska förskolan lägga grunden för ett livslångt lärande. 

Verksamheten ska vara lärorik för alla barn som deltar. Lpfö 98 anser att språk och 

lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling. Stor vikt 

skall läggas vid att stimulera varje barns språkutveckling i förskolan. Barn med 

utländsk bakgrund som ges möjligheten att utveckla sitt modersmål får bättre 

möjlighet att lära sig svenska. Förskolan ska medverka till att barn med annat 

modersmål än svenska får möjligheten att utveckla både det svenska språket och sitt 

modersmål.  

Etnisk blindhet betyder att man inte möter eleverna med relevant undervisning. 

Lärare som inte vet från vilket land elever kommer, vilket språk de talar eller hur 

länge de varit i Sverige visar på ett ointresse.  Man ska inte se vad eleven inte kan 

utan istället vad den faktiskt redan kan och utgå ifrån det vid planering av lektioner 

och aktiviteter. När eleven hamnar i svårigheter söker man problemen hos eleven 

istället för hos systemet. Benämningen invandrarelev leder till att eleven antas ha 

svårigheter som beror på att de är invandrare. Lärarna kämpar med att inte 

diskriminera någon men är samtidigt blind för att alla är olika. Vilket leder till att 

flerspråkighet och mångkulturalitet inte uppfattas som en tillgång och 

specialkompetens utan som ett problem enligt Lahdenperä (2004) 

Musk och Wedin (2010) skriver att ny teknologi, i form av information och 

kommunikation, gör oss rörligare och i och med det kan vi ta kontakt med andra 

människor och kulturer långt utanför det egna landets gränser. Denna nya kontakt 

kräver kunskaper i andra språk samtidigt ställer den ökade rörligheten och 

föränderligheten stora krav på vårt samhälle och i synnerhet skolan och de som 

arbetar där.  

 

2.2.2  Sociokulturellt perspektiv  

 

Johansson och Pramling Samuelsson (2003) menar att ett sociokulturellt perspektiv 

på lärande och utveckling innebär att individerna agerar indirekt eller direkt i ett 

samspel mellan individer inom ramen för ett praktiskt och kulturellt sammanhang. I 
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och med detta skapar varje sociokulturellt sammanhang sin egen barnsyn. Vad barn 

kan skiljer sig således mycket inom olika kulturer. Barnsyn är inte något som bara 

uttrycks i ord. Barnsyn visar sig konkret i handlingar medvetna eller omedvetna hos 

pedagogerna. Det är därför oerhört viktigt att varje pedagog reflekterar över sin egen 

individuella barnsyn. 

Även Säljö (2000) skriver om sociokulturellt perspektiv på lärande. Att i ett 

sociokulturellt perspektiv betonas att omvärlden tolkas för oss i gemensamma och 

kollektiva verksamheter 

Elfström, Nilsson, Sterner och Wehner-Godée (2008) skriver att Vygotskij menade 

att människan ständigt lär sig, i alla situationer, i förskolan som är organiserad för att 

lära men även i andra kulturella situationer. 

På websidan allaombord.se kan man läsa om att lärande och utveckling sker i 

samspel med omgivningen, detta är en teori utvecklad av den ryske pedagogen Lev 

Vygotskij (1896-1934). Han menade att pedagogernas viktiga uppgift är att 

organisera den sociala situationen för optimalt lärande och utveckling. Individen 

utvecklas i en sociokulturell situation genom pedagogiskt inflytande. Vygotskij såg 

språket som en förbindelse med vilket vi kan organisera vår erfarenhet i en redan 

konstituerad värld (a.a.).  

 

2.2.3  Interkulturellt perspektiv 

 

Interkultur innebär att umgås över kulturgränserna inom landet i och med den ökande 

invandringen. Det handlar om ett förhållningssätt som ska tillämpas i alla ämnen, 

menar Lahdenperä (2004). Vidare menar författaren att lärare i den nya 

mångkulturella miljön måste vara flexibla i sitt sätt att vara och hitta metoder och 

former som är anpassade för undervisningen och använda sig av de 

kommunikationsmedel som finns tillgängliga idag. Interkulturell kompetens innebär 

ett förhållningssätt baserat på öppenhet och förståelse, som kan leda till en god 

tvåvägskommunikation mellan individer med olika etnisk eller kulturell bakgrund. 

För att få denna relation mellan individer krävs kunskap om ”den andre” (a.a.). 

 

2.3 Modersmålets betydelse för andraspråkslärande 

 

Elmeroth (2008) anser att språket är makt. Att berövas sitt modersmål, sitt 

förstaspråk, innebär att blir berövad på det språk på vilket man har lärt sig att tala 

och förstå världen. Det är skolans uppgift att erbjuda modersmål. 

I förskolan kallas det modersmålsstöd och i skolan kallar man det för 

modersmålsundervisning. Modersmålsundervisningen befinner sig i ett underläge. 

Det måste hela tiden föras en argumentation kring modersmålsundervisningen. Den 

är ifrågasatt och eftersatt. Reformen om modersmålsundervisning trädde i kraft 1977. 

Det hette då hemspråksreformen. Den innebär att skola och förskola har en 

skyldighet att ordna undervisning för elever med ett annat modersmål än svenska. 

Sedan 1997 heter det modersmål. Fortfarande idag, 30 år senare, ordnas det inte 

undervisning i alla språk. Nästan hälften av modersmålslärarna saknar pedagogisk 
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utbildning. Utbytet mellan de olika lärarna ansågs för litet. I denna undersökning 

framgick att man tyckte att undervisningen i modersmålet skulle påverka 

kunskaperna i det svenska språket negativt. I motsats till mycket annan forskning, 

bland annat Ladberg (1996) och Magnusson (2010). De intervjuade ansåg att det 

svenska språket var viktigare och att det var bättre att utveckla det. Det visade sig 

också att många av eleverna känner sig tvingade att delta i undervisningen av sina 

föräldrar vilket leder till låg motivation och hög frånvaro.  Den rådande attityden 

handlar om att man tycker att det är viktigare att lära sig svenska, att undervisningen 

har låg status och att olika språk har olika status. Stödet till modersmål i förskolan 

sjönk kraftigt under 90-talet. Från 60 % i början av decenniet till omkring 15 % 

2006. Dessa siffror visar på andelen barn som får modersmålsstöd. Det finns många 

kommuner som avvecklat modersmålsstödet helt. För de barn eller barngrupper som 

får stöd i förskolan omfattar detta två till tre timmar i veckan. Endast vad fjärde 

kommun erbjuder modersmålsstöd i förskolan enligt en enkät från Skolverket (2002). 

Ett skäl till att så många kommuner inte ordnar modersmålsstöd visar sig vara 

ekonomiska hinder eller bristande tillgång på personal. Men även bristande intresse 

hos beslutsfattarna eller ifrågasättande attityder, Elmeroth (2008). 

Enligt Musk och Wedin (2010) skärptes kravet för elever att bli berättigade 

modersmålsundervisning under 90-talet. Man gick då från att språket skulle vara ”ett 

levande inslag i hemmet” till att det skulle vara ”ett dagligt umgängesspråk”. 

 

 

2.3.1  Modersmålet gynnar barns andraspråkslärande 

 

Ladberg (1996) menar att barnet lär sig språket genom att använda sig av språket, 

liksom Johansson och Pramling Samuelsson (2003) då de skriver om sociokulturellt 

perspektiv. Talas språket sällan och med få personer blir kunskaperna i språket 

begränsade, Ladberg (1996) 

Genom modersmålsstöd gör man det lättare för barnet att lära sig svenska. 

Modersmålsstödet fungerar då som en brygga från det kända till det okända enligt 

Ladberg (1996). Ju närmare man som pedagog kan komma barnet och ju bättre man 

lär känna varandra desto lättare är det för barnet att lära sig det nya språket. Något 

annat som underlättar inlärningen av ett nytt språk är aktiviteter som är intressanta 

för barnet. Genom aktiviteter lär sig barn nya ord för det som de är med om. Barnet 

ges tillfälle att lära sig ett rikare språk om det får möta språket i många olika 

sammanhang. Samtal med olika människor ger även det barnet ett rikare språk. Att 

samtala med både vuxna och barn, vi pratar trots allt olika (a.a.). Detta i enighet med 

Elfström, Nilsson, Sterner och Wehner-Godée (2008) om att människan lär sig i alla 

situationer och att förskolan är organiserad för att lära. 

Barn lär sig språk för att kunna tala med människor som de tycker om, om saker som 

intresserar barnet. Barnet lär sig genom att kommunicera. Språk kan börja i leken 

och glädjen tillsammans med andra. Barn talar först med de människor som barnet 

känner en trygghet hos och redan har en kontakt till. Barnets språk växer ur behovet 

att berätta. Alla har behov av att uttrycka sig, att dela sina upplevelser. Barnen vill 

berätta vad de åstadkommit och varit med om eller om de är glada eller rädda menar 

Ladberg (1996). 
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Magnusson (2010) skriver om att det är bra att ha modersmålet som stöd vid 

inlärningen av det svenska språket. Likaså menar Baker (1995) att utvecklingen av 

modersmålet inte kommer att störas när barnet lär sig ett andraspråk. Det är snarare 

så att de två språken påverkar varandra positivt. Det ger positiva effekter på 

språkutvecklingen av modersmålet när barnet lär sig ett andraspråk. 

 

 

2.4 Samverkans betydelse för andraspråkslärande 

 

Nauclér (2002) menar att det rör sig om två aspekter när man talar om vilken roll 

modersmålet har vid inlärning av ett andra språk. Den första är huruvida 

modersmålet gynnar eller missgynnar andraspråksinlärningen. Det finns inga enkla 

samband mellan nivåerna på de olika språken. Kunskap, vad det än må gälla i, 

hindrar inte ny kunskap. Snarare tvärtom. Ju fler språk en människa behärskar desto 

lättare tycks det vara att lära ännu ett. Det handlar istället om andra faktorer, som 

sociala, kulturella och individuella som påverkar inlärningen av svenska språket. 

Vilket är det samma vid enspråkig utveckling (a.a.). 

Elmeroth (2008) menar att för att kunna förstå barns inlärning gäller det att ha ett 

helhetsperspektiv. Vi måste ta hänsyn till barnets totala situation, familjehistoria, 

bakgrund och eventuella framtidsplaner. Vilken situation familjen befinner sig i  

Sverige är också den viktig för inlärningen av det svenska språket. Det är en mycket 

komplex situation som minoritetsbarnen befinner sig i. De ska inte minst lära sig och 

behärska ett helt nytt språk men även ett helt nytt normsystem. I skolan och på 

förskolan sker ett möte mellan barn/elever och pedagoger. Barn som har en mycket 

varierande bakgrund. Detta ställer vissa kvar på pedagogen. Krav i form av ökad 

variation i pedagogiken och metoder men även en hög grad av individualiseringen i 

undervisningen (a.a.). 

 

2.4.1  Med hemmet 

 

Enligt Musk och Wedin (2010) är det ofta svenskan som gäller i skolan och att 

modersmålet blir förpassat till hemmet och kamratkretsen vilket leder till 

konsekvenser för hur modersmålet och svenskan utvecklas.  

Benckert, Håland och Wallin (2009) menar dock att eftersom åren på förskolan är en 

av de bästa perioderna för barnet att bli tvåspråkigt är det viktigt att informationen 

kommer fram till föräldrarna så snart som möjligt. Det språk som föräldrarna 

behärskar bäst är det språk som de bör tala med sina barn, eftersom det är på det 

språket som föräldern bäst kan förmedla sina känslor och tankar till barnet. Att tala 

minoritetsspråket i hemmet är det bästa sättet för barnet att bli tvåspråkigt. 

Föräldrarna är den naturligaste kontakten med modersmålet.  

I en undersökning som Fong och Sheets (2004) har gjort visar de att det finns många 

fördelar med att göra föräldrar och familj delaktiga i barnets tid på förskolan. På så 

vis uppmärksammar man både barnet och dess familj men även deras språk, vilket 

kan leda till goda resultat vid inlärningen av språk, modersmålet och svenska. 
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Arnberg (2004) menar att modersmålet bör användas så mycket det bara är möjligt i 

hemmet men att genom att träffa andra barn och vuxna utanför hemmet som talar 

samma modersmål ökar det motivationen att lära sig för barnet. Detta skapar även en 

kontakt med minoritetskulturen för barnet. 

 

2.4.2  Med modersmålsläraren 

 

Benckert, Håland och Wallin (2009) skriver att det krävs av modersmålspedagogen 

att den har kunskap om den svenska förskolan för att den ska kunna fungera som en 

brygga mellan hemmet och förskolan 

På Skolverket.se kan man även läsa om olika material som modersmålspedagogen 

kan använda sig av. Det kan bland annat vara en ”tvilling” bok. En bok översatt från 

svenska till modersmålet och som är till för att användas i modersmålsstödet 

integrerat i verksamheten. Här finns även tips på andra aktiviteter och annat material 

som modersmålspedagogen kan använda sig av. 
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3 PROBLEM 

 

Med tanke på att andelen barn med annat modersmål än svenska ökar på förskolorna 

vill jag undersöka hur man arbetar med modersmålet och med modersmålsstödet på 

förskolorna. I Lpfö 98 kan man läsa att modersmålsstödet är en viktig del av barnets 

tid på förskolan och flera olika tidigare undersökningar visar på samma resultat. 

Därför vill jag veta hur detta arbete ser ut i praktiken och vilka tankar 

förskolepersonalen har avseende modersmålsstödet. 

 

Dessa tre huvudfrågor kommer jag att koncentrera min undersökning till utifrån min 

problemställning: 

 Hur uppfattar förskolepersonal modersmålets betydelse för 

andraspråkslärande? 

 Hur uppfattar förskolepersonalen föräldrarnas inställning avseende 

modersmålsstödet? 

 Hur uppfattar förskolepersonalen samarbetet med modersmålpedagogen? 
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4 METOD 

 

Det instrument som jag valt för min undersökning är intervju, vilket kan vara ett bra 

instrument då man vill samla in data för en kvalitativ undersökning. Syftet med en 

kvalitativ intervju är att ta reda på informanternas uppfattning i ämnet enligt Patel, 

Davidsson (1994). Det kan dock finnas nackdelar med att välja intervju som metod, 

en av dessa kan vara att informanten inte känner sig bekväm och inte känner att den 

kan svara helt uppriktigt. Jag hoppas dock att min undersökning kan ge en 

någorlunda tydlig bild av hur det kan vara på en förskola där man har 

modersmålsstöd eftersom jag har intervjuat personer som dagligen vistas i de miljöer 

och med de personer som undersökningen avhandlar 

Jag var noga med att tänka igenom frågorna innan intervjuerna för att se till att 

enbart de relevanta frågorna ställdes och tog bort de frågor som jag inte ansåg hade 

med ämnet att göra, detta är något som Patel, Davidsson (1994) anser är viktigt som 

en förberedelse inför intervjuer.  

 

 

4.1  Undersökningsmetod 

 

Jag valde att använda mig av intervju som instrument för min undersökning. Jag 

genomförde personliga intervjuer, vilket innebär att jag träffade intervjupersonen i 

fråga personligen på respektive förskola.  

Intervjun är en standardiserad intervju vilket innebär att frågorna var planerade och 

genomtänkta av mig redan innan intervjun började, med öppna frågor som gav 

informanterna stort utrymme i sina svar enligt Patel, Davidsson (1994) och Lantz 

(2007). Jag valde frågor med tanke på vilka mina informanter var, jag tänkte efter så 

att frågorna skulle passa informanterna så bra som möjligt efter den förkunskap jag 

hade om mina informanter. Å andra sidan kände jag inte informanterna sedan innan 

och visste inte vilken kunskap de hade i ämnet eller vilket intresse de hade för ämnet. 

För att få intervjupersonerna att svara på alla frågor och så utförligt som möjligt lade 

jag stor vikt vid att vara positiv till deras svar och tänkte på att bekräfta det de sa 

under tiden som intervjun pågick. Jag hade för avsikt att visa ett genuint intresse och 

förståelse för min intervjuperson, Lantz (2007). Men jag försökte hela tiden under 

intervjuerna att visa att det är tillåtet att avböja att svara på en viss fråga om det 

skulle vara så att informanten inte kände sig bekväm eller att det gick att avbryta 

intervjun om informanten ville det. 
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4.2 Genomförande 

 

Jag började kontakten med att maila till den person som är förskolechef i det område 

där jag hade för avsikt att genomföra min undersökning. Genom henne fick jag 

kontaktuppgifter till en av pedagogerna. Jag började med att maila till pedagogen i 

fråga. I mailet klargjorde jag vilket ämne jag skriver om och lite vad jag ville ha svar 

på i mina intervjuer men även vad hag hade för vidare syfte med mina intervjuer, att 

jag skulle skriva en examensuppgift i ämnet. Eftersom jag inte hade telefonnummer 

till den personen så fick den ringa mig och vi bestämde då i det samtalet när och var 

vi skulle mötas för att genomföra intervjun. Det var också den person som hade den 

vidare kontakten på en av förskolorna och frågade andra pedagoger om de ville låta 

sig bli intervjuade. Genom denna person fick jag även kontakt med ytterligare 

förskolor för ytterligare intervjuer. 

Då jag sedan träffade informanterna personligen gav jag återigen information om 

min undersökning och mitt syfte med den, jag informerade även då om att det gick 

bra om de ville tacka nej till att medverka och att det gick bra att avbryta intervjun 

när som helst under tiden.  

Då jag var klar med alla mina intervjuer startade jag arbetet med att transkribera 

dem. Efter det skrev jag ut de transkriberade intervjuerna för att på ett lättare och mer 

överskådligt sätt kunna upptäcka likheter och skillnader i mitt intervjuresultat. Jag 

koncentrerade mig på att finna likheter med min bakgrund för att på så sätt kunna 

skapa kategorier till mitt resultatkapitel. På detta sätt, genom att gå tillbaka till 

bakgrunden, kunde jag även se sådant som inte visade samma resultat som min 

undersökning. 

 

4.2 Undersökningsgrupp 

 

Jag valde att intervjua sju pedagoger som arbetar på tre olika förskolor. 

Pedagogerna på förskolorna hade varierande utbildning. Fyra var förskollärare och 

tre var barnskötare, varav en läser till förskollärare. Fem av informanterna var runt 

40 år, och har arbetat på förskola i ca 10-15 år. Två av informanterna var något 

yngre, runt 30-35 och hade arbetet ca 5-10 år på förskola. En av pedagogerna 

kommer även hon från ett annat land och har själv barn som fått modersmålsstöd. Jag 

kan se såhär i efterhand att spridningen vad gäller kön och ålder inte har blivit så stor 

bland mina informanter, vilket kan vara en nackdel för resultatet av undersökningen 

enligt Stukát (2005) 

Mina informanter valdes ut genom att den person som jag hade den första kontakten 

med frågade om de ville delta i min undersökning. Det var också hon som gav den 

första informationen om min undersökning till informanterna.  Jag var också noga 

med att se till att informanterna var från olika förskolor och att de arbetade med barn 

i olika åldrar. 

Förskolorna ligger i en mellanstor stad i södra Sverige. Området ligger ett par 

kilometer utanför själva stadstjärnan. I området bor en stor andel utlandsfödda eller 

vars föräldrar är födda i andra länder. 
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4.3  Databearbetning 

Då jag var klar med intervjuerna satte jag mig för att lyssna igenom dem. Jag hade 

dem inspelade på min telefon, som en slags diktafon. Samtidigt som jag lyssnade på 

intervjuerna skrev jag ner allt som sades. Jag valde att ibland vid vissa tillfällen inte 

ta med något som sades för att jag ansåg att det inte var relevant för min 

undersökning och som inte hade med ämnet att göra. Så som ”uppvärmningsfrågor” 

eller liknande valde jag dock att ta med för att man skulle få en bild av personen i 

fråga som blev intervjuad. Jag valde också vid vissa tillfällen att ändra om i språket 

för att göra det mer till ett skriftspråk istället för att ha det kvar som talspråk. Men för 

den sakens skull inte ändra på informationen och innehållet i svaret. 

När jag var klar med transkriptionen undersökte jag vilka likheter och skillnader jag 

kunde se i svaren jag fått under intervjuerna.  

Jag kan se att det kan ses som ett tillkortakommande i min uppsats att jag valt att 

göra mina intervjuer på förskolor där en och samma modersmålspedagog arbetar. En 

anledning till att jag har gjort alla intervjuerna på dessa förskolor där samma 

modersmålspedagog arbetar är att det inte finns så många modermålspedagoger i 

denna kommun och inte så många förskolor som har behovet eller använder sig av 

modersmålspedagoger i sin verksamhet. Detta kan ses som en negativ aspekt i mitt 

resultat men då jag ändå har gjort intervjuerna på olika förskolor har man olika 

uppfattning om modersmålsstödet. 

 

 

4.4 Forskningsetiska hänsynstaganden 

 

Jag började mitt arbete med intervjuerna genom att kontakta förskolechefen i det 

område som jag hade för avsikt att göra min undersökning i. För att på så sätt få 

hennes godkännande till intervjuer med personalen på förskolorna. Jag har garanterat 

alla informanterna anonymitet. 

Innan jag började intervjuerna med ljudinspelning frågade jag om det gick bra att jag 

spelade in samtalet. Jag informerade dem om att det endast var jag som skulle ha 

tillgång till att lyssna på det inspelade samtalet. Men att det skulle finnas möjlighet 

för mina lärare att sedan läsa det utskrivna materialet från intervjuerna. Det var ingen 

av de intervjuade som hade några invändningar mot det och det kändes inte som om 

det var någon som besvärades av att bli inspelad, men det kan ju jag aldrig veta å 

andra sidan, vilket Patel, Davidsson (1994) tar upp som en av nackdelarna med att 

spela in sina intervjuer. En annan felkälla som kan finnas i min undersökning är att 

informanterna inte alltid svarar helt ärligt på frågorna. Detta kan ske mer eller mindre 

omedvetet enligt Stukát (2005). Jag är också medveten om att informanterna i vissa 

fall kan svara som de tror att jag vill att de ska svara och det har jag med vid min 

analys av svaren men det är inte något som jag kan göra något åt. Jag hoppas dock att 

de svagheter som kan finnas i min undersökning kan vägas upp av de fördelar som 

finns i mitt tillvägagångssätt. Jag tror att med hjälp av det instrument jag valt att 

genomföra min undersökning kan ge ett giltigt resultat. 
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4.5 Tillförlitlighetsaspekter 

 

För att få en så tillförlitlig undersökning som möjligt har jag noga granskat resultatet. 

Jag ville ställa relativt neutrala frågor för att så vis få en så tillförlitlig undersökning 

som möjligt. Jag ställde också samma frågor till alla informanter. Min tanke var att 

inte ställa ledande uppföljningsfrågor och tänka på att förhålla mig neutral till 

frågorna. Jag är medveten om att mitt resultat kan komma att ifrågasättas med tanke 

på tillförlitligheten på grund av olika tillkortakommanden i undersökningen. Jag tror 

ändå att mitt tillvägagångssätt hjälper mig att koppla undersökningen till mina 

frågeställningar. Jag är väl medveten om att min undersökning inte ger den rättvisa 

bild av verkligheten som går att tillämpa i allmänhet men jag tror ändå att den går att 

tillämpa i just detta område med de omständigheter som råder just där. 
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5 RESULTAT 

 

I detta kapitel kommer resultatet av mina intervjuer att redovisas. Jag kommer att 

visa på likheter och olikheter i intervjuerna och jag kommer även att redogöra för hur 

väl resultatet av intervjuerna stämmer med mitt syfte och om resultatet av 

intervjuerna besvarar min frågeställning. Jag har efter att jag bearbetat min data 

kommit fram till tre kategorier som jag tänker göra till tre kapitel i resultat delen som 

även stämmer överens med mina problemfrågor. 

Jag är väl medveten om att det kan finnas vissa felkällor i min resultatdel. Så som 

missuppfattningar angående frågor eller oärliga svar. Detta är något som jag tar med 

mig i tanken vid analyseringen av min data. 

 

 

5.1 Förskolepersonalens uppfattning om modersmålets betydelse 

 

I detta kapitel kommer jag att skriva om förskolepersonalens uppfattning om vilken 

betydelse modersmålet har. Jag kommer att visa på enighet hos mina informanter 

angående denna fråga med också på avvikande uppfattning hos förskolepersonalen. 

Det kännetecknande draget i detta kapitel kommer att vara just förskolepersonalens 

uppfattning angående modersmålets betydelse. Jag kommer även att ta upp vikten av 

sociokulturellt lärande på förskolan. 

Mitt resultat visar en klar enighet hos pedagogerna angående betydelsen av 

modersmålsstödet. De visar och säger att de tycker att det är ett mycket viktigt inslag 

på förskolan. Pedagogerna var mycket positiva och kunde lätt se att de kunde ta hjälp 

av sin modersmålspedagog. Hjälpen kunde bland annat bestå av att få något ord 

översatt eller om de verkligen vill att barnet ska förstå vad man vill förmedla att 

modersmålspedagogen tolkade.  

Det är väldigt bra när vi inte kan förmedla oss till barnen, när de inte har svenskan, 

då är det ju jättebra att det kommer någon som kan prata på deras språk och 

förklara saker för dem och så. 

Förskolepersonalen var positiv till det stöd som modersmålspedagogen kunde ge till 

barnen på förskolan. De kunde se att modersmålsstödet var uppskattat hos barnen. 

Vi ser att det är jättebra (att ha modersmålsstöd). Allra helst nu när vi har 

inskolningar. De nya barnen är gärna hos modersmålspedagogen. 

Endast en av pedagogerna gav ett intryck av att vara något negativt inställd till 

modersmålsstödet i förskolan. Hon arbetade på en syskonavdelning med 

övervägande arabisktalande barn. På sättet som hon sa det gjorde jag tolkningen att 

det inte handlade om modersmålsstödet i sig utan att det var för att det fanns en så 

stor majoritet av barn med ett och samma modersmål och som var svåra för 

modersmålspedagogen att fånga. 

En del tycker det är jättekul, en del vill inte alls/…/de vill hellre leka. Inte sitta still 

och göra det som modersmålspedagogen vill. 
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Enligt pedagogen lärde sig inte det stora antalet barn med samma modersmål lika 

fort som de barnen med annat modersmål. Eftersom de hade så många kompisar att 

prata sitt modersmål med så fanns det ingen anledning för dem att lära sig svenskan 

lika bra. Detta såg pedagogen som något negativt för barnets språkliga utveckling. 

Nej, de vill hellre leka! Vill inte sitta still och göra det som modersmålspedagogen 

vill. 

Förskolepersonalen kunde se att genom att barnen får tillgång till modersmålsstöd 

och får lära sig sitt modersmål bra så är de även benägna att lära sig svenskan bra.  

Vissa barn som vi inte kunde nå i början har blivit mer öppna och mer mottagliga till 

svenskan och inte bara arabiskan.  

För vissa barn var det nytt med modersmålsstöd. Det kunde handla om att de är helt 

nya i förskolan eller att de inte fått modersmålsstöd tidigare på förskolan. 

Barnen måste också vänja sig vid att modersmålspedagogen är på förskolan, annars 

pratar man bara svenska på förskolan och så kommer modersmålspedagogen och 

pratar deras språk så det var inte så lätt. 

Genom att ha ett väl utvecklat och nyanserat modersmål kan de lättare lära sig och ta 

till sig svenskan. Men de ansåg även att det kunde skilja mycket från barn till barn i 

detta avseende. Pedagogerna på förskolorna vet inte alltid hur pass utvecklat barnets 

modersmål är.  

Vi kan ibland ha svårt för att veta hur bra de pratar på sitt modersmål, det vet bara 

modersmålspedagogen. Vi får lita på vad hon säger. 

Förskolepersonalen kunde se en klar koppling mellan barnets modersmål och hur de 

lärde sig det svenska språket. Att de som har ett väl utvecklat modersmål har lättare 

för att lära sig svenskan. 

Ja, vi kan ju fråga föräldrarna om de pratar bra på sitt modersmål och i många fall 

så pratar de även bra svenska då. 

Endast modersmålspedagogen kan veta hur pass utvecklat barnets modersmål är, 

pedagogerna kan fråga föräldrarna om deras åsikt men de kan ju aldrig riktigt veta. 

En tydlig enighet kunde jag se hos de som arbetade med små barn, 1-2 åringar, de 

hade oftast inget språk alls. Varken modersmålet eller svenskan. Men dessa 

pedagoger kunde ändå se en språklig utveckling hos barnen. 

Nu är de ju i den fasen att de håller på att lära sig ett språk. Många gånger så lär de 

ju sig sitt modersmål först. 

 

 

5.1.1  Förskolepersonalens uppfattning angående betydelsen av trygghet 

för inlärning 

 

Något som är viktigt för inlärningen av språk är att barnen känner en trygghet i 

miljön där inlärningen ska ske och hos de personer som finns runtomkring dem. Att 

ha en modersmålspedagog tillgänglig skapar en trygghet hos barnen, någon som kan 

deras språk och som kan trösta på bästa sätt. 
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Vi ser att det är jättebra (att ha modersmålsstöd). Allra helst nu när vi har 

inskolningar. De nya barnen är gärna hos modersmålspedagogen. 

Förskolepersonalen menar att barnen kan känna en trygghet och med tryggheten 

kommer en frihet i att kunna tala sitt modersmål. På så sätt kan barnen identifiera sig 

bättre med sitt språk och med sin kultur. 

Det kan vara en väldig frihet för barnen att känna att de kan prata sitt modersmål 

med någon här på förskolan. Jag tror det stärker deras identitet också, på något vis. 

 

5.1.2  Förskolepersonalens uppfattning angående betydelsen av tidiga 

insatser för språkutveckling 

 

Mina informanter visar en tydlig enighet kring att tidiga insatser för att barnet ska 

lära sig två språk är mycket viktigt. Ju tidigare under barnets tid på förskolan som 

man erbjuder modersmålsstöd desto lättare har barnet för att lära sig svenskan. 

Det är ju först på den senaste tiden som vi har fått ha stöd hos de små barnen också. 

Annars har det varit en tre-års gräns. Så nu har vi till de mindre också och vi ser att 

det är jättebra för deras språkliga utveckling. 

Mina informanter bekräftar att de i många fall vid inlärning av två språk brukar ta 

lite längre tid. Att ett barn som hör två olika språk och som ska bli tvåspråkigt ofta 

har en längre process innan det börjar tala överhuvudtaget.  

Vi har ju många som inte pratar alls, de blir ju ofta senare med talet om de lär sig 

två språk samtidigt. Men det är så roligt att se när det väl börjar komma ord. 

 

5.1.3  Förskolepersonalens uppfattning angående betydelsen av att man 

arbetar medvetet med språket 

 

Generellt arbetar man mycket med språket (svenskan) på förskolorna i kommunen. 

Man har olika metoder för detta, bland annat, språkpåsar, flanosagor, bilder osv. På 

detta vis kan man på ett enkelt sätt göra det konkret för barnet. Om det är ett barn 

som inte har ett så utvecklat svenskt språk så kan man genom bilder och annat ändå 

få barnet att förstå. Detta är till en stor hjälp då man har många barn med annat 

modersmål än svenska. Dessa metoder är sådant som pedagogerna har sagt att man 

arbetar med.  

Vi har ju det i oss hela hela tiden. Pekar mycket på det man säger. Vi har 

språkpåsar, flanosagor ja vi jobbar på alla möjliga sätt. Vi benämner hela tiden allt, 

maten, kläderna, föremål. 

En pedagog berättade även att de arbetade med TAK, en metod då man använder 

tecken som stöd. 

Vi gör det tydligt. Visar bilder när vi pratar om något. Vi jobbar också mycket med 

TAK. Att man gör det tydligt. 
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När de arbetar med det svenska språket finns ofta modersmålspedagogen närvarande 

och kan tolka eller förtydliga för de barn som inte har så utvecklat språk på svenska. 

Hon kan hjälpa till når vi exempelvis jobbar med vårt tema som just nu heter BOK. 

 

5.1.4  Förskolepersonalens uppfattning angående sociokulturellt lärande 

till förmån för språklig utveckling 

 

Man hade en tanke om sociokulturellt språklärande men på en av förskolorna var det 

extra problematiskt att åstadkomma med anledning av att man inte hade några barn i 

gruppen som hade svenska som modersmål. 

Ja det är ju stor skillnad i en grupp där det finns några svenska barn, då lär dom sig 

mycket fortare. 

 På en av förskolorna var det dock en större variation av språk. Många hade annat 

modersmål än svenska med inte så många hade samma modersmål. På den förskolan 

kunde pedagogen se ett mer utbrett sociokulturellt lärande.  

Jo, vi kan se att de lär sig av varandra. 

På de förskolor där många barn med samma modersmål går kan man se inlärning av 

modersmålet med hjälp av sociokulturellt lärande. Det vill säga att barnen lär sig sitt 

modersmål genom interaktion och lek med andra barn med samma modersmål. 

Ja, vi ser ju, i synnerhet hos de små barnen, att de lär sig sitt modersmål av 

varandra. 

  

5.2 Förskolepersonalens uppfattning om föräldrars inställning 

avseende modersmålsstödet 

 

Kännetecknande drag i denna del av resultat kapitlet kommer vara 

förskolepersonalens uppfattning angående föräldrarnas inställning till modersmålet 

och modersmålsstödet. 

Förskolepersonalen kunde se en positiv inställning från föräldrar till 

modersmålsstödet. Förskolepersonalen kunde se att föräldrarna var positiva till att 

deras barn fick modersmålsstöd på förskolan. Föräldrarnas positiva inställning 

påverkar barnen till att bli positiva till modersmålsstödet. 

De allra flesta föräldrar tycker att det är jättebra att deras barn för modersmålsstöd 

på förskolan 

Förskolepersonalen kunde se en positiv inställning från föräldrarna avseende 

modersmålsstödet som erbjuds i förskolan. Men det finns ju alltid några som inte är 

så positiva 

Det är övervägande bara positivt, det är väldigt sällan som de inte är positiva, men 

vi har ju stött på det, många föräldrar känner nog, i alla fall på 

småbarnsavdelningen, en enorm trygghet att det finns någon som kan deras språk 
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Förskolepersonalen kunde se att föräldrarnas inställning till modersmålsstödet 

påverkade barnens inställning. 

Jag kan se att om föräldrarna är positiva så smittar det av sig på barnen. 

Förskolepersonalen berättade att vissa föräldrar kommer och lämnar sina barn 

tidigare om de vet att modersmålspedagogen är där. 

Om de vet att modersmålspedagogen ska komma en viss dag så kan föräldrarna 

komma och lämna sina barn tidigare 

 

5.2.1  Förskolepersonalens uppfattning angående föräldrarnas inställning 

till att tala modersmålet i hemmet 

 

Förskolepersonalen som jag pratade med uppgav att de var noga med att informera 

föräldrarna om vikten av att prata sitt modersmål hemma med barnen. Och i de flesta 

fall kunde föräldrarna se vilken betydelse det hade för barnets inlärning enligt 

förskolepersonalen. 

Vi uppmuntrar ju alltid alla föräldrar att tala modersmålet hemma med barnet. Sen 

finns det ju alltid de som inte vill och då kan vi inte göra mer. 

I vissa fall är det så att föräldrarna inte har den kunskapen om betydelsen av att tala 

sitt modersmål med sina barn, utan tror att de gör dem en tjänst genom att bara prata 

svenska med dem. 

Ibland kan föräldrar säga att de bara vill prata svenska med barnen för de tror att 

de är bra för deras utveckling av det svenska språket. Vissa tycker att de hjälper sina 

barn genom att prata svenska med dem hemma. Sen kommer vi och säger att de ska 

prata arabiska med dem hemma.   

Förskolepersonalen berättar att en anledning till att man vill att föräldrarna ska tala 

sitt modersmål med sina barn är för att om de inte gör det så blir det tre språk för 

barnet att lära sig. Modersmålet, svenskan på förskolan och svenskan hemma.  

Arabiskan, föräldrarnas svenska och fröknarnas svenska. Det är skillnad, man 

blandar, man uttalar på ett annat sätt. 

 

5.3 Förskolepersonalens uppfattning om betydelsen av samarbete 

med modersmålspedagogen 

 

I denna del av resultatkapitlet kommer det kännetecknande draget att vara 

förskolepersonalens uppfattning angående samarbetet med modersmålspedagogen 

och vilken betydelse det har för arbetet på förskolan och barnens språkliga 

utveckling. 

Enligt förskolepersonalen kunde modersmålspedagogen se en klar skillnad på de 

barn som hade ett väl utvecklat modersmål när det gällde att ta till sig och lära sig 

svenskan. 
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Om man har en term på ett språk så är det lättare att hänga upp ett annat ord på det. 

Har man ingen bas att bygga på så blir det mycket svårare. 

Förskolepersonalen kunde se en viss skillnad på de barn som hade ett väl utvecklat 

modersmål och på de barn som inte hade det.  

Det kan vara svårt för oss att se. Modersmålspedagogen har ju båda språken hon vet 

ju hur mycket arabiska de kan/    /vi kan ju klart fråga föräldrarna om de kan mycket 

på modersmålet. 

Förskolepersonalen berättar att modersmålspedagogen tar med sig eget material till 

förskolan. Det kan vara böcker på modersmålet eller egenhändigt skapat material. 

Detta material kan användas integrerat i verksamheten eller enskilt (bara 

modersmålspedagogen och barnen med samma modersmål.) 

Modersmålspedagogen har alltid sitt material med sig, sagor, pyssel. Till exempel 

har hon gjort ett eget puzzel med det arabiska alfabetet. Så använder hon det med 

barnen. För enligt läroplanen ska man ”gå sida vid sida”. Så det försöker hon göra 

på bästa sätt. 

Förskolepersonalen bekräftar att då man har ett visst tema, exempelvis BOK, så tar 

modersmålspedagogen med sig böcker på modersmålet för att läsa för barnen och 

arbeta med. 

Nu när vi har haft vårt tema BOK, så har hon tagit med sig likvärdiga eller samma 

böcker på modersmålet. Det är till stor hjälp. 

Det finns en viss variation i uppfattning hos förskolepersonalen gällande 

modersmålspedagogens arbete med barnen. I det svar som jag fick och på det sättet 

som det sades tolkade jag det som om pedagogen skulle vilja att 

modersmålspedagogen skulle arbeta på ett annat sätt. Att det kanske var så att 

modersmålspedagogen satt mycket avskilt med barnen och arbetade och att 

förskolepersonalen istället skulle vilja att modersmålspedagogen integrerade sitt 

arbete i barnens lek. 

Nej, de vill hellre leka. Vill inte sitta still och göra det som modersmålspedagogen 

vill. 

 

5.3.1  Förskolepersonalens uppfattning angående samarbetet med 

föräldrarna 

 

Förskolepersonalen bekräftar att genom att uppmärksamma barnen och deras kultur 

genom föräldrarna så känner de sig mer välkomna och inlärningen sker på ett bättre 

och lättare sätt. Det kan vara genom att man uppmärksammar högtider eller att 

föräldrarna få komma och bjuda på mat eller fika som är typiskt för deras hemland.  

Det är alltid mycket uppskattat när föräldrarna får komma hit och visa saker eller 

bjuda på något från sitt hemland. Jag tror att de då känner sig mer välkomna till 

förskolan och känner sig delaktiga 

 



25 

5.4 Sammanfattning 

 

Det som genomsyrar detta resultatkapitel är förskolepersonalens uppfattning 

angående betydelsen av modersmålet och arbetet med språk som man lägger ner på 

förskolorna. Förskolepersonalen betonar rollen av modersmålsstöd som mycket 

viktig och betydelsefull vid inlärningen av det svenska språket. Man lyfter också 

fram sociokulturellt lärande som en stor del vid inlärning av ett nytt språk, det 

handlar då inte bara om inlärningen av det svenska språket utan även inlärningen av 

modersmålet. Att inlärningen av modersmålet har stor betydelse för inlärningen av 

ett andra språk, svenskan, är något som det råder stor enighet om hos 

förskolepersonalen Förskolepersonalen berättar också att man använder sig av olika 

övningar med olika typer av material, något som alla pedagoger ser som en stor och 

betydelsefull del av arbetet med språket på förskolan. Förskolepersonalen påpekar att 

man gärna använder sig av litteratur på förskolan, det kan vara litteratur på svenska 

eller på barnet modersmål. Sociokulturellt lärande ses som en stor del av 

inlärningsprocessen på förskolan, antingen vid inlärningen av modersmålet eller vid 

inlärningen av det svenska språket. Jag anser också att man kan se ett interkulturellt 

perspektiv på förskolorna. Flera olika språk och flera olika kulturer leder till ett 

sociokulturellt perspektiv med inslag av interkulturellt perspektiv. Alla som har 

någon anknytning till förskolan, personalen, barnen, föräldrarna uppfattas av 

förskolepersonalen som positiva till att modersmålspedagogen kommer till förskolan 

och att denna tar med sig eget material som antingen integreras i verksamheten eller 

används avskilt. Förskolepersonalen betonar även vikten av att föräldrarna talar sitt 

modersmål med sina barn och vill göra det tydligt för föräldrarna varför man anser 

att det är så viktigt för barnets språkliga utveckling. 
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6 DISKUSSION 

 

I detta kapitel kommer jag att göra kopplingar mellan fakta och aktuell forskning 

som jag redogjort för i min bakgrundsdel och den information jag har lagt fram i min 

resultatdel. Jag kommer att göra tydliga kopplingar men jag kommer även att belysa 

sådant som inte stämmer överens mellan de olika delarna. 

 

 

6.1 Angående förskolepersonalens uppfattning om modersmålets 

betydelse för andraspråkslärande 

 

Både Nauclér (2002) och Ladberg (1996) menar att ju tidigare man börjar med ett 

andra språk ju lättare har barnet för att lära sig och ju snabbare går det. Detta är något 

som jag även såg i min undersökning. Förskolepersonalen hade kunskap om 

betydelsen av en tidig start med att andraspråk och var glada för att man nu kunde få 

modersmålsstöd även för de allra yngsta barnen på förskolan. (Tidigare har man 

endast varit berättigat stöd efter tre års ålder.) Även Baker (1995) och Bjar, Liberg 

(2010) tar upp betydelsen av en tidig start för att göra ett barn tvåspråkigt. Baker 

(1995) menar att det handlar om ett språkförvärv snarare än om en inlärningsprocess. 

Detta kan man se på förskolorna. Man har för avsikt att leka fram språket och göra 

det till något roligt och lekfullt i vardagen. Här kommer även tanken om ett 

sociokulturellt lärande av språket in. Att barnen lär sig genom interaktion och lek 

med varandra, inte bara det svenska språket utan även sitt modersmål. Bland andra 

Hundeide (2006), Johansson och Pramling Samuelsson (2003) påpekar betydelsen av 

ett sociokulturellt lärande på förskolan och vid inlärning av ett nytt språk. Man har 

denna kunskap på förskolorna som jag besökt men med anledning av att det endast 

finns ett fåtal eller inga barn alls som har svenska som sitt modersmål kan det ibland 

vara svårt för barnen att lära av varandra. De kan självklart lära av varandra ändå 

men sannolikheten att de använder sitt modersmål för att kommunisera är stor. I 

synnerhet där många barn har samma modersmål. Detta var något som flera av 

förskolepersonalen kunde se som något negativt, och som gjorde inlärningen av 

svenska i ett sociokulturellt sammanhang i stort sett omöjligt. Däremot lär de sig sitt 

modersmål genom interaktion med andra barn på förskolan som har samma 

modersmål. Även Säljö (2000) ser förskolan som en arena för sociokulturellt lärande. 

Likaså kan jag se dessa tankar hos mina informanter trots att det sker i olika 

utsträckning på olika förskolor. Förskolepersonalen kunde se att barnen lärde sig i 

samspel med varandra om det så gällde modersmålet eller det svenska språket. I och 

med att det på alla förskolor där jag genomfört min undersökning finns flera olika 

kulturer, språk och länder representerade kan man genom att arbeta med ett 

sociokulturellt perspektiv också se hur ett interkulturellt perspektiv tillämpas. 

Lahdenperä (2004) skriver om interkulturellt perspektiv, att det innebär att umgås 

över kulturgränserna inom landet i och med den ökande invandringen. 

Det resultat jag fick i min undersökning gällande stora grupper med barn med samma 

modersmål, där förskolepersonalen var något negativt inställd till deras inlärning av 

svenskan just på grund av att de var många med samma modersmål har jag inte 
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kunnat koppla till något i min bakgrund. Jag finner det dock intressant att lägga fram 

för att det visar på en avvikande åsikt och tanke hos förskolepersonalen. Som är värd 

att belysa. 

Ladberg (1996) menar att en trygg miljö är viktigt för inlärningen av språk, 

modersmål som andraspråk. Att barn lär sig de språk som talas av de som barnet kan 

identifiera sig med. Jag kan göra en tydlig koppling till min undersökning i denna 

fråga. Förskolepersonalen kunde se att modersmålspedagogens närvaro gjorde 

barnen trygga, hon var någon som de kunde identifiera sig med och som de kände en 

likhet med. Genom denna trygghet kunde en inlärning av ett språk ske, modersmålet 

i första hand och svenskan i andra hand. 

Min undersökning visar sig överensstämma med den forskning som Nauclér (2002) 

lägger fram angående en tids tystnad hos barnen då de först kommer till förskolan. I 

mitt resultat kan man läsa att det ofta tar en längre tid innan barn som ska bli 

tvåspråkiga börjar prata. Men att man som personal på förskolan är noga med att 

uppmuntra barnet till att prata, på modersmålet eller på svenska. 

Att kunna och få lov att tala sitt modersmål på förskolan, med kompisar eller med 

modersmålspedagogen kan innebära en stor frihet och ett identitetsskapande för 

barnen. Detta bekräftas i min undersökning men också av Magnusson (2010) 

 

 

6.2 Angående förskolepersonalens uppfattning om föräldrars 

inställning avseende modersmålsstöd 

 

Ladberg (1996) menar att det kan vara ett dilemma för nyanlända i Sverige vilket 

språk de ska uppfostra sina barn. Men enligt forskning ska man använda ett språk 

som man kan väl. Förskolepersonalen kunde se att stort intresse från föräldrarna och 

att föräldrarna uppskattade det modersmålsstöd som deras barn fick på förskolan. 

Enligt förskolepersonalen var föräldrarna mycket nöjda med modersmålsstödet och 

glada för att deras barn fick delta i de aktiviteter som modersmålsstödet innebar. 

Detta är ju en högst personlig tolkning som förskolepersonalen har gjort angående 

föräldrarnas inställning till modersmålsstödet och egentligen inget som man med 

säkerhet kan veta något om. Förskolepersonalen får helt enkelt lita på vad föräldrarna 

säger till dem eller om föräldrarna med andra gester visar sin uppskattning.  

Benckert, Håland och Wallin (2009) menar att tiden på förskolan är den bästa för 

barnet att bli tvåspråkigt. Vilket är viktigt att man informerar föräldrarna om. 

Författarna anser också att det är viktigt att föräldrarna vet betydelsen av att de talar 

sitt modersmål med barnet och vilken betydelse det har för barnets process till att bli 

tvåspråkigt. Att tala sitt modersmål med barnet är något som också Arnberg (2004) 

anser vara viktigt. Detta tar även mina respondenter upp som en faktor som spelar 

stor roll för barnets utveckling till tvåspråkighet. Man är noga med att informera 

föräldrarna om vikten av att tala sitt modersmål med barnet och varför det är så 

viktigt. De anser att om föräldrarna väljer att tala svenska med sina barn blir det som 

att lära sig tre olika språk för barnet istället för två. Modersmålet, föräldrarnas 

svenska och förskolepersonalens svenska. Sen är det inte alla som gör det ändå och 

det är ett val som är högst personligt och som man som förskolepersonal inte kan 

göra mer åt.  
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Teleman (1991) pekar på att barnet lär sig sitt språk redan innan det börjar på 

förskolan genom att lyssna, gissa och försöka prata vilket gör det viktigt att 

föräldrarna hemma talar sitt modermål med barnet redan innan det börjar på 

förskolan, detta visar även min undersökning. Förskolepersonalen vill att föräldrarna 

pratar sitt modersmål med sina barn. 

 

 

6.3 Angående förskolepersonalens uppfattning om betydelsen av 

samarbete med modersmålspedagogen och hemmet 

 

Benckert, Håland och Wallin (2009) skriver om vikten av att ha en 

modermålspedagog som har inte bara en pedagogisk utbildning men även kunskap 

om hur den svenska förskolan fungerar för att på så vis fungera som en brygga 

mellan förskolan och hemmet. Vilket även min undersökning visar är en viktig del. 

Man tycker att man kan få stor hjälp av modersmålspedagogen inte minst vid 

inskolning av nya och mycket små barn. Då kan hon fungera som en länk mellan 

föräldrarna och övrig förskolepersonal när man inte kan kommunisera med varandra. 

Föräldrarna ser även henne som en stor trygghet då de lämnar sina barn. De vet att 

hen kan förstå deras barn och känner till deras kultur. 

På förskolorna där jag gjorde min undersökning berättade personalen om att 

modersmålspedagogen ofta hade med sig eget material och böcker på modersmålet. 

Material som hon använde i verksamheten med barnen. Elmeroth (2008) tar upp 

betydelsen av att individualisera undervisningen så att den passar det enskilda barnet 

eller gruppen av barn. Detta kan man också läsa om på Skolverket.se. Där man kan 

få tips om böcker och material som modersmålspedagogen kan använda sig av i 

modersmålsstödet. 

Wessman (2008) lyfter fram betydelsen av att man synliggör och uppmärksammar 

barnet och familjen och dess kultur. Att man visar att de är betydelsefulla och genom 

detta skapar en länk mellan hemmet och förskolan. Min undersökning visar på 

liknande resultat. Personalen på förskolorna kan se att genom att visa uppskattning 

och intresse för barnet och familjens kultur och språk känner de sig med delaktiga 

och inlärningen gagnas av detta. I likhet med Fong och Hernandez (2004) 

undersökning angående föräldrars samverkan i förskolan. 

 

 

6.4  Slutsats 

 

Slutsatsen av denna undersökning är att personalen på förskolorna som jag har 

intervjuat arbetar medvetet med tvåspråkiga barn. Man lägger stor vikt vid 

modersmålspedagogen och värderar hennes arbete högt. Personalen kan se en tydlig 

betydelse av det arbete modersmålspedagogen gör och kan se en klar relation mellan 

modersmålet och inlärningen av det svenska språket. 
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Förskolepersonalen lägger stor vikt vid föräldrarnas uppfattning om modersmålet 

och vill gärna att hela familjen ska vara engagerad i förskolan. Personalen vill också 

lyfta fram vikten av att föräldrarna ska tala sitt modersmål med sina barn och varför 

det är så viktigt att göra det. 

I vissa fall kunde mitt resultat tolkas som om personalen på förskolorna inte hade 

riktigt den kunskap som de skulle vilja ha angående modersmålsstöd och relationen 

till inlärningen av svenskan. 

Jag tror faktiskt att mina resultat i denna undersökning skulle kunna få betydelse för 

hur man i framtiden arbetar på förskolona. Jag vet av erfarenhet att 

modersmålsstödet är begränsat till vissa förskolor i kommunen och att man måste 

prioritera och lägga det där det behövs som mest. Utifrån min undersökning så kan 

man visa hur viktigt det är att kommunen tillhandahåller modersmålsstöd till alla 

barn, trots att de inte är så många i samma grupp. 

 

 

6.5  Fortsatt forskning 

 

Efter min undersökning har mitt intresse väckt för vidare forskning om modersmål i 

förskolan och hur modersmålsstödet ser ut på andra platser, i kommunen och runt om 

i Sverige. Enligt mitt resultat ser förskolepersonalen på modersmålsstödet som en 

stor och betydelsefull del av förskolan där det finns barn med annat modersmål än 

svenska. Jag skulle vilja titta närmare på hur föräldrarna ser på detta ämne och vilken 

kunskap de har. Informerar man föräldrarna om vilken rätt de har till 

modersmålsstöd för sina barn, eller hur ligger det till? 

I läroplanen för förskolan, Lpfö 98, betonas vikten av att förskolan ska sträva efter 

att barn med annat modermål än svenska ske ges möjlighet att utveckla sin förmåga 

att kommunisera både på svenska och på sitt modersmål. Vilket gör detta till något 

man på förskolorna inte kan ignorera utan är skyldig att arbeta med. Därför finner jag 

ett stort intresse i att undersöka detta vidare, ur föräldrarnas perspektiv. 
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BILAGA 1 

Intervjufrågor 

 Hur ser ni på modersmålsstödet? 

 Kan du se hur modersmålsstödet påverkar barnen? 

 Hur arbetar modersmålspedagogen? 

 Vilket samarbete finns mellan modersmålspedagoen och övrig 

personal på förskolan? 

 Hur tror du att modersmålsstödet påverkar inlärningen av 

svenskan? 

 Vilken roll har modersmålsstödet i förskolan? 

 Vad tror du att barnen tycker om modersmålsstödet? 

 Vad tror du att föräldrarna tycker om modersmålsstödet? 

 Hur arbetar ni på förskolan med språket? 

 Vilken roll tror du att den sociokulturella inlärningen har för 

inlärningen av språken? 

 Kan du se att barn med ett väl utvecklat modersmål också har 

lättare för att ta till sig och lära sig svenskan? 

 Övriga frågor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

BILAGA 2 

Mail till förskolechef 

Hej 

Mitt namn är Hanna Åkesson. Just nu läser jag sista terminen på 

lärarprogrammet på Linneuniversitetet och ska nu skriva mitt 

examensarbete. 

 

Mitt ämne är modersmålet roll för andraspråksinlärning. Mitt syfte är att 

undersöka vilken roll modersmålet och modermålsstödet har vid 

inlärning av ett andra språk, svenska. 

 

Jag kommer att inrikta mig på hur man arbetar i förskolan och skulle 

därför vilja komma i kontakt med pedagoger på förskolor i ditt område. 

Jag vore tacksam om du har möjlighet att hjälpa mig med detta. 

 

Intervjuerna kommer att ta ca.30-45 minuter. De kommer att spelas in 

för att underlätta själva samtalet vid intervjun. Intervjuerna kommer att 

vara helt anonyma, det som jag är intresserad av är pedagogernas 

kunskap och uppfattning kring mitt ämne. 

 

Med vänlig hälsning 

Hanna Åkesson 

(kontaktuppgifter) 


