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ABSTRAKT 

Arbetet avser att skapa en uppfattning om den samhälleliga synen på förskolans arbete 

med modersmål och icke-svenskhet i förskolan. Ett syfte är att ta reda på hur olika 

yrkeskategorier, som har koppling till förskolan, ser på betydelsen av att barn får 

utveckla sitt modersmål i förskolan. Ett annat är att belysa hur dessa yrkeskategorier 

uppfattar förskolans arbete med modersmål, och ett tredje är att studera hur dessa 

yrkeskategorier anser att man konkret kan gå till väga för att utveckla barns modersmål. 

Eftersom syftena innebär att undersöka människors uppfattningar om en företeelse, har 

en fenomenologisk metod med kvalitativa forskningsintervjuer valts som instrument. 

Det empiriska arbetet omfattar personer som yrkesmässigt kommer i kontakt med 

utlandsfödda barn och föräldrar. 

I motsats till tidigare forskningar visar studien inte någon tydlig negativ bild av 

modersmål i samhället, emellertid åskådliggörs att bristande insikter i verksamheten och 

den nära omgivningens känsla av uppgivenhet utgör starka hinder för att arbeta med 

modersmål. I samhället finns det främst bristande insikter i att modersmålsutvecklingen 

avgör barnens utveckling i det svenska språket. Personerna som står de flerspråkiga 

barnen närmast anser att arbetet med modersmål kräver förbättrade förutsättningar, men 

denna studie synliggör att det i själva verket handlar om pedagogernas prioriteringar och 

förhållningssätt. Den synliggör även att en tidig insats, föräldrasamverkan och ett 

ämnesövergripande arbetssätt utgör förbättringsområden i förskolans arbete med 

modermål. 

 

Nyckelord: modersmål, förskolan, mångfald, språkutveckling, interkulturell miljö, 

samhälles attityder 
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1 INLEDNING 

Vill ni ha pinnar eller kniv och gaffel? Vi fick frågan av en servitör på en kinesisk 

restaurang i Kalmar. När jag översatte det åt mina japanska föräldrar, förstod jag på 

deras ansiktsuttryck att de verkligen kunde slappna av på en restaurang i Sverige. 

Mina föräldrar hade inte förutsett att de skulle kunna använda sig av ätpinnar även i 

Sverige, och jag hade inte reflekterat över hur besvärligt det egentligen kunde vara 

för dem att använda sig av kniv och gaffel. 

Enligt Skolverket (2011e) är drygt hälften av alla 1-åringar i Sverige inskrivna i 

förskoleverksamheten. Eftersom språkinlärningen sätter igång redan i moderlivet, 

innebär detta att de flesta förskolebarnen har bekantat sig med sitt modersmål under 

cirka två år när de börjar i förskolan. Att kunna erbjuda ett barn detta bekanta 

verktyg redan första dagen på förskolan kan således vara eftersträvansvärt. Då kan 

barnet slappna av och erövra världen optimalt och självständigt som ett kompetent 

barn. Att inte stödja ett barns modersmål på förskolan innebär således att barnet inte 

får använda sitt högt utvecklade sätt att anamma kunskaper på, och de nödgas att 

börja om på ett helt nytt sätt. Våra åsikter om vad som är rätt eller fel är baserade på 

kultur, perspektiv och situation (Elmeroth 2008; Andersson 1999). Att finna 

gemensamma lösningar mellan människor med olika värderingar handlar således om 

demokrati och att vidga perspektiven. Samtidigt är jag av den åsikten att personer 

som har möjlighet att påverka någonting positivt har ett ansvar att delvis handla 

oegennyttigt för någon som inte kan hävda sina rättigheter. 

Förskolans styrdokument talar om att ”förskolan ska medverka till att barn med annat 

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

modersmål” (Skolverket 2011d:8). Lindberg (2011) upplyser däremot om bristen i 

förskolans arbete med flerspråkighet. Skolverkets lägesbedömning för år 2011 

presenterar att endast 110 kommuner (39 procent) erbjuder modersmålsstöd i 

förskolan, vilket innebär att endast två av tio barn med annat modersmål än svenska 

får detta stöd (Skolverket 2011f). Å ena sidan anses modersmålsstöd vara en rättighet 

för barn med andra modersmål än svenska, som ska främja dennes integration i det 

svenska samhället, å andra sidan uppfattas modersmålsstöd som en särrättighet i 

samhället, som kräver resurser i verksamheten, och som dessutom möts av 

omgivningens negativa attityd mot modersmålsstödet och modersmåls-

undervisningen (Lindensjö 2003; Skolverket 2003). 

I enighet med Skolverket (2003) upplevde jag att arbetet med modersmål i förskolan 

var komplext under min verksamhetsförlagda utbildning. Vissa barn och föräldrar, 

med svenska som andraspråk, upplever inte att arbetet med modersmål i förskolan är 

någonting positivt, utan de kan uppleva det som en markering av deras utanförskap. 

Det saknas däremot forskning kring var i samhället de negativa attityderna till 

modersmål i förskolan finns, och vad det är som verkligen hindrar förskolans arbete 

med modersmål. Genom att studera den samhälleliga synen på arbetet med 

modersmål i förskolan, eftersträvar jag att kunna bidra med en större medvetenhet 

och en bättre insikt i förskolan. Detta kan i sin tur leda till att fler förskolor förankrar 

läroplanens intentioner i sin verksamhet, och att de med en positiv framtidstro kan 

tillrättaställa skolväsendets och samhällets ojämlikhet när det gäller såväl språklig 

hierarki som etnisk maktordning. 
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2 BAKGRUND 

I det här kapitlet redovisas studiens centrala, pedagogiska och sociolingvistiska 

begrepp samt vad styrdokumenten säger om förskolans uppdrag. 

2.1 Begreppsdefinition 

Samhälle innebär en grupp av människor som förenas av sociala nätverk med viss 

tidsmässigt begränsad varaktighet (NE 2012). 

Socialisation är den process där människor sedan födseln lär sig att anpassa sig till 

den mänskliga gemenskapen (Gripsrud 2002). Socialisation sker primärt inom 

familjen, den s.k. primära socialisationen, och sedan inom samhällsinstitutioner, den 

s.k. sekundära socialisationen. Ett barns socialisation präglas av det samhälle och den 

kultur som barnet växer upp i (Sommer 2005). Föräldrar, kamrater, lärare och 

massmedier har stor påverkan på hur barnens attityder utvecklas, och ju tidigare 

dessa överförs, desto svårare kommer det att bli att förändra dem i framtiden 

(Einarsson 2009). Enligt Ahrne m.fl. (2008) sker fortfarande barnens viktigaste 

socialisation inom familjen. Dock är det ett faktum att drygt hälften av alla 1-åringar 

i Sverige är inskrivna i förskoleverksamheten (Skolverket 2011e). Förskolan har 

således, tillsammans med föräldrarna, ett stort ansvar för barnens socialisation, och 

för att vara en bra demokratisk förebild och skapa kulturell mångfald i förskolan 

(Skolverket 2011d). 

Förstaspråk är det språk man lär sig upp till treårsåldern. I de allra flesta fallen kan 

man uttrycka sig känslo- och tankemässigt bäst på sitt förstaspråk (Sakota 2006). 

Grammatiska fel som förekommer under tidig inlärningsperiod försvinner vanligtvis 

i framtiden. Förstaspråkinlärning sker dessutom oberoende av affektiva faktorer som 

t.ex. personlighet och motivation. En person kan ha flera förstaspråk som de bär med 

sig hela livet utan att medvetet träna för att behålla dem (Sakota 2006; Viberg 1994). 

Förstaspråksinlärning sker oftast i hemmet på ett naturligt sätt (Håkansson 1998). All 

språkinlärning i den primära socialisationen räknas som förstaspråksinlärning 

(Viberg 1994). 

Andraspråk är de språk som man lär sig efter förstaspråksinlärningen, oavsett vilket 

språk man behärskar bäst eller vilket språk man identifierar sig mest med (Einarsson 

2009). Oftast sker andraspråksinlärning utanför hemmet genom informell inlärning, 

och på grund av nya behov. 

Hemspråk är ett begrepp som tidigare användes i stället för ”modersmål”. Begreppet 

anses signalera att språket endast kan användas i hemmiljö, och att det inte fyller 

någon funktion i skolan och samhället, vilket är felaktigt (Einarsson 2009, Elmeroth 

2008). 

Begreppet modersmål ersatte ordet hemspråk 1997 och är synonymt med förstaspråk. 

Modersmål är det språk som oftast fungerar bäst för varje enskild individ oavsett 

ålder vid kunskaps-, identitets- och kompetensutveckling (Elmeroth 2008). Enligt 

Einarsson (2009) associerar vi fortfarande ordet modersmål med andra språk än 

svenska, och modersmål syftar oftast till invandrarnas förstaspråk. 

Majoritetsspråk innebär språk som används av den dominerande befolkningsgruppen 

i ett flerspråkigt samhälle, och svenska är Sveriges majoritetsspråk (NE 2012b). 

Majoritetsspråk är det vanligaste språket i skolor och medier m.m., dvs. att språket 

krävs för individen ska kunna ”delta fullt ut i samhällslivet” (Svensson 2009:190). 
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Minoritetsspråk innebär ett språk som används av en språklig minoritet i ett 

flerspråkigt samhälle. För att kunna räknas som ett officiellt minoritetsspråk måste 

det ha funnits i landet under cirka 100 år. Samiska, finska, meänkieli, romani samt 

jiddisch är sedan år 2000 fem officiella nationella minoritetsspråk i Sverige, och 

talare av dessa språk har rätt att kräva att undervisningen skall ske på dessa språk i 

exempelvis skolor och barnomsorg (Benckert m.fl. 2008). 

Tvåspråkighet innebär i allmänhet att en person behärskar majoritetsspråket och ett 

annat språk. En tvåspråkig undervisningsgrupp erbjuds i svenskt skolväsende till 

elever med ett annat gemensamt modersmål än svenska. De får undervisning både på 

modersmålet och svenska eller svenska som andraspråk (Skolverket 2003). Det finns 

två typer av tvåspråkighet: additiv respektive subtraktiv tvåspråkighet. Additiv 

tvåspråkighet innebär att andraspråket berikar det första, medan subtraktiv 

tvåspråkighet innebär att inlärningen av efterkommande språk negativt påverkar 

utövandet av det första språket (Elmeroth 2008). Einarsson (2009) pekar på 

problematiken när ett barns språkbehärskning på svenska och på modersmål är 

ojämn: När ett barn nästan är enspråkigt på ett minoritetsspråk, blir det nästan 

omöjligt för barnet att delta i verksamheter som sker på svenska. När ett barn är 

nästan enspråkigt på svenska, når barnet inte riktigt sina föräldrar, sitt ursprung och 

sin kultur. 

Flerspråkighet har tidigare ofta betraktats som en nackdel, men det finns dock 

mycket forskning som visar på fördelar (Hyltenstam 1994). Einarsson (2009) 

markerar särskilt att det inte finns något begränsat språkutrymme i hjärnan. Barn 

kommer att få ett lysande uttal på nya språk som de har lärt sig, och om de under 

barndomstiden har fått flera auditiva input i många olika språk (Ladberg 2000). 

Elevernas språkliga medvetenhet ökar genom att de kan jämföra och upptäcka 

likheter eller skillnader mellan olika språk, vilket ger eleverna en god referensram 

för att kunna erövra ytterligare ett nytt språk (Wellros 1994). 

Begreppet halvspråkighet har använts t.ex. när ett barn anses ha bara delar av 

språket. Det kan t.ex. vara svenska för skolämnen och modersmålet för övriga 

områden såsom känslor och tankar (Stroud 2004; Elmeroth 2008). Ladberg (2003) 

påpekar att halvspråkighet skapas när förutsättningarna för det gamla språket 

försämras genom att barnet t.ex. inte får använda sitt förstaspråk i förskolan eller 

skolan, och forskaren understryker att halvspråkighet inte skapas på grund av tillägg 

av nya språk. Enligt Enström och Holmegaard (1994) behöver ett barn utveckla sin 

begreppsbildning på modersmålet och förståelse för den egna kulturen för att kunna 

tillägna sig ett nytt språk och en ny kultur. Följaktligen orsakar ett bristande 

modersmål stora svårigheter i framtiden. 

Kodväxling innebär att en flerspråkig talare blandar flera språk i ett sammanhang, till 

och med i en mening. Om en flerspråkig person hämtar ord från sitt modersmål i ett 

sammanhang där alla pratar svenska, så finns risken att personen betraktas ha sämre 

kompetens i svenska, medan det i själva verket är så att personen mer eller mindre 

medvetet väljer ord från olika språk så att de exakt stämmer överens med vad 

han/hon vill uttrycka (Einarsson 2009; Svensson 2009). 

Andrafiering är ett synsätt som skapas när vi kategoriserar människor utifrån 

grupptillhörighet, och talar om andra som ”vad vi inte är” och betraktar dem som ”de 

andra” (Elmeroth 2008:28). 

Makt är en positiv eller negativ handlingskapacitet och innebär bristande balans 

mellan två parter (Ahrne m.fl. 2008). 
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2.2 Styrdokumenten 

En förskolas arbetsplan bör återspegla alla övriga styrdokument på högre nivåer. En 

arbetsplan omfattar varje arbetslags tolkning och konkretisering av styrdokumenten, 

dvs. hur arbetslaget vill främja barns utveckling och förmågor utifrån varje enskilt 

barns olika förutsättningar. Skolplanen är kommunens utvecklingsmål för 

skolverksamheten. Läroplanen beslutas av regeringen och för förskolan omfattar den 

förskolans mål och innehåll. Skollagen är en svensk lag som styr skolväsendet. 

Internationella konventioner, rekommendationer samt deklarationer utfärdas av 

internationella organisationer, och förskoleverksamheterna skall ständigt anpassas 

efter de övergripande styrdokumenten. 

Staten använder såväl juridisk och normativ som ekonomisk styrning (Skolverket 

2011b). Målstyrning innebär att man via läroplaner styr pedagogiska verksamheter 

med mål, riktlinjer och allmänna råd med syftet att detta skall leda till bättre kvalitet, 

och ökad likvärdighet i den svenska skolan (Alexandersson 1999). Förskolan är 

precis som skolan en målstyrd verksamhet, dock med den viktiga skillnaden att 

förskolans läroplaner endast innehåller strävansmål och inga uppnåendemål 

(Hedenquist & Håkansson 2008). Kravet på att dokumentera det systematiska 

kvalitetsarbetet gäller däremot både skolan och förskolan (Sveriges Riksdag 2012b). 

Systematiskt kvalitetsarbete innebär en kontinuerlig process som består av dialog, 

arbete och dokumentation kring de nationella målen, samt att följa upp, utvärdera, 

analysera, bedöma och åtgärda (Håkansson 2012). 

Förskolans uppdrag beträffande modersmål omvandlades från ett mål till ett krav i 

och med nya skollagens inträdande, vilket innebär att varje förskoleverksamhet har 

skyldighet att främja varje barns utveckling såväl i svenska som i modersmål: 

Modersmål 

10 § Förskolan ska medverka till att barn med annat modersmål än svenska får 

möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål. 

(Sveriges Riksdag 2012b) 

Enligt Skolverkets undervisningsråd, Magdalena Karlsson, ska intentionen 

beträffande modersmål stärkas genom att omvandla läroplanens mål till ett krav i 

skollagen, och hon konstaterar att ”arbetet med modersmål skall genomsyra hela den 

pedagogiska verksamheten och under hela dagen” (Skolverket 2011a). Detta innebär 

enligt Karlsson att modersmål i förskolan inte skall likna lektioner i grundskolan. 

Följaktligen bör barn med andra modersmål än svenska få möjlighet att utveckla sina 

modersmål med hänsyn till deras kunskaps-, identitets- och kompetensutveckling på 

ett genomgripande sätt i förskolan. Denna grundtanke skall genomsyra hela 

verksamheten under hela dagen. Styrdokumenten är således tydliga kring frågorna 

vad (att främja modersmål), var (i förskolan) och på vilket sätt (på ett genomgripande 

sätt). Däremot saknas perspektiv på bl.a. frågorna hur mycket och vid vilken 

tidpunkt. 
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3 PROBLEMFORMULERING 

I föreliggande kapitel redovisas studiens syfte, frågeställningar samt avgränsning för 

att identifiera vilken brist inom forskningen som detta arbete avser att belysa. 

3.1 Syfte 

Mina erfarenheter från förskolan, i egenskap av såväl förälder som lärarstudent, 

utgör utgångspunkten för examensarbetet som avser att synliggöra samhälles 

uppfattning på förskolans arbete med modersmål, och icke-svenskhet i förskolan. Ett 

delsyfte är att ta reda på hur olika yrkeskategorier, som har koppling till förskolan, 

ser på betydelsen av att barn får utveckla sitt modersmål i förskolan. Ytterligare 

syften är att belysa hur dessa yrkeskategorier uppfattar förskolans arbete med 

modersmål, och att studera hur dessa yrkeskategorier anser att man konkret kan gå 

till väga för att utveckla barns modersmål. Genom att undersöka modersmålets 

problematik och möjligheter i samhället ämnar arbetet bidra till större kunskap och 

bättre insikt om de yngre barnens villkor beträffande modersmål i förskolan. Detta 

kan i sin tur leda till att fler barn får modersmålsstöd och att fler förskolor förankrar 

läroplanens intentioner inom området. Med en positiv framtidstro kan ojämlikheten 

tillrättaställas med avseende på såväl språklig hierarki som etnisk maktordning. 

3.2 Frågeställningar 

De angelägna frågorna beträffande modersmålsundervisning i förskolan leder till 

följande frågeställningar: 

 Hur ser olika yrkeskategorier med koppling till förskolan på betydelsen av att 

barn får utveckla sitt modersmål i förskolan? 

 Hur uppfattar dessa yrkeskategorier förskolans arbete med modersmål? 

 Hur anser dessa yrkeskategorier att man konkret kan gå till väga för att utveckla 

barns modersmål? 

3.3 Avgränsning 

Samhälle innebär en grupp människor och olika samhälle omfattar olika mängder 

människor beroende på hur man avgränsar. I det här examensarbetet definieras 

samhälle med personer som kommer yrkesmässigt i kontakt med flerspråkiga 

förskolebarn, och deras föräldrar samt med styrdokumenten som aktuella för 

förskolans arbete. 

Modersmål innebär i själva verket en persons förstaspråk, men inom skolväsendet 

använder man sig av ordet modersmål med bemärkelsen andra modersmål än 

svenska. Ordet modersmål definieras likaledes i det här examensarbetet som andra 

modersmål än svenska, därmed avgränsas problemområdet till flerspråkiga 

förskolebarns språkutveckling. 

Förskolans förutsättningar för att arbeta med modersmål, och i vilken omfattning 

detta kan ske, kan variera beroende på vilket modersmål det gäller (jfr olika språk 

har olika status i Fürth m.fl. 2002; Elmeroth 2008). Det kan t.ex. vara lättare att 

tillgodose ett barns behov om dennes modersmål är engelska i stället för japanska. I 

detta arbete problematiseras däremot ett mer övergripande perspektiv, och fokus 

ligger på förhållandet mellan svenska och övriga språk. 
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4 TIDIGARE FORSKNING 

I det här kapitelet redovisas tidigare forskning kring de flerspråkiga barnens 

utveckling utifrån varierade perspektiv såsom t.ex. deltagare, material och plats. 

4.1 Flerspråkiga barns omgivningar, språk och miljöer 

Enligt Elfström m.fl. (2008) finns det olika perspektiv på kunskap och lärande. 

Kunskap uppkommer genom sinneserfarenheter och ses, ur den empiriska 

tanketraditionens perspektiv, som något överförbart. Däremot betraktas kunskap med 

en konstruktivistisk syn som en följd av människors interaktion med omvärlden. I det 

sociokulturella perspektivet anser man att kunskap skapas eller existerar i 

interaktionen där språkanvändning är väsentlig, eftersom människor betraktas erövra 

världen genom kommunikation. Sett ur det konstruktionistiska perspektivet anses 

människor även kunna skapa och påverka världen genom språket, i stället för att bara 

erfara den värld som redan finns. Människor är således en del av världen, och lärande 

uppstår i växelverkan mellan deltagare, material och plats (a.a.). 

4.1.1 Föräldrar, modersmål och hemmiljö 

Modersmål från moderlivet 

Barns språkutveckling börjar i moderlivet genom att fostret anammar mammans 

språkljud och språkmelodi (Ladberg 2003). Modersmål är således det språk som 

modern regelbundet talar, och barnet har minnen av flera språks prosodi (rytm, 

betoningsmönster, intonation osv.) om modern är flerspråkig. Fortsättningsvis 

tillägnar sig barnet alla språk som finns i omgivningen, och börjar jollra på sitt eller 

sina språk och vid cirka ett års ålder säger det sitt första ord (a.a.). 

Modersmål kan aldrig ersättas 

Enligt Benckert m.fl. (2008) är det av största vikt att ett barn omges av ett rikt och 

nyanserat språk. Det eller de språk som barnet hör från föräldrarna är det mest 

nyanserade för barnet, och modersmålet är också det språk som föräldrarna bäst kan 

förmedla sina känslor och tankar på. Följaktligen är forskarna av den åsikten att 

föräldrarna bör tala de språk som de behärskar bäst med sina barn. Ladberg (2003) 

poängterar att språk, identitet och känslor hänger samman samt att familjens språk 

aldrig kan ersättas av andra språk, utan det kan bara kompletteras med de språk som 

barnet behöver. Svensson (2009) nämner att det kan hända att ett barn inte vill tala 

sitt förstaspråk, och att det kan bero på emotionella eller sociala faktorer. Enligt 

Ladberg (2003) kan det vara början till en negativ känsla för språket, och det kan 

även vara en varningssignal för barnets negativa självkänsla och identitet.  

Modersmål behöver stimuleras 

Föräldrar till flerspråkiga barn måste vara medvetna om hur viktigt modersmålet är 

för att barnen ska kunna utveckla sina färdigheter i det svenska språket, och att det är 

de som har huvudrollen när det gäller att stimulera barnens modersmål på ett sådant 

sätt att skillnaderna mellan deras och svenska barn, som ständigt stimuleras i sitt 

modersmål, jämnas ut. (Elmeroth 2008). Däremot ska föräldrarna inte behöva begära 

språkstöd i förskolan, eftersom detta egentligen ska erbjudas till alla flerspråkiga 

barn. På detta sätt kan föräldrar tillsammans med lärare, som är kunniga i 

språkutveckling, tillgodose barnens optimala utveckling i både svenska och 

modersmålet (a.a.). 
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4.1.2 Pedagoger, flerspråkighet och utbildningsmiljö 

Inskolning – modersmål som trygghet 

Språk är en färskvara och barnets modersmål försvinner om barnet inte får använda 

det på ett genomsyrande sätt (Benckert m.fl. 2008). Barnets modersmålsutveckling 

bör således inte avbrytas när ett flerspråkigt eller minoritetsspråkigt barn börjar i 

förskolan. Även om barnens språkkunskaper kan vara passiva, så förstår de alltid 

mycket mer än vad de själva kan ge uttryck för, vilket inte är tydligt för personer 

som inte talar samma språk (Ladberg 2003). Man kan således konstatera att ett barn 

med annat modersmål än svenska blir helt förvirrad vid inskolningen på förskolan 

om ingen talar barnets modersmål och förstår barnets sätt att kommunicera. Detta 

medför att allting plötsligt blir obegripligt för barnet även om det inte förstår varför. 

Förskolan måste aktivt arbeta för att de yngsta flerspråkiga barnen skall känna sig 

trygga. Förskolan bör målmedvetet utveckla svenskan och understödja modersmålet 

genom att bejaka familjens språk i verksamheten som en naturlig del. Ladberg (a.a.) 

är således av den åsikten att modersmålsstöd är allra viktigast för de yngsta barnen, 

och att det är extra viktigt att kommunicera med barnet och bekräfta det med andra 

medel än språket om modersmålsstöd inte finns att tillgå. Benckert m.fl. (2008) 

understryker därför vikten av inskolning och att använda modersmålslärare som en 

brobyggare mellan hem och förskola. Forskarna menar att en s.k. föräldraaktiv 

inskolning kan skapa ett mer ömsesidigt förtroende mellan föräldrar och pedagoger i 

jämförelse med den traditionella inskolningen där man mer fokuserar på barnens och 

föräldrarnas separation. Rapporten Förskolan är till för ditt barn (Skolverket 2011c) 

informerar om läroplanen och är översatt till 12 språk. Som komplement finns en 

webbplats, Tema Modersmål, till vårt förfogande (Skolverket 2012b). Där har nästan 

40 modersmål egna webbsidor och en översättningsfunktion som stödjer cirka 60 

språk. Tillsammans med Två språk eller flera? (Skolverket 2004), som finns på 16 

språk, kan denna webbplats vara till hjälp vid inskolningen av flerspråkiga barn. När 

det gäller flyktingbarn rekommenderar Ellneby (2008) att man skapar ett 

frågeformulär som skall finnas till hands vid inskolningen. Det kan tillämpas på alla 

barn, eftersom alla barn har olika hemkulturer (jfr Lunneblad 2009). (se Bilaga 1) 

Modersmål som tankeverktyg 

Barn tillägnar sig inte språk genom imitation eller instruktion, utan det sker genom 

att de fångar upp förståeliga meningar i mänskliga kommunikationer (O’Grady 

2005). Språkinlärning påverkas av social situation, språkanvändningsmönster, 

undervisning, vad som mentalt försiggår hos inläraren, individuella skillnader samt 

tvärspråkliga drag (Viberg 1994). Vi skapar förståelse för världen med hjälp av 

vardagsspråket, och det ger oss möjligheten att dela förståelsen med andra (Sällström 

2009). Enligt Smidt (2010) måste man ha en rimlig grund av vardagsbegrepp för att 

kunna tillägna sig vetenskapliga begrepp. Att inte få använda sitt modersmål i 

förskolan innebär att barnet inte får använda sitt tankespråk, dvs. ”språket för att lära 

oss nya saker, läsa och studera” (Ladberg 2003:93). Det tar ca 5-8 år att utveckla ett 

språk som tankeredskap, medan det bara tar ca 1-2 år att utveckla ett språk så att det 

fungerar i samtal. Detta beror på att det språk som vi använder när vi samtalar ofta är 

mindre krävande och att man då kan använda kroppsspråket genom att peka, visa 

m.m. Följaktligen är det inte säkert att ett barn förstår vad som sägs i verksamheter 

med pedagogiska syften när det sker på det språk barnet inte behärskar bäst 

(Einarsson 2009). 
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Modersmål som nyckel till svenskan 

Einarsson (2009) understryker vikten av modersmål, eftersom en persons förmåga i 

modersmålet avgör förmågan att tillägna sig majoritetsspråket i det land som barnet 

befinner sig, och att pedagoger inte får ta ifrån barnen möjligheten att använda det 

språk som de kan bäst. Viberg är av den åsikten att skolan bör anpassa 

undervisningen efter elevens kunskapsnivå i sitt modersmål på grund av att ”viktiga 

delar av läs- och skrivfärdigheten och kunskap om begrepp är överförbara från 

modersmålet till svenskan” (1994:62). Samtidigt betonar han att grammatiska fel 

sällan uppstår hos förstaspråksinlärare, men att det förekommer oftare och under 

längre tid hos andraspråksinlärare. Hyltenstam och Lindberg (2004) redovisar 

hypoteserna om mognadsbegränsningar och den kritiska perioden för andraspråks-

inlärning. Där dras slutsatsen att man kan utveckla sitt andraspråk till en nivå som en 

infödd om man har påbörjat andraspråksinlärningen innan man fyller nio år. Med 

andra ord talar vissa forskare, t.ex. Johnson och Newport (1989), om att endast yngre 

personer uppnår s.k. infödd slutnivå, medan andra, t.ex. Ioup m.fl. (1994), säger att 

vuxna också kan uppnå den optimala nivån. Dock finns det forskare, t.ex. 

Hyltenstam (1992), som antyder att varken yngre eller äldre uppnår infödd slutnivå 

(a.a.). 

Språkliga utvecklingsplaner 

I skollagen understryks vikten av såväl svenska som modersmål (Sveriges Riksdag 

2012b). Det står även att förskoleverksamhet ska utgå ifrån en helhetssyn på barnet 

och dennes behov, vilket innebär att man även ska ta hänsyn till barnets andraspråk. 

Den sociala kontakten bedöms som den mest avgörande faktorn vid 

andraspråksinlärning, därefter kommer andraspråksinlärarens utbildningsbakgrund, 

ålder och skillnaden mellan modersmålet och målspråket (Sakota 2006). Enligt 

Skolverket (2003) ska förskoleverksamheterna utarbeta utvecklingsplaner för att 

främja barnens allsidiga utveckling och lärande. Planerna ska tillgodose de 

flerspråkiga barnens rätt till att få stöd för att utveckla såväl sitt modersmål som 

svenska. Individuella planer, som utgår ifrån en seriös och allsidig kartläggning av 

barnens kunskaper och erfarenheter, är eftersträvansvärda för att kunna tillgodose 

dessa barns optimala språkutveckling (Elmeroth 2008). 

Alla lärare är språklärare 

Alla lärare behöver kunskap om hur de på bästa sätt skall kunna tillfredsställa de 

flerspråkiga barnens behov utifrån ett sammanflätande perspektiv av språkliga och 

kulturella dimensioner (Elmeroth 2010; Lindberg 2011). Läroplanen gör gällande att 

dagens förskola förväntas använda sig av ämnesövergripande arbetssätt, dvs. 

temainriktade arbetssätt, vilket är en idé som har funnits sedan 1800-talet (Skolverket 

1998). Ladberg (2000) understryker vikten av att kartlägga vad barnet redan kan, 

eftersom en idealisk undervisning skall bygga upp nya kunskaper på de kunskaper 

som redan finns. Hon poängterar att barn med andra modersmål än svenska kan ha 

sämre kunskap i sitt modersmål än svenska i vissa situationer. Ett barn kan t.ex. 

tillägna sig naturvetenskap i förskolan om de ofta går till skogen. Där lär barnet sig 

många nya begrepp på svenska, men det är inte säkert att familjen går till skogen och 

att barnet får samma begrepp på sitt modersmål. Enligt Benckert m.fl. (2008) är man 

i många kulturer väldigt rädda för skogen, och vissa föräldrar förstår inte varför 

förskolan besöker skogen. Därför blir modersmålslärarnas uppgift inte bara att tolka 

eller översätta, utan även att upplysa om kulturell och samhällelig kunskap, särskilt 

när det rör ett barn som har flytt mellan flera olika länder. 
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Musiken och rörelsen främjar språkutveckling 

Benckert m.fl. (2008) poängterar musiken och rörelsen som gynnande komplement 

beträffande barns språkutveckling. Mallo Vesterlund (2003) på musikspråkförskolan 

i Tensta använder sig varje dag av musik och rytmik/rörelse, eftersom rytmen finns 

”hos oss alla […] och när musikstunden involverar rörelse är det alltid lättare att få 

med sig barnen” (a.a:20). Att erbjuda konkreta upplevelser av t.ex. rörelseverb är 

även effektivt inom andraspråkinlärning. Enligt Ascher (2003) är TPR-metoden 

(Total Physical Respons) effektiv vid andraspråksinlärning. Under lektionerna 

förutsätts det, enligt metoden, att eleven genast ska reagera med kroppen på 

pedagogens uppmaningar: ”Fånga bollen!” ”Kasta bollen!” m.m. Ladberg (2003) 

liknar TPR-metoden vid vuxnas spontana kommunikation med små barn på deras 

modersmål, och hon anser att man kan använda sig av metoden på ett lustfyllt sätt 

oavsett lärandemiljö. Även Holmegaard och Källström (1994) exemplifierar effekten 

av att använda hela kroppen för att tillägna sig prosodin (betoningen och längden). 

Elever kan t.ex. tydligare känna de korta och långa ljuden genom att använda snabba, 

korta handrörelser eller genom att sträcka ut armen. Att integrera modersmål på ett 

ämnesövergripande sätt och med inkluderande gruppbildning i förskolan är 

följaktligen effektivt och angeläget i en flerspråkig förskola. Med andra ord är det 

eftersträvansvärt att främja barnen och deras modersmål tillsammans med svenska 

barn i en redan befintlig grupp, i stället för att plocka ut en grupp barn med ett 

gemensamt modersmål för att på så sätt stimulera deras svenska i en särskild grupp 

(Ladberg 2000). 

Flerspråkiga pedagoger 

Skolverket (2003) understryker vikten av att anställa personal med samma språkliga 

och kulturella bakgrund som barnen, eftersom modersmålsstödet ska vara en 

integrerad del av förskolans pedagogiska arbete. Benckert m.fl. (2008) konstaterar att 

flerspråkiga pedagoger besitter många viktiga kunskaper som pedagoger med 

svenska som modersmål inte har, t.ex. så har de insikt i andra normer/värderingar, 

kunskap om andra kulturer, erfarenheter av att lära sig ett nytt språk och att leva med 

flera språk. De poängterar även att barn behöver flerdimensionella förebilder såsom 

pedagoger med svenska som modersmål, och pedagoger med svenska som 

andraspråk. Med andra ord kan barnen bli medvetna om sin egen och andras kultur 

genom ett samarbete mellan pedagoger med olika språkliga bakgrunder, vilket 

utvecklar barnens förmågor att förstå andras situationer och värderingar. 

Jönsson och Reich Rubinstein (2006) betonar att skolans lärare bör reflektera över 

vårt mångkulturella samhälle, och att det bör finnas fler vuxna med utländsk 

bakgrund i skolan som ska fungera som förebilder/brobyggare mellan 

elever/föräldrar med utländsk bakgrund och skolan. Enligt Klintefelt (2003) hade 

drygt 21 procent av befolkningen någon form av utländsk bakgrund i slutet av år 

2002. Samtidigt har utlandsfödda lärare bara ökat marginellt sedan 2000/01, från 

drygt 8 till 10 procent i grundskolan (Skolverket 2009). Även Lidberg (2011) 

påpekar att lärare med utländsk examen har svårt att få arbete i Sverige, och därmed 

går den svenska skolan miste om ämneskompetens, interkulturell kunskap samt 

viktiga förebilder för ett stort antal barn. Det är även väsentligt att det finns ett 

genomgripande samarbete mellan lärare som ansvarar för undervisningen i svenska, 

och lärare som ansvarar för undervisningen i modersmålet i förskolan (Ladberg 

2000). Modersmålslärare skall fungera som en bro mellan barnet och Sverige. 
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När det inte finns flerspråkliga pedagoger 

Enligt Elmeroth (2008) vore den ultimata lösningen att tillåta flerspråkiga barn att 

använda sitt förstaspråk i förskolan och skolan så länge de behöver. En annan 

godtagbar lösning för pedagoger är att inkludera barnens förstaspråk i verksamheten 

genom att lära sig ord och uttryck på de yngre barnens förstaspråk. Svenska 

pedagoger kan göra mycket för att stimulera barnets modersmål tillsammans med 

föräldrarna även om det inte finns tillgång till flerspråkiga pedagoger. De kan 

 använda samma ritualer som hemma så att barnet känner igen sig, 

 lära sig barnets uttryck, viktiga ord, ramsor, onomatopoetiska uttryck m.m. på 

barnets modersmål och sätta upp listor så att de blir synliga även för barnet, 

 använda svenskan i situationer där barnet kan känna igen sig och vara trygga, 

 vara nyfikna och positivt inställda till flerspråkighet genom att visa intresse för 

barnets modersmål och uppmuntra att modersmålet talas i hemmet, 

 skaffa inspelat material (sagor, sånger), böcker, alfabet, namnskylt m.m. på 

modersmålet och saker (textilier, affischer) som påminner barnet om hemmet, 

 samarbeta med flerspråkiga barn, pensionärer, släktingar m.m. i närheten, och 

 undvika att pressa barnet att visa upp sina kunskaper i något språk (Benckert 

m.fl. 2008; Ladberg 2003; Svensson 2009). 

4.1.3 Kamrater, flerspråkighet och utbildningsmiljö 

Språk, lek och identitet 

Viberg (1994) poängterar att barn som har annat modersmål än svenska behöver 

stimuleras i det svenska språket av både vuxna och barn som har svenska som 

modersmål, även om det kan vara svårt i ett s.k. invandrartätt område. ”Hos barn i 

förskoleåldern finns en naturlig fördomsfrihet och nyfikenhet på varandra” 

(Skolverket 1998:72), och barnens kommunikativa kompetens utvecklas genom lek, 

dvs. i samspelet med andra barn. Ett rikt utbyte kan även ske mellan barn som har 

olika modersmål. Skolverkets rapport beträffande diskriminering och trakasserier, 

som gjordes bland 5-åringar, gör gällande att barn blir utanför och retade i förskolan 

på grund av sina bristfälliga språkkunskaper i svenska (Skolverket 2009). 

Läroplanen tydliggör täta förhållanden såväl mellan språk och lärande som mellan 

språk och identitetsutveckling (Skolverket 2011d). Där understryks vikten av att 

förskolan medverkar så att barnen får varierad språklig stimulans i både svenska och 

sitt modersmål. Där understryks även vikten av att väcka barns uppmärksamhet på 

såväl sin egen som andras kulturella bakgrund. Enligt Fast (2001) är det viktigt att 

svenska barn får höra sagor från andra länder på grund av att barnen: 1) får följa en 

annan kultur, 2) får andra hjältar från andra länder, 3) kan bli nyfikna på andra barns 

förmågor på andra modersmål än svenska. Benckert m.fl. (2008) betraktar förskolan 

som en mötesplats för barnen, och de anser att förskollärare bör skapa tillåtande och 

kreativa pedagogiska miljöer där barnen tillsammans får pröva, undersöka och 

upptäcka saker som intresserar dem. Mångkulturella förskolor kan stärka barnens 

självkänsla och identitet genom lekar och lekmaterial från olika länder och kulturer. 

Forskarna anser således att barn kommer att förstå andras situationer och värderingar 

genom olika typer av lekar. 

 



11 

Alla barn har samma behov 

Enligt Ladberg (2000) har alla barn samma behov i skolan, de vill bl.a. bli 

uppskattade, känna sig trygga, uppleva att de kan och se betydelsen av det de sysslar 

med. Detta kan vara ett annat sätt att uttrycka Tillers ”Jag är!”, ”Jag förstår!”, ”Jag 

vill!” och ”Jag och de andra!” (2000:204) samt med Juuls och Jensens (2009) sex 

nödvändiga beståndsdelar för att ledarskapet ska kunna gynna barnet, relationen och 

det pedagogiska målet: autenticitet, intresse, bekräftelse, involvering, beslut och 

konflikt. De bärande argumenten är således att verksamheten skall inrikta sig på 

mänskliga relationer och att arbeta med barns integritet, självkänsla och självtillit i 

förskolan som utgångspunkter för ett livslångt lärande. Varje elev behöver få sin 

egen identitet bekräftad för att kunna utvecklas, dock skall ingen behöva tvingas till 

en avvikande identitet, att vara en av ”de andra” som ofta sker genom andrafiering 

(Otterbeck 2000; Elmeroth 2008). Benckert m.fl. (2008) understryker vikten av en 

sociokulturellt stödjande miljö för flerspråkiga barn. Att vistas i en sådan 

lärandemiljö är egentligen ett gemensamt och grundläggande behov för alla barn. 

Dessutom blir barn, enligt Bozarslan (2010), mer toleranta mot avvikelser i en 

integrerad grupp. Att på ett ämnesövergripande sätt integrera modersmål i en 

befintlig grupp på förskolan är effektivt och angeläget, men att göra det i samma 

utsträckning och med samma lösningar på alla förskolor vore omöjligt. Varje 

förskola måste lösa det efter sina förutsättningar (Ladberg 2000). 

4.1.4 Ledning, flerspråkighet och utbildningsmiljö 

Monokulturell utbildning är diskriminering 

Förskolan vilar på en demokratisk grund och läroplanen beskriver alla människors 

lika värde på följande sätt: 

alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, 

etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller 

funktionsnedsättning (Skolverket 2011d:9) 

Modersmål har en stark koppling till etnisk tillhörighet. Därmed handlar modersmål 

om demokrati och moral. Axelsson (2004) påpekar att utbildningsstrukturer som 

innehar för få eller inga modersmålslärare kan leda till systematisk diskriminering, 

eftersom barn med andra modersmål än svenska får sämre förutsättningar för sin 

utbildning i alla kunskapsområden – såväl i svenska som i övriga ämnen. 

Jackson (1990 [1968]) har iakttagit att skolan ger dolda budskap utanför läroplanerna. 

Forskaren döpte de latenta funktionerna till the hidden curriculum (den dolda 

läroplanen). Enligt Broady (1988) ställer den dolda läroplanen dolda krav på elever: 

att kunna arbeta individuellt, vara uppmärksam, kunna vänta, kontrollera sig 

motoriskt och verbalt, undertrycka sina egna erfarenheter och underordna sig 

lärarens osynliga auktoritet. Enligt Einarsson (2009) finns det också den dubbla 

dolda läroplanen, vilket innebär att skolväsendet präglar barnen även genom att göra 

skillnad mellan könen och mellan olika sociala och etniska grupper. Ofta handlar det 

således inte om vad man gör eller vad som syns utan om vad man inte gör och vad 

som är dolt, dvs. att den monokulturella normen i förskolan synliggörs genom att 

förskolan inte tar tillräcklig hänsyn till andra etniska tillhörigheter än den svenska 

(jfr Axelsson 2004). 

Skolverket (2005) lyfter fram barns inflytande som ett eget område i läroplanen och 

det ingår även i förskolans värdegrundsarbete. Varje barn ska utveckla sin förmåga 

att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed ges möjlighet att påverka sin 
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situation. Språket ger enligt Persson och Wiklund (2007) frihet och möjlighet att 

förändra och påverka. I en miljö där barnet fritt kan yttra sig främjas inte bara 

språkutvecklingen, utan även tilliten till det egna tänkandet och den egna förmågan. 

Om förskolan medvetet eller omedvetet tvingar barnen att anpassa sig efter det 

svenska språket och den svenska värdegrunden kan förskolan följaktligen bedömas 

vara formad av den monokulturella normen, dvs. att det finns en etnisk maktordning 

som signalerar att svenskhet är bäst (jfr Elmeroth 2008). 

Denna indirekta etniska diskriminering i förskolan kan även anses vara en osynlig 

rasism. Den stereotypiska föreställningen synliggörs emellanåt utifrån användningen 

av pronomenen ”vi” eller ”de”. Elmeroth (2008) diskuterar att utformningen av 

undervisningen, särskilt inom de språkvetenskapliga ämnena i skolan, speglar den 

monokulturella normen och det etniska maktförhållandet mellan svenskhet och icke-

svenskhet i samhället. Enligt Parszyk (1999) upplever minoritetselever dagligen 

osynlig rasism i skolan, och de uppfattar att både lärare och kamrater är ointresserade 

av deras förstaspråk och födelseland. Parszyk är av den åsikten att lärarna fokuserar 

alltför mycket på att behandla alla elever lika för att undvika diskriminering, och att 

följden därav blir att elevernas olikheter uppfattas som ett problem i stället för en 

tillgång. Att förebygga minoritetsbarnens svårigheter från barnets första dag i 

förskolan, i stället för att bekosta resurser för åtgärder längre fram i tiden är således 

eftersträvansvärt (a.a.). 

4.1.5 Andra invånare, flerspråkighet och samhälle 

Svenskheten råder som norm 

Elmeroth (2008) ifrågasätter varför inte vissa elever får den modersmålsundervisning 

som de är berättigade till. Vidare påpekar hon att föreskrifter om modersmåls-

undervisning delvis fungerar som en spärr. Skollagen beskriver kraven för att kunna 

få modersmålsundervisning i grundskolan på följande sätt: 

Modersmålsundervisning 

7 § En elev som har en vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska ska 

erbjudas modersmålsundervisning i detta språk om 

1. språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet, och 

2. eleven har grundläggande kunskaper i språket. 

Modersmålsundervisning i ett nationellt minoritetsspråk ska erbjudas även om 

språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet. 

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela 

föreskrifter om modersmålsundervisning. Sådana föreskrifter får innebära att 

modersmålsundervisning ska erbjudas i ett språk bara om ett visst antal elever 

önskar sådan undervisning i det språket. (Sveriges Riksdag 2012b) 

Följaktligen måste barnet använda modersmålet i hemmet, och ha grundläggande 

kunskaper i modersmålet för att kunna få modersmålsundervisning i grundskolan. 

Om förskolan inte medverkar till att utveckla barnens modersmål kan det hända att 

de inte längre kommer att kunna eller vilja använda sitt modersmål hemma, och 

därmed förlorar de rätten till modersmålsundervisning i grundskolan, om 

modersmålet inte är ett nationellt minoritetsspråk. Enligt skollagen får barn med två 

eller fler modersmål bara modersmålsundervisning i ett av språken, och endast när 

det finns ett visst antal barn som önskar sådan undervisning i ett och samma språk. 

Detta kan innebära två saker: 1) När bara ett barn vill utveckla sitt modersmål får 

denne inte modersmålsundervisning på grund av spärren med antal barn. 2) När 

antalet barn är för få för att kunna bilda en grupp för modersmålsundervisning, kan 
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något barn känna av grupptrycket och känna sig tvungen att delta i undervisningen 

även om det egentligen inte vill. 

Enligt Fürth m.fl. (2002) är såväl samhället som ledning och pedagoger i 

skolväsendet negativa till modersmålsstöd och modersmålsundervisning. Deras 

undersökning synliggör en samhällelig uppfattning om modersmålsundervisningen 

som handlar om att modersmål har lägre status än svenska i allmänhet, och att 

modersmål även har olika status sinsemellan. Undersökningen synliggör även 

attityder till modersmålsstöd bland femåringar, föräldrar och lärare i förskolan. Å ena 

sidan upplever de flesta femåringar att det är roligt att lära sig olika språk, och de är 

positiva till tvåspråkighet, å andra sidan upplever vissa barn att tvåspråkighet är en 

avvikelse. Föräldrarnas attityd och uppfattning varierar mellan förskolor. I en 

förskola är man positiv till modersmålsstöd, medan det ifrågasätts mycket i en annan. 

Förskollärare har uppmärksammat att barn har varierade uppfattningar om 

modersmålsstöd, och att de antingen känner sig utpekade eller utvalda. Lärarna har 

även uppmärksammat att modersmål har en lägre status inom skolväsendet. 

Elmeroth (2008) påpekar även att modersmålslärarnas pressade anställnings-

förhållande utgör ett hinder för modersmålsundervisning, och att det rör sig om en 

institutionell diskriminering som vilar på kunskapsbrist. Hon beskriver att många 

modersmålslärare inte har vare sig någon kontakt eller samarbete med andra lärare, 

och att de oftast jobbar deltid. Detta kan innebära att dessa lärare är tvungna att 

arbeta ideellt om de prioriterar undervisningskvalitén, eller att de måste sänka den till 

en nivå som motsvarar lönen. Modersmålslärarens dåliga anställningsförhållanden 

signalerar i sin tur till främst barn och lärare att modersmål inte är lika viktigt som 

svenska. När skolan och samhället signalerar modersmålets mindre värde uppfattar 

flerspråkiga barn det som att de också är mindre värda än svenska barn. Därför är det 

viktigt att alla inom skolväsendet – särskilt pedagoger som arbetar med de yngsta 

barnen med andra modersmål än svenska – har kunskap om hur viktigt det är att 

gynna ett barns modersmål, såväl i familjen, skolan som i samhället. 

Enligt Mlekov och Widell (2003) är det ett faktum att dåliga kunskaper i svenska 

även ger utslag på arbetsmarknaden, fastän den arbetssökande är flerspråkig eller om 

denne har kunskaper i flera andra språk. Forskarna menar att bedömningen mer 

grundar sig på den språkliga förmågan man inte besitter än på vilka kompetenser 

man har för att kunna utföra arbetsuppgifterna, vilket i sin tur leder till att personer 

med utländsk bakgrund eller personer med talsvårigheter har svårare att få ett arbete. 

Likaledes förväntas vuxna invandrare att bli så svenska som möjligt, vilket innebär 

att de måste förändra sin värdegrundsuppfattning, lära sig ett nytt språk och oftast 

byta yrke (Elmeroth 2008).  
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5 TEORI 

I föreliggande kapitel redovisas det här arbetets teoretiska ansats och teoretiska 

ramverk, dvs. den forskning som har varit till hjälp under arbetets gång. 

5.1 Teoretiskt ramverk 

I det här avsnittet ligger fokus på den forskning som har varit till hjälp då jag har 

sökt svar på de tre forskningsfrågorna. Bronfenbrenners (1979) utvecklings-

ekologiska perspektiv har varit ett verktyg för att klarlägga förhållandet mellan 

språkutveckling och omgivning. Habitus och kapital av Bourdieu (1986) har använts 

för att hitta ett mönster i informanternas åsikter. Forskning kring interkulturell 

pedagogik, bl.a. Elmeroth (2008), har använts som ett centralt förhållningssätt i detta 

examensarbete med syfte att finna konkreta strategier för att kunna skapa 

interkulturell utbildning i förskolan. 

5.1.1 Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell 

Bronfenbrenner (1979) klargör samspelet mellan individen och miljön över tid och 

rum. Han betraktar barns omvärld ur fyra system
1
: mikrosystem, mesosystem, 

exosystem samt makrosystem. Mikrosystemet står för de närmaste miljöerna som 

barnet vistas i, såsom hemmet, förskolan, fritidshemmet och skolan. Mesosystemet 

står däremot inte för någon institution, utan för familjens krav, förväntningar och 

kontakter med omgivningen samt de olika närmiljöernas kontakter sinsemellan. 

Exosystemet handlar om förhållanden i närmiljön, bostadsområdet, föräldrars 

ekonomi, förhållandet på föräldrarnas arbetsplatser, barnomsorgspolitik, distans till 

bibliotek m.m., vilket således omfattar miljöer som indirekt påverkar barnet. 

Samhällets organisation som påverkar barns livsvillkor och samhälleliga krav räknas 

emellertid som makrosystemet (a.a.). 

 

 

Makrosystem Samhällets organisation och samhälleligt krav 

Exosystem 
Bostadsområde, föräldrars ekonomi, barnomsorgs politik, 

distans till bibliotek m.m. 

Mesosystem 
Familjens krav, förväntningar och kontakter med 

omgivningen m.m. 

Mikrosystem Hemmet, förskolan, fritidshemmet och skolan 

Figur 1: Miljöns olika system i relation till barnet (bygger på Bronfenbrenner 1979) 

Figur 1 ger en översikt över dessa system, och den synliggör hur stor påverkan olika 

miljöer har på barnets utveckling. I jämförelse med socialisation, som betraktas över 

tid, handlar dessa system om både tid och rum: Ju närmare miljön ligger, desto större 

påverkan har den, och ju tidigare påverkan sker desto djupare spår lämnas kvar i 

framtiden. Mikro- och mesosystemen är således de viktigaste miljöerna för ett barns 

kunskapsutveckling och subjektskapande (Svensson 2009). Aktiviteter, roller och 

relationer är väsentliga aspekter, och pedagoger bör studera barns språkutveckling 

utifrån dessa (a.a.) 

 

1. Det finns ytterligare ett system, det s.k. kronosystemet. I detta system fokuserar man dock mest på tid och process 

(Bronfenbrenner 1988). T.ex. att familjen flyttar från ett land till ett annat är en väsentlig faktor i kronosystemet. Jag kommer 

inte att använda mig av begreppet i detta examensarbete på grund av dess avvikande karaktär. 

Barnet 
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5.1.2 Bourdieus habitus och kapital 

Habitus utgör en människas handlingar, bl.a. konsumtion och aktiviteter (Bourdieu 

1999). Enligt Ahrne m.fl. (2008:67) är habitus ”disposition för ett visst sätt att handla 

och reagera”. Enligt Einarsson (2009:165) är habitus detsamma som ”ett mönster för 

perception, tänkande och handling”. Enligt Bourdieu (1999) och Einarsson (2009) 

finns det ekonomiskt, kulturellt, socialt samt symboliskt kapital, och när två personer 

uppvisar liknande mönster i dessa så är sannolikheten stor att de har liknande smak, 

att de talar på ett liknande sätt, att de väljer liknande skolor till sina barn, m.m. Enligt 

Bourdieu (1999) finns det tydliga kopplingar mellan benägenheter för sina val, dvs. 

smak/livsstil och sociala positioner, dvs. yrke. Habitus är, med andra ord, en individs 

medvetna och omedvetna inlärda handlingsmönster som präglas av den grupp 

individen tillhör, och vår habitus påverkar var vi hamnar i de sociala hierarkierna 

(Gripsrud 2002). Således skiljer sig en arbetares handlingar från en företagsledares. 

Vår syn på samhället – det s.k. sociala landskapet – förändras när vi som betraktare 

ändrar vår ståndpunkt (Ahrne m.fl. 2008). En människas uppfattningsbilder av ett 

samhälle beror således på vilket hus eller rum man tittar ifrån. Det är alltså kön, 

ålder, social klass, födelseland, bostadsort och en mängd andra förhållanden som 

påverkar vår upplevelse av omvärlden. Detta liknar jag vid Bronfenbrenners och 

Courters begrepp social adress (Bronfenbrenner 1988). Varje människa har således 

olika sociala adresser beroende på social klass, nationalitet, etnisk tillhörighet m.m. 

Beträffande barns uppväxtmiljöer finner forskarna en ny tendens att dessa variationer 

expanderar beroende på faktorer som familjetyper, barnomsorgsval m.m. 

5.1.3 Interkulturell pedagogik 

Mångkulturalitet innebär att det finns människor med olika kulturella bakgrunder, 

oavsett hur kulturerna möts eller interagerar. Däremot förutsätter interkulturalitet att 

olika kulturer samverkar och berikar varandra (Lahdenperä 2008). Mångkulturalitet 

uppfattas således som ett tillstånd av kulturell mångfald, och interkulturalitet som 

mångfaldens samspelande process. Interkulturalitet kan betraktas utifrån moraliska, 

kritiska samt nydanande perspektiv. Sett ur det moraliska perspektivet handlar 

interkulturalitet om demokrati, jämlikhet, social rättvisa, tolerans, inkludering samt 

ömsesidighet. Enligt Lahdenperä (a.a.) handlar ett kritiskt perspektiv om att hålla 

egna kulturella värderingar på avstånd, och att vidga sin förståelse kring kultur som 

social konstruktion. Utifrån det nydanande perspektivet utmärks interkulturalitet som 

gränsöverskridande, och det handlar om att se möjligheten att skapa något nytt (a.a.). 

Interkulturell kompetens definieras som att kunna ”undvika alltför stora missförstånd 

eller konflikter i mötet med människor från andra kulturer” (Stier 2009:151), men 

pedagogers interkulturella kompetens handlar om att aktivt arbeta med mångfalden. 

Ett interkulturellt förhållningssätt genomsyras av att se olikheten som en tillgång, 

samt att erkänna barnens kompetens och erfarenheter (Elmeroth 2008). Förskolan 

som institution för interkulturell utbildning kan således skapas genom att aktivt 

arbeta mot den etniska maktordningen, och samtidigt arbeta för alla människors lika 

värde. Lindberg (2011) understryker att alla lärare bör betrakta den språkliga och 

kulturella mångfalden som en tillgång. Att arbeta med mångkultur är enligt 

Lunneblad (2009) att ta hänsyn till allas hemkulturer. Emellertid upplever vissa att 

det är svårt att förankra intentionerna och därför riktar vissa kritik mot interkulturell 

pedagogik och menar att den är utopisk eller idealistisk (a.a.). 
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5.2 Teoretisk ansats 

Sett ur ett utvecklingsekologiskt perspektiv så finns det ett starkt samband mellan ett 

barns utveckling och de miljöer som barnet vistas i (Bronfenbrenner 1979). Enligt 

forskaren har uppväxtmiljön i hög grad även betydelse för barnets språkutveckling. 

Barn påverkas dock på olika sätt beroende på t.ex. tidigare och parallella erfarenheter 

(a.a.). I detta avsnitt granskas omgivningens betydelse vid språkutvecklingen sett ur 

ett utvecklingsekologiskt perspektiv efter Bronfenbrenners utvecklingsekologiska 

system (1979), med koppling till Bourdieus habitus (1999) samt interkulturell 

pedagogik enligt Elmeroth (2008). 

5.2.1 Makrosystem 

Makrosystemet omfattar samhällets övergripande mönster, vilket skapas av mikro-, 

meso- och exosystemets egenskaper i ett samhälle eller ett segment (Bronfenbrenner 

1979). Enligt Bourdieu (1999) finns det tydliga kopplingar mellan sina val, dvs. 

smak/livsstil och bestämda sociala positioner, dvs. yrken. Svensson och Ulfsdotter 

Eriksson (2009) har genomfört en studie om yrkesstatus. Enligt forskarna erhålls ofta 

höga löner i de yrken som rangordnas högst, och dessa domineras av män. Lönerna 

är oftast låga i de yrken som rangordnas lägst, och de är starkt dominerade av ettdera 

könet. Följaktligen har det utifrån en samhällelig monokulturell norm skapats en 

rangordning som uppskattar medel- eller överklass och män (jfr Elmeroth 2008). 

Med andra ord finns det en rådande norm i samhället som missgynnar utlandsfödda. 

Det är främst barn och kvinnor som är i underläge och som har svårt att uppnå status. 

Enligt Elmeroth (2008) bemöter myndigheter minoriteter antingen med en 

interkulturell eller med en monokulturell kultur. Tjänstmännen i den interkulturella 

kulturen förhåller sig till invandrare och minoriteter på följande sätt: ”mångfalden 

ska bevaras, samhället ska värna om mångfalden samt mångfalden berikar” (a.a:69). 

Däremot anser tjänstemännen i den monokulturella kulturen att: ”samhället saknar 

förmåga att ’ta hand om’ invandrarna”, ”alla ska behandlas lika” och ”invandrare ska 

bemötas som svenskar” (a.a:70-71). Enligt Elmeroth (a.a.) grundar sig tjänstmännens 

uppfattning i den monokulturella kulturen på brist på utbildning och 

kompetensutveckling. Hon understryker även att det är av största vikt att 

pedagogerna reflekterar över sin verksamhets kultur. 

Vårt sätt att betrakta verkligheten påverkas även av medier och Elmeroth (2008) 

beskriver medias makt i vårt mångkulturella samhälle på följande sätt: ”Medias makt 

i konstruktionen av ’vi och dom’ utgår inte från en objektiv verklighet utan kan 

snarast beskrivas som sensationssökande eller upplagehöjande journalistik” (a.a:34). 

Enligt Gripsrud (2002) presenterar medier varierade sätt för oss att förstå världen, 

idéer och värderingar. Enligt honom berättar medierna för oss vad det innebär att 

vara pojke eller flicka, att komma från Norrland eller Skåne osv. Medierna bidrar 

följaktligen till vår uppfattning om vår verklighet och identitet, genom att förtydliga 

skillnader mellan oss själva och de andra. Medier skapar inte, utan de bekräftar de 

förhållanden som redan existerar i samhället. Media och samhälle har följaktligen 

gemensamma bilder när det gäller normen, men tv-figurerna har ingen direkt 

påverkan på barns identitetsskapande (Rönnberg 1997). Sociala, kulturella och 

psykologiska förhållanden påverkar således enskilda individer mer än 

medieförbrukningen. Medier och samhället kan således ge en viss negativ påverkan 

till vår norm, men avgörande faktor är i själva verket den nära omgivningens sociala, 

kulturella och psykologiska budskap. 
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5.2.2 Exosystem 

I exosystemet räknas det utvecklande barnet inte som aktör, utan det handlar om 

händelser eller situationer som indirekt påverkar barnet, t.ex. relationen mellan 

hemmet och föräldrarnas arbetsplats (Bronfenbrenner 1979). Exosystemet ger inte 

således någon direkt påverkan på barns livsvillkor, men förhållandet mellan 

exempelvis samhället och skolväsendet präglar ett barn. Den samhälleliga 

monokulturella normen påverkar skolväsendet, och skolväsendet fortsätter producera 

den om pedagoger inte aktivt motverka den. Enligt Abrahamsson (1973) 

reproducerar skolan arbetskraft, arbetsmarknad och avsättningsmarknad. Den utövar 

social kontroll via socialisation och fysisk förvaring, och tillgodoser individuell 

välfärd samt sortering. 

En svensk undersökning visar att vart tionde barn har samma yrke som sin far eller 

mor (Patmalnieks 2011). En jämförelse mellan Svensson och Ulfsdotter Eriksson 

(2009) och Patmalnieks (2011) visar att det finns en tendens att en förälders yrke 

med relativt låg status ärvs i högre grad än när en förälder har ett yrke med hög 

status. Det har alltså konstaterats att en förälders lägre habitus tycks påverka barnens 

framtida position i de sociala hierarkierna. Men när en förälder har högre habitus, så 

tycks habitus inte påverka barnens framtida yrkesval. Skolväsendet har stora 

möjligheter att motverka denna brist genom att ge alla barn likvärdig skolgång, 

främst genom att inte missgynna barn som lätt kan halka efter. 

Elmeroth (2008) ifrågasätter om någon verkligen har några valmöjligheter när det 

gäller segregerat boende, och hon pekar på utomeuropeiska minoritetsgruppers 

svårigheter på bostadsmarknaden. Vidare påpekar Elmeroth (a.a.) vår dubbelmoral 

genom att använda begreppet Not In My Back Yard (inte på min bakgård). Många 

påstår att det är bra med ett jämlikt samhälle, men de vill samtidigt själva ha det 

bättre än andra. Kunskapsområde och kvalité, inklusive språkinlärning och 

språkanvändning, är en väsentlig del av det kulturella kapitalet. Dock har förskolan 

och skolan uppdraget att tillgodose barnens optimala utveckling med hänsyn till 

varierade förutsättningar, utan någon dubbelmoral. Följaktligen ska habitus eller 

kapital inte påverka arbetet i förskolan och skolan. 

5.2.3 Mesosystem 

Mesosystemet står enligt Bronfenbrenner (1979) för familjens krav, förväntningar 

och kontakter med omgivningen, samt de olika närmiljöernas kontakter sinsemellan. 

Vidare hävdar Bronfenbrenner att kontakten mellan skolan och hemmet är mer 

avgörande än didaktiken när det kommer till ett barns språkutveckling. 

Enligt Einarsson (2009) ger ett gemensamt språk eller en gemensam dialekt en 

gemenskapskänsla, en s.k. vi-känsla hos människor. Inkludering handlar om att ta 

hänsyn till elevers mångfald och att betrakta individuella olikheter som möjligheter 

att berika lärandet (Svenska Unescorådet 2008). Modersmålsstöd kan således även 

betraktas som ett instrument för inkludering som syftar till att öka alla barns 

tillgänglighet till lärande. Enligt Persson (2008) lanserades begreppet en skola för 

alla i samband med 1980-års läroplan, Lgr 80, och det skall ses som skolans 

målsättning för att kunna ge alla barn möjligheten till en meningsfull skolgång 

genom att känna delaktighet och gemenskap i en inkluderande miljö. På tal om en 

skola för alla så läggs fokus på individuella variationer, å ena sidan som en följd av 

fysiologiska och psykologiska faktorer, och å andra sidan som en följd av sociala 

faktorer såsom t.ex. familj, ekonomi, religion eller språk. Att främja arbetet med 
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modersmål i förskolan ligger i linje med realiseringen av intentionen en förskola för 

alla ur ett vidgat demokratiskt perspektiv (Einarsson 2009; Persson 2008; Svenska 

Unescorådet 2008). 

Börjesson (2002) problematiserar segregationsåtgärder i skolan och benämner det 

som en historisk dysterhet. Hjörne och Säljö (2008) betraktar segregering och 

integrering som ett tidlöst dilemma. Integrering innebär enligt Nirje (2003:123) att 

”kunna och att få vara sig själv bland andra”. Programmet HELIOS inom Europeiska 

Unionen (EU) drevs mellan 1993 och 1996 med ambitionen att skapa en skola för 

alla (Brodin & Lindstrand 2010). Där understryks bl.a. vikten av goda relationer 

mellan föräldrar-barn-lärare, att möta varje barns individuella behov, lärarnas höga 

kompetens och ekonomiska resurser. Första steget mot en skola för alla är enligt 

forskarna att uppskatta variationer och olikheter. Deras bärande argument är att 

tillämpa ett sociokulturellt perspektiv med barnet i centrum, i stället för att betrakta 

dem ur ett normalitets- och avvikelseperspektiv, vilket innebär att förskolan och 

skolan skall vara flexibla och möjliggöra varje barns optimala utveckling 

tillsammans med föräldrarna. 

Enligt Axelsson (2004) utvecklar lärare ofta stereotyper om elever och deras 

familjer, men enligt henne kan ett föräldrasamarbete motverka detta. Enligt Lamoral 

m.fl. (1996) har föräldrarna en nyckelroll i integrationsprocessen eftersom de 

huvudsakligen kan bidra med tre saker:  

 Information: Det är viktigt för skolan och förskolan att få information om rutiner 

och vanor i hemmet. Vetskap om t.ex. hur föräldrarna brukar bemöta barnet i 

olika situationer är betydelsefullt för att skapa trygghet för barnet i skolan och 

förskolan.  

 Samarbete: Skolan/förskolan kan tillsammans med föräldrarna och med 

gemensamma strategier främja barnens utveckling.  

 Kunskaper: Föräldrarna känner sitt barn bäst, och om barnet är fött i utlandet har 

föräldrarna t.ex. mycket kunskap om landet och det kan skolan/förskolan ha stor 

nytta av. Samtidigt behöver föräldrarna få information om vilka rättigheter och 

vilket ansvar de har, regelbunden kontakt med skolan samt vägledning och stöd 

(a.a.). Enligt Elmeroth (2008) är det emellertid oerhört viktigt att komma ihåg att 

ett barn aldrig får förväntas vara tolk åt sina föräldrar. 

5.2.4 Mikrosystem 

Mikrosystemet står för de närmaste miljöerna som barnet vistas i, såsom t.ex. 

hemmet, lekplatsen, förskolan, fritidshemmet och skolan (Bronfenbrenner 1979). 

Enligt Illeris (2007) sker lärande genom integration mellan individ och omvärld. 

Kunskap skapas med andra ord ”inom individen samt i dialog och samvaro med 

andra” (Sellbjer 2008:18). Omgivningen har under sådana förhållanden en stor 

betydelse för barnets utvecklingsförlopp, och barnets handlingar möjliggörs eller 

begränsas beroende av olika sammanhang eller miljöer (Nordin-Hultman 2004). 

Piaget (1984 [1973]) betonade interaktionens viktiga roll för språkutveckling. Barnet 

upptäcker språket genom den sociala samvaron med andra. I samtal med vuxna får 

barn stöd för att ge orden innehåll och att utveckla språket (a.a.). Håkansson (1998) 

klargör likaledes vikten av den ytliga stimulansen som ligger närmast barnets egen 

språkliga nivå, den s.k. proximala utvecklingszonen myntat av Vygotskij (1986 

[1962]). 
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Även Skolverket (2005) betonar att barnens språk och tankverksamhet utmanas när 

personalen samtalar med dem i meningsfulla sammanhang. I enighet med Skolverket 

(a.a.) understryker flera forskare vikten av kommunikation vid begreppsbildning och 

lärande på följande sätt: ”Att tillägna sig ett begrepp i ett sociokulturellt perspektiv 

kan förstås som en individs ökande förtrogenhet med begreppets innebörd och dess 

användningsområde” (Säljö & Wyndhamn 2002:29). ”Språket, konversationen, är 

den mest betydelsefulla mekanism vi har för att utveckla, testa och kommunicera 

kunskap. Med hjälp av språket kan vi diskutera och utveckla begrepp” (Schoultz 

2002:45). Vid språkutveckling, som är en av de viktigaste kunskapsutvecklingarna 

hos barn, bör en pedagog visa en positiv attityd till språk (Benckert m.fl. 2008). 

Enligt forskarna bör en pedagog medverka i barnens utveckling, och vara en förebild 

genom att visa barnen att tal och skrift oupphörligen används i verksamheten. 

Samtidigt bör en pedagog vara en god lyssnare och en förebild som samtalspartner 

(a.a.). Enligt Svensson (2009) är det viktigt att se till att ett barn inte bemöts som 

förlorare i samhället, särskilt när ett barn lever i en socialt fattig hemmiljö och saknar 

stöd och stimulans i hemmet. Förskolan har således ansvar att främja barns 

utveckling på bästa sätt utan att lämna något utvecklingsområde helt till hemmet. 

Människors kulturella resurser (kulturellt kapital) överförs från föräldrar till barn 

(Bourdieu 1999). Familjer med hög utbildning föredrar t.ex. klassisk framför rock, 

och de har även en bestämd litteratursmak m.m. Samtalet i hemmet är mer likt det 

som förs i skolan än det samtal som förs i familjer med låg utbildning. Einarsson 

(2009) menar att ett samtal i en högutbildad familj har en tendens att föras genom 

åsiktsutbyten till skillnad mot i en lågutbildad familj där samtal mer förs genom 

uppmaningar. Barns språkliga utveckling hänger tätt samman med hur familjen talar 

i hemmet, och därför kan man hävda att barns framtida sociala anseende således 

beror på föräldrarna. Svensson (2009) kartlägger avgörande faktorer för barns 

språkutveckling i hemmiljön utifrån följande aspekter: tillgång till skriftspråket och 

dator, föräldrars och syskons attityd till läsning och skrivning, diskussionsutrymme 

kring vad man läser, högläsningens omfattning, innehåll och syfte m.m. Hon påpekar 

även att omgivande vuxnas språkutövande och dess likheter med skriftspråk, dvs. ett 

icke situationsobundet språk med rik nyanserade och abstrakta begrepp, är en 

avgörande faktor för skolframgång. 
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6 METOD 

I detta kapitel redovisas metodval, undersökningsinstrument, tillvägagångssätt, 

forskningsetiska överväganden och metodkritik. 

6.1 Metodval 

Eftersom syftet innebär att undersöka människors uppfattning om en företeelse så har 

en fenomenologisk metod valts i det empiriska arbetet med kvalitativa forsknings-

intervjuer som instrument. Fenomenologi är ett filosofiskt perspektiv med 

undersökningspersonernas livsvärld i fokus. Utifrån fenomenologisk forsknings 

förhållningssätt betraktas verklighet som beroende av hur människor uppfattar att 

den är. Fenomenologisk forskning innebär således att undersöka fenomenen utifrån 

aktörernas perspektiv (Kvale & Brinkmann 2009). 

6.2 Undersökningsinstrument 

För att kunna besvara mina frågor har jag valt den kvalitativa forskningsintervjun i 

form av en halvstrukturerad intervju som undersökningsinstrument. Det innebär att 

intervjuaren ställer frågor som ger intervjupersonen utrymme att svara med egna ord, 

vilket anses vara användbart när syftet är att identifiera intervjupersonens uppfattning 

om ett fenomen (Patel & Davidsson 2011). Kvalitativa intervjuer ger således 

intervjuaren en möjlighet att kunna ”förstå världen från undersökningspersonernas 

synvinkel” (Kvale & Brinkmann 2009:17). Enligt Kvale och Brinkmann (a.a.) är det 

omöjligt att formulera svarsalternativ eller avgöra svarens sannolikhet i förväg i en 

kvalitativ intervju. Vilka tilläggsfrågor som används i intervjuerna beror således på 

intervjupersonernas svar. I det empiriska arbetet genomfördes en intervju via e-post 

och 11 direkta intervjuer, varav en blev en gruppintervju efter informanternas 

önskemål.  

6.3 Tillvägagångssätt 

6.3.1 Urval 

Ladberg (2000) betonar att det är lättare att integrera modersmål i en skola där flera 

elever har olika modersmål än i en skola där det endast finns enstaka elever med 

annat modersmål än svenska. Om det finns en viss boendesegregation i ett samhälle 

underlättar det således arbetet med modersmål i förskolan, eftersom man å ena sidan 

inte alls behöver arbeta med modersmål i en förskola där har alla barn svenska som 

modersmål, och å andra sidan blir det helt naturligt att arbeta med modersmål i en 

annan förskola där har alla barn ett annat modersmål än svenska. Min vilja var 

således att hitta en förskola med en hög andel barn med andra modersmål än svenska 

i ett litet samhälle som inte omfattades av någon boendesegregation. 

Då upptäckte jag att andelen barn som inte hade svenska som modersmål uppgick till 

cirka 50 procent i en förskola. Efter vidare undersökning upptäckte jag att 

Skolinspektionen hade kritiserat förskoleverksamheterna i kommunen under flera år, 

eftersom de inte hade gett barnen med andra modersmål än svenska möjligheten att 

utveckla sitt modersmål. I förskolans kvalitetsredovisning för år 2011 står att läsa att 

verksamheten har såväl resurs- som kompetensbrist beträffande modersmål. Jag 

genomförde min undersökning i den kommun där denna förskola fanns. Urvalet av 

intervjupersonerna växte fram under arbetets gång. 
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6.3.2 Informanterna 

Sammanlagt 15 personer fördelade på 11 olika yrkeskategorier medverkade i det 

empiriska arbetet. Samtliga anses ha någon yrkesmässig koppling till förskolan. 

De är verksamma i samma kommun som förskolan. Intervjupersonerna är två 

barnskötare, tre förskollärare, en förskolechef, en bildningschef, två bibliotekarier, en 

SFI-lärare, en distriktssköterska, en barnmorska, en arbetsförmedlare, en 

flyktingsamordnare samt en IFO-chef. 

Arbetsförmedlaren har hand om etableringsinsatser och arbetar med personer som 

har kommit från olika länder. 

Barnmorskan föreläser bl.a. om kvinnors sexualitet och rättighet i Sverige för 

personer som har kommit från andra länder. 

Två barnskötare och två förskollärare arbetar tillsammans på en småbarnsavdelning 

med barn i åldrarna ett till tre år. Med dem genomfördes en gruppintervju, och 

samtliga har lång erfarenhet av att arbeta med barn. En barnskötare hade nyligen 

avslutat sin studie kring småbarns lärande i språk och matematik. Den tredje 

förskolläraren arbetar på en annan avdelning i samma förskola. Hon har 

specialkompetens i flerspråkighet och har för närvarande en ledande roll i förskolan 

kring modersmål. 

Bibliotekarierna har ett tätt samarbete med förskolor, skolor, barnhälsovården och 

socialförvaltningen. En av bibliotekarierna är ansvarig för babyträffar på biblioteket. 

Där erbjuds barn under 18 månader olika aktiviteter i samarbete med förskollärare 

och musiklärare. Den andra bibliotekarien är bl.a. ansvarig för samarbetet med SFI. 

Biblioteket har, i enlighet med bibliotekslagen, en särskild plan för att ta hänsyn till 

utländska språk.  

Bildningschefen har ett övergripande ansvar för kommunens utbildnings- samt 

kulturverksamhet, dvs. utbildning, barnomsorg, fritidsverksamhet för ungdomar, 

kultur och bibliotek. Bildningschefen är utbildad lärare och har tidigare medverkat i 

lärarutbildningen vid ett universitet.  

Distriktssköterskan ger föräldrarna stöd i frågor som rör föräldraskapet i samband 

med regelbundna besök vid t.ex. vaccinering eller kontroll.  

Flyktingsamordnaren arbetar med nyinvandrade i kommunen, och stödjer deras 

introduktion i samhället. Hon ger information om Sverige och fungerar som 

brobyggare mellan nyinvandrade personer och olika enheter.  

Förskolechefen har ansvar för två kommunala förskolor. En av förskolorna har en 

hög andel barn med andra modersmål än svenska. 

IFO-chefen har ett övergripande ansvar på enheten IFO. IFO står för individ- samt 

familjeomsorg, och enheten tar ansvar för ekonomiska bidrag, rådgivning eller annan 

hjälp till enskilda personer eller familjer (NE 2012a). 

SFI-läraren har tidigare arbetat som grundskollärare. Hon har en grupp elever som 

har kommit lite längre i sin svenska utbildning och då har eleverna även 

arbetsförlagd språkutbildning. 
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6.3.3 Intervjufrågor 

Intervjuerna inleddes med information om syfte, uppläggning, tidsram, etiska 

aspekter samt användning av resultatet. Samtliga intervjupersoner fick skriftligen ta 

del av följande frågor innan intervjuerna ägde rum: 

 Hur ser du på förskolebarn med annat modersmål än svenska? 

 Hur ser du på föräldrar inom svenskundervisning för invandrare?’ 

 Hur ser du på integration i samhället? 

 Hur blir det synligt i din verksamhet? 

Vid det första intervjutillfället upptäckte jag att det behövdes tydliggöra frågorna och 

då omformulerade jag ovanstående frågor till nedanstående. Efter korrigeringen 

kunde jag använda mig av samma frågor vid alla intervjuer tillfälle. 

o Vad tänker du på när jag säger förskolebarn med annat modersmål än svenska? 

o Vad tänker du på när jag säger föräldrar som går på SFI? 

o Vad tänker du på när jag säger integration i samhället? 

o Kan du beskriva ditt arbete med koppling till vad du har berättat innan? 

Som tidigare har nämnts är det omöjligt att formulera svarsalternativ vid en kvalitativ 

intervju (Kvale & Brinkmann 2009). Det var med andra ord intervjupersonernas svar 

som avgjorde vilka följdfrågor jag skulle ställa. När en informant hade tänkt mest på 

modersmål, ställde jag frågor kring modersmål. När en annan informant hade tänkt 

mest på svårigheter att kommunicera med flerspråkiga personer, ställde jag frågor 

kring kommunikationstvist. 

6.3.4 Databearbetning 

Dokumentationen utfördes i form av ljudinspelning med MP3-spelare, och samtliga 

intervjupersoner accepterade att intervjun skulle spelas in. Intervjuerna sträckte sig 

mellan 16 och 47 minuter och transkriberades efteråt. Ljudupptagningarna omfattade 

totalt 267 minuter. Transkriberingen skedde på datorn, och det tog cirka tre timmar 

per intervju, dvs. sammanlagt cirka 30 timmar. 

Larsson (1986) och Kvale och Brinkmann (2009) fungerade som referensverk i det 

här arbetets fenomenografiska analys. Varje intervju behandlade många olika 

fenomen som jag samlade under olika kategorier, genom att jämföra, finna 

likheter/olikheter och se mönster i intervjusvaren. Inledningsvis kategoriserades 

informanternas kommentarer efter de tre forskningsfrågorna: 

1) betydelsen av att barn får utveckla sitt modersmål, 

2) attityder till modersmål i förskolan, och 

3) förslag på hur man kan gå till väga med barns modersmål. 

Sedan delades varje kategori in enligt följande: 

1.1) innebörd, 1.2) tillgång, 1.3) identitet, 1.4) auktoritet, 

2.1) behovet, 2.2) nuläget, 2.3) metodiken och didaktiken, 

3.1) inskolning, 3.2) metodiken och didaktiken, och 3.3) förhållningssätt.  

Med andra ord har jag skapat ett kategorisystem, och delat in svaren under respektive 

kategori, en s.k. kvalitativ innehållsanalys. Ovanstående kategorier har därefter 

använts som rubriker i resultatavsnittet. 
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6.4 Forskningsetiska överväganden 

I det empiriska arbetet följdes forskningsetiska principer och Vetenskapsrådets 

(2002) fyra huvudkrav: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär att man informerar intervjupersonerna om 

undersökningens syfte. I det empiriska arbetet informerades informanterna om vem 

jag var och vad mitt arbete syftade till. 

Samtyckeskravet innebär att informanterna själva får bestämma om de ska delta och 

hur länge intervjun ska fortgå. Deltagarna får således avbryta intervjun när som helst 

eller välja att hoppa över frågor som de inte vill besvara. Samtliga informanter fick ta 

del av denna information. Medverkan, intervjumetod och dokumentationsmetod 

valdes i samråd med informanterna i det empiriska arbetet och tidsramarna för 

intervjun fastställdes i förväg. 

Konfidentialitetskravet innebär att forskaren har tystnadsplikt, vilket innebär att 

informanternas anonymitet skall bevaras. Detta krav har jag särskilt beaktat och 

därför framkommer inte kommunens, enheternas eller personernas namn i något 

dokument och detta underströk jag framför allt inför varje intervju. 

Nyttjandekravet medför att forskaren inte får lämna ut den samlade informationen 

eller använda den för något annat ändamål än studiens. Deltagarna informerades om 

att uppgifterna endast kommer att användas för forskningsändamålet. Under arbetets 

gång förvarades inspelningarna och anteckningarna utom räckhåll för andra personer 

och sedan raderades de. 

6.5 Metodkritik 

Gruppintervjuer medför risken att informanterna påverkar varandra (Stukát 2005). 

Följaktligen hade jag planerat att alla intervjuer skulle ske enskilt. En intervju 

genomfördes dock med fyra personer samtidigt efter informanternas önskemål, och 

jag kunde konstatera att talutrymmet var ojämnt när det gäller gruppintervjuerna 

vilket anses vara en svaghet vid den här typen av intervjuer. 

Elitintervju är en ”intervju med personer som är ledare eller experter i en gemenskap, 

vanligen personer på mäktiga poster” (Kvale & Brinkmann 2009:357). Intervjun med 

IFO-chefen genomfördes via e-post. En fördel med elitintervjuerna i denna studie, 

trots en viss svårighet att få träffa dem, var att de gav forskningsområdet ett vidgat 

perspektiv och flera perspektiv genom att även intervjua personer som inte direkt 

arbetar med modersmål i förskolan. 

Vid transkriberingen tog jag hänsyn till de språkliga komplikationerna. Enligt Kvale 

och Brinkmann (2009:204) anses en ordagrann utskrift av intervju vara ”mest lojala 

och objektiva”, och att ”publicering av osammanhängande och repetitiva ordagranna 

intervjuutskrifter kan leda till en oetisk stigmatisering”. Forskarna nämner även att 

en korrekt skriftlig form gynnar läsbarheten och jag valde att prioritera det etiska 

perspektivet och läsbarheten, med optimal hänsyn till reliabilitet och validitet. 

Respondentvalidering (deltagarvalidering) är en process där informanterna har 

möjlighet att bekräfta att den beskrivning som forskaren har gett är korrekt (Bryman 

2011). Jag har låtit informanterna ta del av rapporten och samtliga har haft möjlighet 

att yttra sig om denna. Inga nya åsikter har framkommit. 
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7  RESULTAT 

I föreliggande kapitel presenteras undersökningens resultat. Informanterna benämns 

som mikroinformant, mesoinformant eller exoinformant, dvs. en informant som ingår 

i mikro-, meso eller exosystemet. Tabell 1 redogör för informanternas indelning. 

 

Tabell 1: Informanternas indelning i relation till flerspråkiga förskolebarn/föräldrar 

 

Exoinformant arbetsförmedlare, barnmorska, IFO-chef 

Mesoinformant bibliotekarier, bildningschef, distriktssköterska, flyktingsamordnare, förskolechef 

Mikroinformant barnskötare, förskollärare, SFI-lärare 

 

Inledningsvis redovisar jag informanternas åsikter kring modersmål, när det gäller 

betydelsen av att barn får utveckla sitt modersmål. Sedan redogör jag för hur de anser 

förskolans arbete att nuläget ser ut. Sist redovisar jag deras åsikter om hur man 

konkret kan gå till väga. Samtliga anser att modersmål är viktigt för barnen. Däremot 

går åsikterna isär när det gäller varför det är viktigt, vems ansvar det är att tillvara 

modersmålet och hur man konkret ska gå till väga. 

7.1 Betydelsen av att barn får utveckla sitt modersmål 

Här redovisas intervjupersonernas åsikter när det gäller modersmålets betydelse. 

Samtliga informanter betraktar i stort sett modersmål som handlar om språk- och 

identitetsutveckling. Mikro- och exoinformanters kommentarer antyder att de anser 

att det är viktigare för personer med annat modersmål än svenska att utveckla det 

svenska språket och att anpassa sig till det svenska samhället. Mesoinformanternas 

kommentarer antyder däremot att deras uppfattning stämmer överens med 

styrdokumentens intention om att tillvarata modersmålet i förskolan. 

7.1.1 Innebörd 

Två av informanterna understryker vikten av att föräldrar ska använda sitt eget 

modersmål, dvs. att de ska tillvarata modersmålet vid kommunikationen med sina 

barn, eftersom en persons förstaspråk har rikare innebörd än andraspråket oavsett hur 

bra man är på andraspråket. 

Modersmålet har andra nyanser än andraspråket 

En informant understryker vikten av att prata och läsa på modersmål i samvaron med 

de yngsta barnen, eftersom en människas modersmål innehåller andra nyanser än 

andraspråk, oavsett hur mycket man är bra på sitt andraspråk. Hon anser att det är 

lika viktigt att fortsätta med det. 

Mesoinformant: För oss är det jätteviktigt att poängtera för föräldrarna att man 

ska fortsätta prata sitt hemspråk […] för när det gäller samvaro med småbarn så 

har man andra nyanser på sitt hemspråk och det är jätteviktigt att vi berättar att 

de kan fortsätta med det, och att svenskan kommer med automatik i förskolan, i 

leken och i vissa grupper där det finns svenska barn som har ett bra språk. 

Föräldrar måste fortsätta läsa för barnen även på hemspråket, för svenska böcker 

kommer barnen att läsa i alla fall. 
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Modersmål innebär känslor och att uppfostra 

I en annan intervju betraktas modersmål som det språk som föräldrarna behärskar 

bäst. Modersmålet betraktas även här som familjens absoluta kommunikationsmedel 

med avseende på känslor och uppfostran. Modersmål i en familj omfattar således 

mer innebörd än vad andraspråk verbalt kan förmedla. 

Mesoinformant: De [föräldrarna med andra modersmål än svenska] har en 

ganska tuff situation i förhållande till sina barn för språket är ju ett naturligt 

kommunikationsmedel i familjen, det där hemspråk tror jag att det är känslor, 

ilska, uppfostran, hela den biten sker ju på det språk föräldrarna behärskar. 

7.1.2 Tillgång 

Två informanter understryker vikten av att utveckla barnens modersmål som resurs. 

En betraktar modersmålet som nyckeln till inlärning av ytterligare språk och den 

andra ser modersmålet som ett individuellt och samhälleligt kapital. 

Förstaspråk är avgörande för andra- och tredjespråksinlärning 

En informant understryker vikten av att främja modersmålet, dvs. förstaspråket, 

utifrån ett språkutvecklingsperspektiv. Hon menar att barnen måste får ett ordentligt 

förstaspråk för att kunna få andra- och tredjespråk. Annars får barn inte ett enda 

tillräckligt fungerande språk, enligt informanten. 

Mesoinformant: Det viktigaste för barnen är att få ett ordentligt förstaspråk, då 

kan man få ett andraspråk, tredjespråk, fjärdespråk och femtespråk. Men får man 

ett halvt förstaspråk så blir man ju halvspråkig på förmodligen nästa språk också. 

Många vägar öppnas när man kan många språk 

En annan informant uppfattar barn som en tillgång för samhället och uttrycker att 

flerspråkighet är en tillgång både individuellt och samhälleligt. Hon menar således 

att det finns fler möjligheter för flerspråkiga än enspråkiga personer i samhället. 

Mesoinformant: Jag tänker ”åh, så lyckliga är de”. […] Man ser barnen som en 

tillgång i samhället och särskilt då barn som har ett annat modersmål än svenska. 

Man ser vilka möjligheter de har som de sedan kan använda sig av i vuxen ålder. 

[…] Många vägar öppnas om man kan många språk. Så jag ser det bara positivt. 

7.1.3 Identitet 

Två informanter betraktar modersmål som handlar om identitet. Deras argument är 

att det sker en växelverkan mellan omgivningens attityd och identitetsutveckling, och 

att det är viktigt att barnen blir positivt bekräftade av sin omvärld. 

Att få känna sig lika accepterad oavsett hur man är 

En informant understryker vikten av att tillvarata barnens bakgrunder så att alla barn 

ska känna sig lika accepterade i skolan och förskolan oavsett var de kommer ifrån 

och hur de är. Syftet med detta är att främja barnens utveckling. 

Mesoinformant: Det är viktigt att man känner att man är lika accepterad oavsett 

var man kommer ifrån och hur man är, för att det handlar om ett barns 

utveckling. 

Vikten av omgivningens positiva attityd understryks i en annan intervju. Enligt 

informanten är det lika viktigt att respektera barnens känslor, såväl positiva som 

negativa, mot sitt modersmål. Hon menar att man även måste acceptera att ett barn 

inte vill prata på sitt modersmål. 



26 

Att få känna sig lika accepterad oavsett hur man känner 

Mikroinformant: Jag visar barnen att jag är intresserad av deras språk. Jag frågar 

dem vad ord heter på deras språk och på det sättet känner de att det är 

välkommet att prata på ett annat språk än svenska, och att det inte är mindre värt. 

Det finns en del som inte vill prata sitt språk men då får man acceptera det också. 

7.1.4 Auktoritet 

Beträffande språkinlärning anser fler intervjupersoner att det är svårare för vuxna än 

barn att lära sig ett nytt språk. De anser även att det blir svårt för familjen när barnen 

behärskar svenska bättre än sitt modersmål och när föräldrarna behärskar sämre 

svenska än sina barn. 

Att få vara barn 

Enligt en informant finns det en risk att föräldrarnas status sjunker i barnens ögon, 

vilket leder till att föräldrarna får dåligt självförtroende och att barnen blir tvungna 

att, även i vuxenfrågor, tolka åt sina föräldrar. Med andra ord får barnen inte längre 

vara barn. 

Mikroinformant: [På tal om barn med andra modersmål än svenska:] Det första 

jag tänker på är att det är tur att de är barn. Därför att barn lär sig otroligt fort, till 

skillnad mot deras föräldrar. Ju mindre de är när de kommer till Sverige ju 

fortare går det. […] Det kan vara en stor nackdel. Därför att föräldrarna sjunker 

lägre och lägre ner för dem. […] När jag jobbade i […] så hade vi föräldramöten, 

och barnen som var med tolkade åt mamma och pappa. Då är man riktigt fel ute 

eftersom barn ska vara barn. 

Att inte nå sin familj 

En annan informant påpekar att familjen får svårigheter när ett barns förmåga i 

svenska har blivit bättre än i modersmålet, och när svenska har blivit barnets 

intellektuella språk, eftersom det kan orsaka konflikter inom familjen ur ett 

auktoritetsperspektiv. 

Mesoinformant: Sen tror jag att det kan komma till en punkt när barnens svenska 

är bättre än föräldrarnas, och när svenskan blir barnens intellektuella språk och 

hemspråket blir mer något av ett tillvarospråk. Föräldrarna kan uttrycka sig 

bättre på hemspråket och då kan det kanske, ur ett auktoritetsperspektiv, bli en 

grund för någon form av konflikt eftersom föräldrarna känner att deras barn är 

språkligt överlägsna på ett språk som de själva inte behärskar. 

7.2 Attityder till modersmål i förskolan 

Under denna rubrik avser jag att redovisa intervjupersonernas uppfattningar om 

förskolans arbete med modersmål. Intervjuresultatet visar att intervjupersonerna har 

olika uppfattningar om arbetet med modersmål i förskolan. 

7.2.1 Behovet 

I intervjuerna framkom att det finns diskussioner om förskolan över huvud taget 

behöver arbeta med modersmål. En informant understryker dess vikt och en annan 

betraktar som en överambition, trots att både informanter anses ha dylika kunskaper 

kring språkutveckling och vad styrdokumenten talar om. 
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Modersmål i förskolan är en ambition 

En intervjuperson poängterar vikten av att arbeta med modersmål i förskolan med 

avseende på barns trygghet, och hon betraktar ett gemensamt språk med personalen 

som ett verktyg för ett barn att kunna utöva inflytande på sin tillvaro i förskolan. 

Mesoinformant: Vi har en apparat eller organisation för modersmål för skolbarn, 

och någon gång får förskoleklassbarn vara med i undervisningen. Däremot har vi 

inte satt in tillräckliga insatser för att stötta barn med annat modersmål i 

förskolan, och då blir de ju enligt min personliga uppfattning språklösa, eftersom 

det är där de möts av svenska för första gången […] måste vara en oerhört 

främmande och svår situation för dem. 

Modersmål i förskolan är en överambition 

En annan informant anser att förskolans arbete med modersmål är en överambitiös 

intention, eftersom hon av erfarenhet vet att föräldrarna pratar modersmål med sina 

barn hemma. 

Mikroinformant: Det blir automatiskt så att barnen pratar sitt modersmål när de 

kommer hem. Så ibland kan jag tycka att det känns lite överambitiöst, Sverige 

vill så väl, men det blir nästan ”too much” på något sätt. De flesta föräldrarna är 

faktiskt medvetna om det här själva, och det är ingenting som Sverige och 

svenska kursplaner ska behöva predika för dem, och de vet att modersmålet är 

viktigt för sina barn ändå. 

7.2.2 Nuläget 

De informanter som har kännedom om förskolans arbete har även insikt i förskolans 

arbete med modersmål. Bilden som de ger kan jämföras med att en del personer 

betraktar ett glas som halvtomt medan andra betraktar det som halvfullt. 

Halvfullt – det finns saker som har åstadkommits 

En informant poängterar att förskolan redan har börjat arbeta med flerspråkighet, dvs. 

att förskolan tillvaratar barnens modersmål, och främjar språkutvecklingen hos de 

barn som har andra modersmål än svenska. Hon exemplifierar detta genom att nämna 

personalens kompetensutveckling, tillsättningen av personal som särskilt skall arbeta 

med dessa barn och skapandet av en välkomnande och interkulturell atmosfär. 

Mesoinformant: Jag har uppmuntrat en förskollärare att gå kursen 

”Flerspråkighet i förskolan”. Sen har hon ju egna idéer som hon kan jobba vidare 

med, och jag hoppas att hon kan sprida det också. […] Vi har en grupp som vi 

kallar ”SVA-grupp” […]. De träffas regelbundet och de har också gått igenom 

boken [Flerspråkighet i förskolan]. Nu har vi en 45 procentig förskollärartjänst 

som jobbar särskilt med 5-åringarna som under ett läsår får arbeta lite mer med 

svenskan, men det kan ju ingripa där den andra delen också med modersmål hur 

man tar tillvara det. Så det har de ju påbörjat. För ett par år sedan hade vi en 

föreläsning, och de tog tillvara lite hur man kunde göra om lite i hallen och hur 

man skulle kunna känna sig mer välkomna och att man hade världskartan och 

pekade in var man bodde och lite sådana saker. 

Halvtomt – det finns utrymme att utveckla 

Det finns en allmän uppfattning i samhället om att modersmål inte riktigt existerar i 

förskolan. En informant uppfattar det som att modersmål endast slumpmässigt 

existerar när några barn eller personal, som har samma modersmål, råkar befinna sig 

på samma avdelning eller förskola. En annan informant uttrycker tydligt att 

modersmål i förskolan är ett utvecklingsområde. 
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Mesoinformant: [På tal om modersmål i förskolan:] Det är få barn ser man ofta 

på en avdelning [med ett annat och samma modersmål än svenska]. Ibland finns 

det andra barn med samma språk, ibland finns det personal med samma språk, 

men annars så är det ju inte på modersmålet. 

Mesoinformant: Vi måste kunna utveckla modersmål i förskolan betydligt mer 

än vad vi gör i dag. 

7.2.3 Metodiken och didaktiken 

Intervjuerna synliggör att det finns två olika sätt att se på arbetet med barn som inte 

har svenska som modersmål i förskolan. Vissa anser att det är svårt att anpassa 

arbetet efter denna målgrupp, medan andra är av den åsikten att man kan använda 

samma strategier som i arbetet med svenska barn. 

Att arbeta med modersmål i förskolan är svårt 

Två intervjupersoner belyste tydligt sitt dilemma kring flerspråkighet i förskolan, 

t.ex. resurs- och tidsbrist kontra sin goda intention. 

Mikroinformant: Det är bara att man tänker att man vill lära barnen [med andra 

modersmål än svenska] så mycket som möjligt, att försöka ge dem ett bra 

svenskt språk. Det är ju det jag kan hjälpa dem med i första hand. Och att de ska 

trivas och att de ska känna sig välkomna, och jag är även intresserad av deras 

ursprung, och jag tycker det är spännande. Däremot känner jag själv att jag har 

varit dåligt på att ta reda på saker, men det lär ju bero på tidsbrist. Det är inte så 

att jag inte är intresserad. Det är helt enkelt så att man inte hinner med allt som 

man vill göra. 

Mikroinformant: Någon gång har vi också försökt att arbeta med deras hemspråk 

på något sätt, t.ex. lyssnat på ett kassettband eller någon CD-skiva eller dylikt. 

Det är inte så lätt, men vi försöker. 

Metodiken är nästan samma för alla de yngsta barnen 

Gruppintervjun med personal på småbarnsavdelningen gav en uppfattning om de 

använder nästan samma metodik mot de alla yngsta barnen oavsett vilket språk de är 

bäst på. 

Mikroinformant: Med barn i denna avdelning då så man kan också peka, visa, få 

säga förtydliga orden. Med tecken som stöd kan man också ha i början. Med 

föräldrarna också att man liksom pekar är ju jättebra och alla de här djuren med 

ljuden att man liksom AnkA [att tydliggöra med betoning på slutet]. 

Mikroinformant: Det gör ju vi med alla barn. 

7.3 Förslag på hur man kan gå till väga med barns modersmål 

Här redovisar jag intervjupersonernas uppfattning om hur man konkret kan gå till 

väga med barns modersmål. De flesta förslagen nämns direkt i intervjuerna och två 

förslag framkommer indirekt, dvs. genom min tolkning av informanternas yttrande 

kring intervjufrågorna. 

7.3.1 Inskolning 

Tre informanter understryker att det är viktigt att ta reda på barnens språkliga och 

kulturella bakgrund redan vid inskolningen, och att ge barnen modersmålsstöd redan 

från början. 
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Kartläggning av familjens språkliga och kulturella bakgrund 

Två personer tog upp vikten av att kartlägga familjens språkliga och kulturella 

bakgrund, och att ta hänsyn till det vid inskolningen, genom att t.ex. förlänga 

inskolningsperioden och att anlita en tolk. En intervjuperson påpekar samtidigt 

barnomsorgens kultur, att förskolan generellt inte vill ha föräldrarna i verksamheten 

så länge. 

Mesoinformant: Inskolningen kommer att ta längre tid, ofta, eller ibland, 

beroende på om de känner sig trygga eller så, men barnomsorgen brukar 

generellt säga ”nej, mamma, pappa får inte stanna här” liksom för länge. 

Mesoinformant: Det är viktigt att fråga de nyblivna föräldrarna om de har haft 

telefonkontakt med släkten som finns kvar i hemlandet, att det är bara sådan sak 

att binda ihop [mellan Sverige och hemlandet] är viktigt för dem. 

Tillvarata modersmål vid inskolning 

En intervjuperson anser att problematiken mest ligger vid inskolningen, och att det 

därför är viktigt att man redan där och då tillvaratar modersmålet Hon är av den 

åsikten att det blir svårare att ge barnet behövlig trygghet när ett barn inte förstår de 

språk som verksamheten kan erbjuda, och att det får till följd att inskolningen blir 

problematisk. 

Mesoinformant: Jag var på ett besök på en förskola där det var inskolning för en 

flicka från Afghanistan […]. Hon satt på golvet och tittade sig omkring och var 

ledsen […]. Tänk vilken främmande miljö det var för henne, och det fanns ingen 

som kunde säga någonting på hennes eget språk. Jag tror att det är viktigt att ha 

ett bra språkligt stöd vid inskolningen här, och om man inte tidigt tar till vara 

barnets tvåspråkighet riskerar man ju att barnens språkutveckling i svenska tar 

överhand för mycket på förskolan. Och där [förskolan] måste man ta till sig 

mycket snabbare så att [barnen] inte tappar sitt eget språk. 

7.3.2 Metodiken och didaktiken 

I intervjuerna har det framkommit att informanterna har erfarenhet personer med 

andra modersmål än svenska, och de ger många kloka råd särskilt när det gäller 

metodiken och didaktiken. 

Ge barn mer stimulans i modersmål under förskolevistelsen 

En informant betonar att barn lär sig fortare än vuxna, eftersom barnen generellt sett 

kommer i kontakt med det svenska språket i högre grad än de vuxna som vistas på 

SFI endast fyra timmar per dag. Hennes uppfattning bygger högst sannolikt på 

hennes kännedom om att det är svenska som gäller i förskolan och skolan. 

Mikroinformant: Föräldrarna är kanske på SFI fyra timmar om dagen, och 

därefter pratar de sitt modersmål under dygnets resterade timmar, medan barnen 

är i skolan, förskolan, fritids eller var du vill och möter det svenska språket under 

en betydligt längre tid varje dag, och de går väldigt snabbt förbi sina föräldrar. 

Ge barn språkligt stöd i befintlig grupp 

Här nämns att modersmålsstödets arbetssätt kan påverka barns känslor. Enligt 

informanten kan ett barn uppleva modersmålsstödet som ett störande och utpekande 

moment, eftersom modersmålsundervisningen har schemalagts mitt i övrig 

undervisning. En annan informant poängterar vikten av att ge stöd till barn med 

andra modersmål än svenska i befintliga grupper i förskolan sett ur ett språk-

utvecklingsperspektiv. 
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Mikroinformant: En förälder som har sitt barn i grundskolan menade att barnet 

tyckte att modersmålsundervisningen han fick där var fullständigt onödig. 

Föräldern tyckte att en halvtimme i veckan eller så var för lite och han menade 

att det var mer störande för barnet […] och barnet sa också att han tyckte att det 

var utpekande. 

Mesoinformant: Det är viktigt att förskolorna backar upp, jag tänker då speciellt 

på språklig träning och att man inte har grupper med bara barn som inte har 

svenska som modersmål utan att barnen får stöd i gruppen genom att få höra 

andra barn med ett bra språk, det tycker jag är jätteviktigt. 

Erbjuda aktiviteter som inte är så språkligt krävande 

Flera intervjupersoner har tagit upp vikten av föreningsliv som en social arena och 

som mänsklig mötesplats mellan de svenska och de utländska. De är medvetna om 

att det finns språkliga klyftor kring deras verksamhet och i samhället. Just därför 

understryker de vikten av att det bör finnas flera aktiviteter och mötesplatser för 

personer som har något gemensamt intresse eller som inte kräver att de behärskar det 

svenska språket. Med andra ord kan man använda sig av mindre språkligt krävande 

aktiviteter i förskolan med syftet att öka gemenskapen i barngruppen, och främja de 

språksvaga barnens självförtroende. 

Exoinformant: Det handlar egentligen inte bara om språket, språket är en viktig 

del och man kan inte komma ifrån det, men det handlar också om att få hjälp 

från samhället, […] och kommunen för att få ett nätverk där man kan träffa 

svenskar, samhället kan bli bättre på att hjälpa invandrare med det här med 

nätverk och exempelvis föreningar. 

Mesoinformant: Det handlar inte bara om information, det handlar om att vara 

delaktig i någonting. Om man ser en kvinna som älskar att dansa, så är det inte så 

svårt för henne att hitta gemenskap. Genom att prata om att uppfostra barn kan 

man se att man inte är så olika [trots man kommer från olika länder], när man 

träffar många personer från olika länder då inser man att människor har mycket 

gemensamt. 

Skapa mötesplatser i förskolan 

En informant ifrågasätter över huvud taget om behovet av samhällelig integration. En 

annan informant anser att samhällelig integration är viktigt för samhällelig 

utveckling. Informanterna anser att alla känner sig trygga när de innesluter sig i sin 

vanliga umgängeskrets, och att det krävs mod för varje enskild individ att komma ut 

i samhället. Enligt informanterna har vi alla ett ömsesidigt och gemensamt ansvar i 

den samhälleliga integrationen. 

Mesoinformant: Vi behöver det [samhällelig integration]. Alla behöver det, 

tycker jag. Allt sådant är bara gott. Men sen vet jag att det är lätt att luta sig 

tillbaka i hemmet och fåtöljen och vara sin egen och inte ta in andra som 

kommer till vårt land, det vet jag också. Det är egot. 

Exoinformant: När jag hör integration i samhället så tänker jag att det är viktigt 

att alla i samhället arbetar för att nå integration. Min uppfattning är att det är 

allas gemensamma ansvar. 

7.3.3 Förhållningssätt 

Räkna med att det tar längre tid 

De flesta intervjupersoner har uttryckt svårigheter kring språklig och kulturell 

mångfald. Enligt en informant är det ett problem när man inte förstår varandra, och 

när man inte delar samma uppfattning om ett begrepp. Hon kan följaktligen tänka sig 
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att det tar längre tid i kommunikationen eller att göra något i en mångfaldig miljö. En 

annan intervjuperson poängterade att det är viktigt att ha kunskap om att flerspråkiga 

barn behöver något längre tid för sin språkutveckling än enspråkiga barn. Men hon 

betraktar det inte som hinder, på grund av att barnen är snabba i sin utveckling och 

de klarar att parallellt lära sig flera språk på ett utmärkt sätt. 

Mesoinformant: Sen det är naturligtvist svårigheter när man inte kan språket och 

så, framförallt när man inte förstår vad daghem är […] och det är därför man 

tänker att inskolning tar längre tid. 

Mesoinformant: Språklig utveckling kan ta något längre tid om man har fler 

språk, men det är helt ok. Sen tycker jag att barnen är fantastiska eftersom de är 

jättesnabba och klarar detta hur bra som helst. 

Respektera föräldrarnas åsikter 

Flera personer har poängterat vikten av föräldrainflytande och föräldrasamverkan 

just när det gäller föräldrar som inte behärskar svenska ännu. De menar att det är 

viktigt att ta extra hänsyn till föräldrasamverkan, när föräldrarna möjligtvis inte kan 

hävda sina rättigheter eller veta vilket ansvar de själva har. 

Mesoinformant: Det är naturligtvis viktigt att föräldrarna får vara med och 

bestämma över det som händer med deras barn. 

Mikroinformant: Får de [föräldrarna] välja eller? (Beträffande förskolans arbete 

med modersmål.) 

Se till att tydliggöra begrepp och kommunikation 

Vissa mikroinformanter upplever att det ibland är svårt att informera föräldrar som 

inte behärskar svenska, och därför tar de särskild hänsyn vid föräldrakontakt med 

utlandsfödda föräldrar. 

Mikroinformant: Att informera föräldrarna är knepigt ibland. 

Mikroinformant: Alltså när det kommer en familj med utländsk härkomst så får 

man liksom börja med det faktum att de kan lite eller ingen svenska, och 

antingen prata lite engelska eller kommunicera genom att peka eller använda 

korta ord och kanske någon tolk i början. 

En informant påpekar risken för missuppfattningar vid kommunikation med 

utlandsfödda personer. Enligt informanten kan dessa missuppfattningar vila på 

skillnaderna av referensram – seder och bruk. 

Exoinformant: Det är svårt med information eftersom språkliga missförstånd kan 

inträffa och […] det är ett område som kan utvecklas. Det är viktigt att verkligen 

informera om vad t.ex. föräldraledighet och jämlikhet innebär, eftersom det kan 

skilja sig mot vad de är vana vid från sitt hemland. 

Enligt en informant kan det lätt bli missförstånd i kommunikationen i en mångfaldig 

miljö. Hon anser även att SFI kan vara en brobyggare mellan förskolan och 

föräldrarna som går på SFI. 

Mesoinformant: När de [föräldrarna] går på SFI ställer vi upp på allt, och om de 

behöver extra tid för läsa så kan vi fixa det också, men det är upp till föräldrarna 

själva […]. Ibland kan vi kanske tycka det är helt ok att de gör det [lämnar sitt 

barn extra] men att de själva inte vill det. Det kan ju också vara så att vi inte har 

varit tydliga nog. Det kan vara kommunikationsproblem […]. Vi försöker även 

jobba ihop med SFI så att de kan informera om saker som vi vill framföra. 
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7.4 Sammanfattning 

Resultaten synliggör att det finns samhällelig förståelse för modersmålets betydelse 

främst för individer och familjen. Det finns även förståelse för förskolans arbete med 

modersmål. Fokus ligger främst på att gynna barnets identitet och familjeförhållande. 

Samtliga är eniga om att barnen behöver en bra kunskap i det svenska språket, dock 

var det endast en informant som tydligt påpekade att modersmålsutvecklingen avgör 

barnens utveckling i svenska. Med andra ord visar resultaten att denna aspekt saknar 

samhällelig förståelse även inom skolväsendet. (se Tabell 2) Tabell 2 synliggör att 

mesoinformanter hade mest att berätta när det gäller modersmålets betydelse. 

Tabell 2: Uppfattningen om modersmålets betydelse i det utvecklingsekologiska systemet 

  Mikro Meso Exo 

Innebörd 
• Modersmålet har andra nyanser än andraspråk 

• Modersmål innebär känslor och att uppfostra 
0 2 0 

Tillgång 
• Förstaspråk är avgörande för andra- och tredjespråksinlärning 

• Många vägar öppnas när man kan många språk 
0 2 0 

Identitet 
• Att få känna sig lika accepterad oavsett hur man är 

• Att få känna sig lika accepterad oavsett hur man känner 
1 1 0 

Auktoritet 
• Att få vara barn 

• Att inte nå sin familj 
1 1 0 

 

Den empiriska undersökningen har även belyst dilemmat kring sättet att arbeta med 

modersmål. Avsnittet ger en uppfattning om att det fortfarande saknas effektiva och 

konkreta strategier för förskolan att integrera modersmål i verksamheten. En 

informant påpekade vikten av att främja barnens språkutveckling i befintliga 

grupper. Verksamheten verkar uppleva att just detta är ett dilemma som kräver 

speciella kompetenser, när det i själva verket handlar om vilja och förhållningssätt. 

Tabell 3 visar att mikroinformanterna hade talat mest om metodiken och didaktiken. 

Tabell 3: Attityder till modersmål i förskolan i det utvecklingsekologiska systemet 

  Mikro Meso Exo 

Behovet 
• Modersmål i förskolan är en ambition 

• Modersmål i förskolan är en överambition 
1 1 0 

Nuläget 
• Halvtomt – det finns utrymme att utveckla 

• Halvfullt – det finns saker som har åstadkommits 
0 3 0 

Metodiken och 

didaktiken 

• Att arbeta med modersmål i förskolan är svårt 

• Metodiken är nästan samma för alla de yngsta barnen 
4 0 0 

 

Sammanställningen av informanternas uppfattning tydliggör de bristområden som 

finns när det gäller förskolans arbete med modersmål. (se Tabell 4) Tabell 4 visar att 

mesoinformanter hade kommit med flesta konkreta förslag.  

Tabell 4: Antal förslag i det utvecklingsekologiska systemet 

  Mikro Meso Exo 

Inskolning 
• Tillvarata modersmål vid inskolning 

• Kartläggning av familjens språkliga och kulturella bakgrund 
0 3 0 

Metodiken och 

didaktiken 

• Ge barn mer stimulans i modersmål under förskolevistelsen 

• Ge barn språkligt stöd i befintlig grupp 

• Erbjuda aktiviteter som inte är så språkligt krävande 

• Skapa mötesplatser i förskolan 

2 4 3 

Förhållningssätt 

• Räkna med att det tar längre tid 

• Respektera föräldrarnas åsikter 

• Se till att tydliggöra begrepp och kommunikation 

3 4 1 
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8 ANALYS 

Här analyseras yrkesgruppernas svar enligt den indelning som har genomförts med 

hjälp av Bronfenbrenners (1979) teori. Tabell 5 ger en översikt över systemens olika 

aktörer. 

Tabell 5: Olika systems aktörer 

 

Makrosystem styrdokumenten 

Exosystem arbetsförmedlare, barnmorska, IFO-chef 

Mesosystem bibliotekarier, bildningschef, distriktssköterska, flyktingsamordnare, förskolechef 

Mikrosystem barnskötare, förskollärare, SFI-lärare 

Barnet barnets utveckling 
 

8.1 Makrosystem 

Enligt Alexandersson (1999) har förskolan såväl en skyldighet som rättighet att följa 

styrdokumenten. Styrdokumentens krav på modersmål i förskolan förtydligades i och 

med den nya skollagen (Skolverket 2011a). Modersmål i förskolan är inte längre ett 

mål utan ett krav (a.a.). Varje förskoleverksamhet har således skyldighet att främja 

varje barns utveckling såväl i svenska som i modersmål. Om en förskola inte följer 

skollagen, dvs. inte medverkar till barnens möjlighet att utveckla sitt modersmål, är 

det ett lagbrott. Att endast gynna en enda etnisk grupp, genom att skapa sämre 

förutsättningar för de barn som inte tillhör denna grupp, är dessutom diskriminering. 

I skollagen står det att förskolan är skyldig att följa diskrimineringslagen och vad 

diskriminering innebär (Sveriges Riksdag 2012b). 

I diskrimineringslagen står det även vad diskriminering innebär, och den delas in i 

fem kategorier: 1) direkt diskriminering: att missgynna någon genom sin handling, 2) 

indirekt diskriminering: att missgynna någon genom ”tillämpning av en bestäm-

melse”, 3) trakasserier: kränkande uppträdande, 4) sexuella trakasserier: sexuell 

kränkande uppträdande, 5) instruktioner att diskriminera: att ge order eller 

instruktioner att diskriminera någon (Sveriges Riksdag 2012a). När en förskola inte 

medverkar till att ge barnen möjlighet att utveckla sitt modersmål handlar det således 

om indirekt diskriminering, eftersom förskolan missgynnar dessa barn genom sin 

tillämpning av skollagen och läroplanen. Missgynnandet kan dessutom signalera att 

det är acceptabelt att missgynna barnen med andra modersmål än svenska, vilket i sin 

tur kan anses som instruktioner att diskriminera. 

8.2 Exosystem 

Enligt Elmeroth (2008) kan kunskapsbrist orsaka institutionell diskriminering i skola 

och förskola. I likhet med Elmeroth, påträffar jag inte någon negativ attityd men inte 

heller något särskilt intresse för modersmål i detta system. Min tolkning är att 

informanterna upplever sig ha andra viktigare uppdrag i sitt yrkesutövande. 

Parszyk (1999) beskriver att minoritetseleverna upplever lärares och kamraternas 

ointresse för deras kulturella och språkliga bakgrund som osynlig rasism. Även om 

informanterna har kontakt med invandrade familjer ligger inte deras fokus på 

modersmål när de utövar sitt yrke. Exempelvis är barnmorskans viktigaste uppdrag 
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att arbeta med kvinnornas medicinska frågor, och deras sexualitet och rättigheter. 

Arbetsförmedlaren fokuserar på de svenska samhälleliga villkoren och språket. Det 

är sannolikt en strategi för att kunna marknadsföra utlandsfödda arbetssökande till 

arbetsmarknaden (jfr dåliga konsekvenser av dåliga kunskaper i svenska i Mlekov & 

Widell 2003). 

Personer i detta system har inget direkt yrkesmässigt samarbete med förskolan, dock 

är deras strategier och perspektiv i hög grad relevanta för arbetet med barn med 

andra modersmål än svenska och deras föräldrar. Dessutom får deras förhållningssätt 

mig att associera till interkulturell pedagogik. En exoinformant, dvs. en informant 

som ingår i exosystemet, betonade vikten av föreningslivet, eftersom det integrerar 

människor genom gemensamma intressen, och strategin att erbjuda aktiviteter som 

inte är språkligt krävande är något som förskolan kan använda sig av. En annan 

exoinformant anser att integrationen i samhället är allas gemensamma ansvar, vilket 

vi kan ta med oss i förskoleverksamheten som en påminnelse om att varje individ – 

oavsett ålder, titlar, etnisk eller religiös tillhörighet, språklig bakgrund m.m. – är en 

kompetent aktör i förskolan som förutsätts ta ansvar efter sin egen förmåga. En 

annan exoinformant påpekade även risken för kommunikationstvist som vilar på 

skillnad av referensram – seder och bruk. På arbetsmarknaden förväntas vuxna 

invandrare ha god kunskap i svensk värdegrund, och i det svenska språket. I 

förskolan kan mångfald däremot bli mer ömsesidigt som att vi alla kan lära oss 

varandra och som något berikar, i stället för att betrakta förskolan som ska förmedla 

svenskhet till icke-svenska (jfr Elmeroth 2008). 

8.3 Mesosystem 

Denna sfär kan möjligtvis vara rik på kunskap i fråga om modersmålets betydelse. 

De nämnde modersmålets betydelse för individen och familjen, vikten av integrerade 

grupper, förhållanden mellan språk och identitet m.m. Vid en jämförelse med 

informanter i andra systemen som associerar modersmålet till kultur och identitet, 

betraktar informanterna i mesosystemet modersmålet som kompetens, och de 

understryker vikten av modersmål utifrån ett kunskaps- och lärandeperspektiv. Detta 

stämmer väl överens med bl.a. Benckert m.fl. (2008) och Ladberg (2003) som 

understryker vikten av modersmål utifrån olika perspektiv. De är antagligen även de 

högst utbildade och kan i allmänhet kategoriseras som eliter (jfr definition av eliter i 

Kvale & Brinkmann 2009). De kan sannolikt även betrakta förskolan på lagom 

avstånd. De flesta informanterna i detta system har uttalat att det är av största vikt att 

tillvarata ett barns modersmål. Samtliga informanter i detta system har uppfattningar 

om förskolans arbete kring barn med andra modersmål än svenska. De har kommit 

med många konkreta framåtsträvande idéer som grundas på vetenskaplig 

medvetenhet. En mesoinformant, dvs. en informant som ingår i mesosystemet, 

nämnde t.ex. vikten av att tillgodogöra sig modersmål redan vid inskolningen, och 

det överensstämmer med Parszyk (1999) som understryker vikten av modersmåls 

tidiga insats. Dessa konkreta åtgärder kan vi genast använda oss av i förskolan. 

Enligt Elmeroth (2008) präglas ett interkulturellt förhållningssätt av en övertygelse 

om alla människors lika värde, och en positiv syn på olikheter. En annan 

mesoinformant var den enda personen som tydligt gav uttryck för att 

flerspråkigheten är en tillgång. Enligt Lahdenperä (2008) antyder interkulturalitet att 

det händer något i kulturmöten, och begreppet förutsätter att olika kulturer samverkar 

och berikar varandra. Detta interkulturella perspektiv har jag inte kunnat fånga upp 

under intervjun. Följaktligen bedöms denna informants perspektiv ännu inte som 
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interkulturell, utan snarare som mångkulturell (jfr erkännande av barnens 

erfarenheter i Elmeroth 2008). Dock påminner argumenten i detta system mest om 

ett interkulturellt förhållningssätt eftersom det enligt min uppfattning genomsyras av 

ömsesidighet och inkludering (jfr Lahdenperä 2008). 

8.4 Mikrosystem 

Informanterna i detta system talade om sitt dilemma kring förskolans arbete med 

barns modersmål, och svårigheten att påverka situationen på ett positivt sätt. Det har 

även påträffat en viss negativ attityd till förskolans arbete med modersmål, nämligen 

att en informant har uttryckt det som en överambition. Det empiriska arbetet och 

analysen synliggjorde även att verksamheten lider av tidsbrist, och en viss okunskap 

om hur viktigt modersmålet faktiskt är. Då särskilt saknas kunskap om att 

modersmålsutveckling är en avgörande faktor för att utveckla svenska språket. Detta 

kan i likhet med Parszyk (1999) tolkas som att en del pedagoger inte är intresserade 

av de yngre minoritetsbarnens tidigare erfarenheter och kunskapsbakgrund. Det kan 

dock även tolkas som att pedagogerna över huvud taget inte förväntar sig att de 

yngsta barnen är kompetenta, och redan har många färdigheter i svenska eller i sitt 

modersmål. 

Det empiriska arbetet har även synliggjort att det i verksamheten upplevs som ett 

bekymmer att förankra läroplanens intentioner beträffande modersmål. Intervjuerna 

uttryckte en viss uppfattning om att pedagogerna drunknar i vardagliga sysslor. 

Enligt min analys är detta som fortsätter tillåta den monokulturella undervisningen i 

förskolan. Läroplanen talar om att verksamheten bör betrakta förskolebarnens 

lärande som en utgångspunkt för ett livslångt lärande, och ett samarbete med andra 

enheter är eftersträvansvärt för att kunna vidga perspektivet på förskolans arbete med 

modersmål (Skolverket 2011d). Verksamheten bör även inse att det inte handlar om 

vad pedagogerna kan erbjuda, utan om vad barnen redan kan och att bygga nya 

kunskaper på det (Ladberg 2000). 

Fördelen med informanternas tankar kring svårigheterna är att det har lett till många 

lösningar om hur man konkret kan gå till väga för att utveckla barnens modersmål i 

förskolan, t.ex. har yttrandet om problematiken kring en segregerad gruppbildning 

belyst möjligheten att inkludera modersmål på ett ämnesövergripande sätt (jfr 

Benckert m.fl. 2008; Bozarslan 2010; Ladberg 2000). En mikroinformant, dvs. en 

informant som ingår i mikrosystemet, yttrade att hon är lyhörd även när ett barn inte 

vill tala sitt modersmål i förskolan. När ett barn visar sin ovilja att tala sitt 

modersmål kan vara ett varningstecken för förskolans misslyckande såväl i arbetet 

med språk som i värdegrundsarbetet, för att alla skulle kunna få vara sig själv bland 

andra i en integrerad förskola i en sann bemärkelse (jfr Svensson 2009; Nirje 2003). 

En annan synbar aspekt är att de flesta personerna i detta system koncentrerade sig 

mer på föräldrasamverkan och dess svårigheter i jämförelse med andra system. En 

annan mikroinformant framförde att ett barn ska vara barn och ska inte behöva tolka 

åt sin mamma och pappa (jfr Elmeroth 2008). När dagliga föräldrakontakter redan är 

trassliga, och när man samtidigt vill vårda barnets integritet, när det dessutom inte 

finns några tillgängliga resurser, är det nästan omöjligt för pedagogerna att förankra 

det som styrdokumenten talar om. När pedagogerna känner ett stort avstånd mellan 

lagens krav och pedagogiska verksamhetens förutsättning, känner de förmodligen att 

lagen ställer för höga krav på verksamheten, som om arbete med modersmål i 

förskolan är en överambition. 
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8.5 Sammanfattning 

Analysen synliggör att det i stort sett saknas samhällelig kunskap om modersmålets 

betydelse, och då särskilt dess betydelse för utvecklingen av det nya språket, 

svenskan. Analysen synliggör även att förståelse för förskolans intention för 

modersmål finns mest i mesosystemet i den undersökta kommunen (se Tabell 6). 

Med andra ord överensstämmer det empiriska arbetet och analysen bl.a. med Fürth 

m.fl. (2002) och Skolverket (2003) som indikerar avsaknaden av den närmaste 

omgivningens förståelse för barnens modersmålsutveckling. 

Tabell 6 visar att endast en informant har kommenterat modersmålets betydelse för 

utvecklingen av det svenska språket. 

Tabell 6: Det utvecklingsekologiska systemets uppfattning om modersmålets betydelse  

  Mikro Meso Exo 

Familjen 

• Modersmål har andra nyanser än andraspråk 

• Modersmål innebär känslor och att uppfostra 

• Att inte nå sin familj 

0 3 0 

Barnet 

• Många vägar öppnas när man kan många språk 

• Att få känna sig lika accepterad oavsett hur man är 

• Att få känna sig lika accepterad oavsett hur man känner 

• Att få vara barn 

2 2 0 

Svenskan • Förstaspråk är avgörande för andra- och tredjespråksinlärning 0 1 0 

 

I motsats till Fürth m.fl. (2002) visar studien inte någon tydlig negativ bild av 

modersmål i samhället, emellertid åskådliggörs att bristande resurser, tidsmässigt och 

kunskapsmässigt, i verksamheten. Det har även synliggjort den nära omgivningens 

negativa attityd, nämligen känslan av att trötthet eller uppgivenhet hindrar arbetet 

med modersmål. Detta överensstämmer med annan forskning bl.a. Skolverket 

(2003). 

Bronfenbrenner (1979) anser att mikro- och mesosystemet är de mest väsentliga 

miljöerna för ett barns subjektskapande, och det är bekymmersamt att det empiriska 

arbetet har synliggjort att det är just i mikrosystemet som de negativa 

förutsättningarna finns. Samtidigt finns det ett oerhört stort engagemang i 

mesosystemet. Dessa personer och enheter kan påverka förskoleverksamheten 

genom att samarbeta ytterligare. (se Tabell 7) 

Tabellen synliggör att det monokulturella förhållningssättet dominerar i 

mikrosystemet, och att det interkulturella förhållningssättet gör det i mesosystemet. 

Tabell 7: Förhållningssätt till modersmål i förskolan i det utvecklingsekologiska systemet  

  Mikro Meso Exo 

Monokulturellt 
• Modersmål i förskolan är en överambition 

• Metodiken är nästan samma för alla de yngsta barnen 
3 0 0 

Mångkulturellt 
• Halvfullt – det finns saker som har åstadkommits 

• Att arbeta med modersmål i förskolan är svårt 
2 1 0 

Interkulturellt 
• Modersmål i förskolan är en ambition 

• Halvtomt – det finns utrymme att utveckla 
0 3 0 
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Informanternas direkta och indirekta förslag överensstämmer med studier av bl.a. 

Benckert m.fl. (2008), Ladberg (2003) och Svensson (2009). Vid vidare granskning 

anses förslagens tre fält handla om tidig insats, ämnesövergripande arbetssätt samt 

föräldrasamverkan. 

I Tabell 8 synliggörs vilka direkta och indirekta förslag, som informanterna har 

kommit med, har lett till vilket utvecklingsområde. 

 

Tabell 8: Resultaten visar tre väsentliga områden i förskolans arbete med modersmål  

Inskolning 
• Tillvarata modersmål vid inskolning 

• Kartlägga familjens språkliga och kulturella bakgrund 
→ Tidig insats 

Metodiken och 

didaktiken 

• Ge barn mer stimulans i modersmål under förskolevistelsen 

• Ge barn språkligt stöd i befintlig grupp 

• Erbjud aktiviteter som inte är så språkligt krävande 

• Skapa mötesplatser i förskolan 

→ 
Ämnesövergripande 

arbetssätt 

Förhållningssätt 

• Räkna med att det tar längre tid 

• Respektera föräldrarnas åsikter 

• Se till att tydliggöra begrepp och kommunikation 

→ Föräldrasamverkan 
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9 DISKUSSION 

9.1 Betydelsen av att barn får utveckla sitt modersmål 

Skollagen och förskolans läroplan är möjligen inte tillräckligt tydliga när det gäller 

modersmålets betydelse för ett barn, särskilt ur aspekten på modersmålsutvecklingen 

som är den avgörande faktorn till barnets språkutveckling i det nya språket, svenska. 

Emellertid beskriver läroplanen vad kunskap innebär, och att verksamheten ska utgå 

från barnens erfarenhetsvärld på följande sätt:  

Kunskap är inget entydigt begrepp. Kunskap kommer till uttryck i olika former – 

såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet – som förutsätter och 

samspelar med varandra. Verksamheten ska utgå från barnens erfarenhetsvärld, 

intressen, motivation och drivkraft att söka kunskaper. Barn söker och erövrar 

kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande, men också 

genom att iaktta, samtala och reflektera. Med ett temainriktat arbetssätt kan 

barnens lärande bli mångsidigt och sammanhängande. (Skolverket 2011d:6-7) 

Ovanstående stycke är tillräckligt tydligt för vissa pedagoger men det möjligtvis inte 

för de andra, beroende på vad pedagogerna har med sig i sitt bagage. Enligt Elmeroth 

(2008) och Andersson (1999) existerar inte någon absolut sanning och alla begrepp 

såsom rätt/fel, sanning/osanning eller verklighet/overklighet är egentligen irrelevanta 

vid ett mänskligt möte. Följaktligen kan lärarprofessionens terminologi tolkas på 

flera olika sätt, och det viktigaste är att skapa en gemensam sanning i varje arbetslag. 

Målformulering, att tolka och konkretisera nationella mål och systematiskt 

utvecklingsarbete, är således väsentliga delar i det sammanhanget. 

Det empiriska arbetet och analysen belyser att ansvarsfrågan kring förskolan är oviss 

i den nuvarande målstyrningen. Förskolans läroplan (Skolverket 2011d) innehåller 

endast strävansmål och inga uppnåendemål. Förskolan har däremot sitt uppdrag att 

bl.a. främja barnens utveckling, och verksamheten ska fungera som en reflekterande 

praktik som eftersträvar förnyelse och ständiga förbättringar i syfte att motsvara de 

nationella målen, kraven och riktlinjerna (Hedenquist & Håkansson 2008). 

Problematiken som det här examensarbetet åskådliggör är att ingen vet exakt vem 

som är ansvarig när förskolan inte fungerar som den ska, eller när den inte utvecklas 

på ett eftersträvansvärt sätt. Detta beror till stor del på att varje verksamhet kan tolka 

de nationella målen, kraven, riktlinjerna och lärarprofessionens terminologi på sitt 

eget sätt, samtidigt som de kan värdera sin verksamhet på sitt eget sätt. 

Föräldrar har naturligtvis huvudrollen när det gäller att stimulera barnens modersmål, 

och det gäller såväl svenska som andra modersmål än svenska (jfr Elmeroth 2008). 

När en förskola inte kan tillgodose barnens möjlighet att utveckla sitt eller sina 

modersmål på ett tillfredställande sätt, kan det sannolikt leda till att barnen får 

problem med det svenska språket i grundskolan. Där ställs alla barn inför samma 

höga kunskapskrav i det svenska språket, oavsett hur länge barnet har vistats i 

Sverige, hur svårt barnet än har det utanför skolan eller hur stora kunskaper barnet 

har i övriga språk (jfr Skolverket 2012a). Här kan man således hävda att det är 

diskriminering – i själva verket vanvård – om en förskola medvetet eller omedvetet 

skapar förutsättningar som missgynnar vissa barn som tillhör vissa etniska grupper, 

även om det inte är medvetet. Det är även diskriminering när föräldrarna inte 

informeras om barnens rättigheter i förskolan, eller när någon påverkas på ett sådant 

sätt att de avstår från sina rättigheter om det händer just med vissa etniska eller 

språkliga grupper. 
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9.2 Attityder till modersmål i förskolan 

I motsats till bl.a. Fürth m.fl. (2002) har min studie inte påträffat någon negativ 

attityd till modersmål i samhället. Däremot har studien synliggjort de faktorer som 

utgör starka hinder i arbetet med modersmål: verksamhetens bristande tids- och 

kunskapsmässiga resurser, och omgivningens negativa attityd som i själva verket 

bottnar i känslan av trötthet eller uppgivenhet. Detta överensstämmer med 

forskningen, bl.a. Skolverket (2003) som påpekar att omgivningens negativa attityd 

hindrar förskolans och skolans arbete med modersmål. 

Interkulturell kompetens innebär att kunna ”undvika alltför stora missförstånd eller 

konflikter i mötet med människor från andra kulturer” (Stier 2009:151). Min analys 

gjorde gällande att det här kravet är för högt ställt för en pedagog i en förskola där 

dagliga föräldrakontakter redan är trassliga, och det inte finns några resurser att ta 

till. När det gäller resurser ger Parszyk (1999) förslag på hur man kan förebygga 

minoritetsbarnens svårigheter från barnens första dag i förskolan, i stället för att 

bekosta mänskliga och ekonomiska resurser längre fram. I likhet med Parszyk (a.a.) 

har det här examensarbetet synliggört vikten av att vidga samarbetet såväl mellan 

flera pedagoger och i flera verksamheter, med ett förhållningssätt att betrakta alla 

barns språkliga utveckling som alla pedagogers ansvar från första dagen på förskolan 

(jfr Elmeroth 2010; Lindberg 2011; Parszyk 1999). Enligt min analys krävs det 

emellertid tydliga direktiv för att kunna implementera detta. 

Arbetet med modersmål i förskolan handlar inte endast om språkutveckling, didaktik, 

metodik eller användning av sånger och ramsor från andra länder, utan det handlar 

även om värdegrundsarbete. Verksamheten ska prägla alla människors lika värde och 

olikheter som en tillgång, att vi alla är kompetenta men på olika sätt, och att vi därför 

har mycket att lära oss av varandra. Informanters kommentarer angående att de 

använda samma didaktik till alla barn oavsett barns modersmål, synliggör 

pedagogers missuppfattningar kring en likvärdig utbildning, att det innebär att 

behandla alla barn på liknande sätt. Genom att ta hänsyn till allas hemkulturer och 

allas olikheter kan förskolan realisera en likvärdig utbildning för alla utan att 

behandla alla lika (jfr Elmeroth 2008; Lunneblad 2009). 

För att kunna verksamhetsförankra detta förhållningssätt, nämligen ett interkulturellt 

förhållningssätt ska varje pedagog kunna övertyga barnen om att alla är kompetenta. 

Å ena sidan kan det anses vara rimligt att tro på en skola för alla och ett samhälle för 

alla, å andra sidan kan detta anses vara utopier (Lunneblad 2009). En sådan negativ 

syn dominerar måhända i samhället, men alla pedagoger i förskolan ska enligt 

läroplanen (Skolverket 2011d) kunna tro att de har en positiv påverkan för att kunna 

realisera förskolans uppdrag. 

I likhet med Not In My Back Yard enligt Elmeroth (2008), har en informant påpekat 

vår dubbelmoral på tal om samhällelig integration, att vi vill ha ett jämlikt samhälle 

men vi vill inte aktivt arbeta på det. Det här examensarbetet har även synliggjort att 

pedagoger i förskolan upplever att de behöver bättre resurs, främst bekräftelse att 

modersmål är en av de viktigaste angelägenheterna i förskolan. En annan informant 

sa att samhällelig integration är allas gemensamma ansvar. Min tolkning är att hon 

menar att samhällelig integration i själva verket handlar om att bearbeta sina egna 

medvetna och omedvetna fördomar, att förändra sin egen inställning samt att tro på 

sig själv som en viktig aktör i diskursen. 
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9.3 Hur man kan gå till väga med barnens modersmål 

Som tidigare har redovisats överensstämmer informanternas direkta och indirekta 

förslag med forskningar bl.a. Benckert m.fl. (2008), Ladberg (2003) och Svensson 

(2009) som ger oss dylika råd. Förslagen kan i stort sett delas in i tre fält: inskolning, 

ämnesövergripande arbetssätt och föräldrasamverkan. 

Inskolning 

Inskolning är ett utvecklingsområde som informanterna har belyst, när det gäller hur 

man konkret kan gå till väga med barns modersmål i förskolan. I likhet med 

informanternas uppfattning, understryker bl.a. Ladberg (2003) och Benckert m.fl. 

(2008) att det är av största vikt att man vid inskolningen tar särskild hänsyn till barn 

som inte behärskar svenska. Ellneby (2008) har presenterat en checklista som kan 

vara användbar när man tar emot flyktingbarn. Den kan även vara användbar för alla 

barn. Jag har med hjälp av Ellneby (a.a.), Benckert m.fl. (2008) och Ladberg (2003) 

tagit fram ett förslag på en checklista och ett frågeformulär som kan användas såväl i 

en flerspråkig som i en enspråkig förskola. Checklistan skapades med syftet att få en 

bra insikt i barnens hemkultur, tidiga erfarenheter m.m. (se Bilaga 1) 

Ämnesövergripande arbetssätt 

Vikten av ämnesövergripande arbetssätt och svårigheten att integrera modersmål i 

förskoleverksamheten synliggörs i denna studie. Att ha svenska som andraspråk 

innebär att ha läs- och skrivsvårigheter i svenska (Jacobson & Svensson 2007). 

Forskarna poängterar att alternativa digitala verktyg skapar gynnsammare 

förutsättningar för språkliga svårigheter. Björn (2012) anger talsyntes – ett 

datorprogram som läser upp text – som praktiskt verktyg. Med användning av 

talsyntes kan en pedagog som inte behärskar ett barns modesmål ta bild på en text på 

ett barns modersmål, låta datorn översätta och läsa upp för barnet. Samma utrustning 

möjliggör även för en förälder som inte behärskar svenska att lyssna på 

informationer från förskolan på sitt modersmål. IKT, dvs. att använda datorn som 

redskap eller komplement, kan således vara en möjlig utväg för förskolans arbete 

med barns modersmål särskilt när det inte finns någon pedagog som behärskar 

språket. Svensson (2009) konstaterar att datoranvändning är en främjande faktor i 

språkutveckling, dock den här aspekten har inte framkommit i någon informants 

resonemang. Enligt min analys härstammar svårigheten att integrera modersmål i 

förskolan från pedagogers rädsla och det som hindrar för förskolan att bemöta ett 

barns erfarenhetsvärld (jfr pedagogers rädsla som hindrar förskolans arbete med IKT 

i Ternström 2010). 

Föräldrasamverkan 

Föräldrasamverkan är en väsentlig aspekt i förskolan och förskolan har ett stort 

ansvar för barnens socialisation tillsammans med föräldrarna (Skolverket 2011d). 

Förskolechefens ansvar är störst i förskolan och där omfattas även att ansvara för 

föräldrasamarbete (a.a.). Barn- och föräldrainflytande handlar om fördelning av 

makt. För det första behöver föräldrarna få kunskap om läroplanen för att kunna 

granska verksamheten som kompetenta aktörer. Samtidigt är barnens och 

föräldrarnas makt svagare än övrigas i förskolan och det krävs att någon skyddar 

deras rätt till makt, i främsta rummet genom att informera om förskolans mål och 

arbetssätt. Elmeroth (2008) understryker att föräldrar till flerspråkiga barn behöver 

vara medvetna om vikten av modersmål för utvecklingen av svenska samt övriga 

kunskaper, och att det är föräldrarna som har huvudrollen när det gäller att stimulera 



41 

barnens modersmål. Forskaren understryker även att lärare som är kunniga i 

språkutveckling får ta initiativet att tillgodose barnens optimala utveckling i både 

svenska och modersmål (a.a.). Detta kan innebära även att understödja föräldrarnas 

arbete med att stimulera modersmål vid behov. Omfattningen kan sannolikt variera 

beroende på familj till familj. Ibland räcker det förmodligen att man visar positiv 

inställning till modersmålet och ibland behöver man assistera vid material ordnande. 

9.4 Metoddiskussion 

Samtliga intervjuer genomfördes på informanternas arbetsplats, vilket innebar att jag 

i förväg inte kunde veta hur inspelningskvalitén skulle bli. Vissa inspelningar hade 

ganska dåligt kvalité, vilket försvårade analysen. Fördelen med att genomföra 

intervjuer på informanternas arbetsplats är att samtliga informanter har varit 

avslappnade. I vissa intervjuer hände det till och med att informanterna spontant 

berättade om sina åsikter kring mitt undersökningsområde. Miljömässigt var alla 

platser lugna, och i de flesta intervjuerna kom ingen annan person och störde, vilket 

aktörerna säkerligen tyckte var skönt (Nilsson & Waldemarson 2007). Fördelen med 

inspelade intervjuer är att jag kunde notera informanternas kroppsspråk, och att jag i 

efterhand kunde återgå till ljudfilen, och därmed fick jag en bättre insikt i vad 

informanterna menade. 

Enligt Bryman (2011:651) kan man ”illustrera en existerande teori eller att generera 

teoretiska kunskaper” genom att jämföra två eller flera fall, vilket benämns 

komparativ design. I detta examensarbete utgick ämnesvalet från Ladberg (2000) och 

Fürth (2002). Det ledde till att jag ville genomföra den empiriska undersökningen i 

en förskola med hög andel barn med andra modersmål än svenska, i ett litet samhälle 

som inte omfattas av någon boendesegregation. Det hade emellertid varit önskvärt att 

använda en jämförande design i denna studie, exempelvis mellan två förskolor eller 

kommuner med olika karakteristika i fråga om andel barn med andra modersmål än 

svenska eller med boendesegregation. 

Detta arbete har en viss paradoxal karaktär, eftersom den hyllar ett interkulturellt 

förhållningssätt via en metod som kan associeras till ett monokulturellt 

förhållningssätt. Här vill jag således understryka att jag är medveten om att alla 

människor uppfattar verkligheten på olika sätt, och min avsikt är inte att placera 

någon person i något fack. Följaktligen hade det även för den sakens skull varit 

önskvärt att kunna intervjua ännu flera personer genom att genomföra det empiriska 

arbetet i flera kommuner. 
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10 AVSLUTNING 

Fadern: Mamma är från Japan. Pappa är från Grekland. Varifrån är du? 

Pojken: Mammas mage! 

Det var minsann en bra strategi vår son kom på för att slippa flera diskussioner, men 

det är faktiskt en av få absoluta sanningar i denna värld: att alla en gång har varit i 

sin mammas mage. Några år senare sa han ”utländska barn” om sina klasskamrater 

som läser svenska i en särskild grupp. Var har du fått det ifrån? Finns det någon som 

kallar dem så i skolan? Vad tycker du om det egentligen? Är du svensk eller 

utländsk? Det var som att få en bekräftelse på att vi hade misslyckats i vår 

uppfostran. Han menade säkert inte att andrafiera sina kompisar, men jag var 

tvungen att fråga för jag tyckte inte om vad han sa. Han svarade inte på mina frågor, 

men han ändrade sitt ordval och sa ”de som går i SVA-gruppen”. Han hade bråttom 

att berätta att hans vänner som behöver mycket hjälp med svenska använder en 

svårare lärobok i svenska än hans. Däremot undrar jag fortfarande vad vi vuxna 

signalerar, och hur vi präglar barn i detta samhälle med våra fördomar och egna 

sanningar. 

Vi har sinsemellan dylika diskussioner i familjen och nu uttrycker sonen sin 

trespråkighet genom att säga att hans huvud är svenskt, kroppen japansk och benen 

grekiska. Det kommer förmodligen inte att bli lätt för honom att slippa att tänka på 

sin identitet i fortsättningen. Anledningen till våra diskussioner om identitet beror till 

viss del på att barnen är medvetna om att vi kommer att bli andrafierade oavsett var 

vi hamnar. Jag talar öppet med mina barn om att det är tråkigt att vara normal, men 

jag är även medveten om att barnen måhända kommer att längta efter att vara 

normala någon gång i sina liv. Eller vi kanske hinner tillrättaställa den samhälleliga 

etniska maktordning till dess, om vi aktivt motarbetar den i förskolan och skolan. 

Genom detta examensarbete har vi, dvs. jag och informanterna, fått olika konkreta 

förslag till hur man kan förbättra förskolans arbete med modersmål, men det behövs 

ytterligare forskning inom området som detta examensarbete inte täcker. Jag 

efterfrågar mer kunskap på följande punkter: 

Hur kan man konkret gå till väga med 

 att bygga eller vidga förskolans samarbete med andra enheter, med syftet att 

främja positiv utveckling i samhället 

 datoranvändning vid arbete med barn med andra modersmål än svenska i en 

flerspråkig förskola på ett understödjande och främjande sätt 

 att skapa en dynamisk och ömsesidig föräldrasamverkan i en flerspråkig förskola 

Den uppmärksamma läsaren har säkerligen kunnat konstatera, att min slutsats är att 

det inte är så svårt eller så krävande att kunna tillgodose barnens modersmål, och 

varje insats betyder oerhört mycket för de flerspråkiga barnen. Framtidens samhälle 

skapas i förskolan och skolan. Detta innebär att varje enskild pedagog faktiskt kan 

ändra samhälleliga uppfattningar både i nutid och i framtid, genom att våga tänka 

utanför boxen. Att vara flerspråkig är således något som kommer att anses vara 

normalt i morgon. 
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BILAGA 1 

I bilagan redogörs för ett förslag på checklista och frågeformulär vid inskolning i 

såväl en flerspråkig som en enspråkig förskola. Checklistan har skapats med syftet 

att få en bra insikt i barnens hemkultur, tidiga erfarenheter m.m. Checklistan är 

baserad på Ellneby (2008). Forskarens syfte är i själva verket riktat till förskolans 

arbete med flyktingsbarn. Dock kan dessa perspektiv vara användbara för alla barn 

vid inskolningen. (se Figur 2, 3) 

Checklista 

Fråga föräldrarna om: 

 barnets tidigare erfarenheter: eventuell flyttning – från en annan kommun 

eller ett annat land –, förändringar i familjeförhållandena (inkl. omgivande 

dialekt/språk, kultur, religion m.m.), erfarenhet av daghem/förskola, 

svårigheter osv., 

 barnets kompetenser och intressen: vad barnet kan (t.ex. språk), tycker om 

(lek, musik m.m.) och intresserar särskilt mycket för, om det finns någon eller 

något som barnet kommer att sakna i förskolan, 

 personer som är viktiga för barnet: vilka de är, var dessa personer finns och 

hur kontakten ser ut och vilken omfattning den har, 

 barnets hälsa: matvanor, sovvanor, om det finns något som förskolan ska 

tänka på eller kan hjälpa till med (eventuella allergier eller kronisk sjukdom), 

 föräldrars upplevelse: vad föräldrarna tycker om att barnet ska börja på 

förskolan, eventuella förväntningar eller önskemål för förskolan, om hur de 

vill samarbeta med förskolan vid t.ex. föräldramöten, utvecklingssamtal m.m. 

 familjens kultur: om det finns någon mat barnet inte får äta, om barnet få vara 

med och bada/duscha eller gå till kyrkan, om det finns något som känns 

speciellt viktigt vad gäller barnets uppfostran. 

Arbetslaget ska: 

 skapa informationshäfte om verksamheten, personalens tystnadsplikt, 

 informera föräldrarna om utevistelse, ombyteskläder m.m., 

 kartlägga vilken hjälp eller kunskap pedagoger behöver och varifrån den ska 

hämtas, 

 fundera över vilken metodik och vilket material pedagogerna ska använda, 

 fundera över hur verksamheten ska se ut, 

 vara eniga om hur arbetslaget tänker planera arbetet, 

 vara eniga om hur arbetslaget ska arbeta med barnens språkutveckling, 

 diskutera hur böckerna bör se ut, på vilka språk, hurdana bilder osv., 

 diskutera vilka lekar, sånger och ramsor som är lämpliga att använda, och 

 diskutera hur vi har tänkt lägga upp föräldraarbetet. 

 Figur 2: Förslag för checklista vid inskolning bygger på Ellneby (2008:21-22) 
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Frågeformulär 

Namn: Sakura Födelsedatum: 2011-01-01 

Född i: Tokyo Bosatt i kommunen sedan: 2012 

 

Barnets språk: japanska, grekiska och svenska 

Mammas språk: japanska Land: Japan 

Pappas språk: grekiska Land: Sverige 

Barnets uttryck för sitt största intresse:  buubuu bil/bilar 

Barnets viktigaste uttryck: 

baba pappa mama mamma 

yaya farmor mam hungrig/smakar gott 

náni/nen’ne trött/vill sova battchi vatten/törstig 

Chisa vill kissa/har kissat chuuchuu napp 

kaká vill bajsa/har bajsat nin hennes mjukis kanin 
 

Får barnet ta någon älsklingsak hemifrån?  Ja (mjukis kanin    )  Nej 

Finns det något som barnet inte får äta?  Ja ( laktos                   )  Nej 

Finns det några särskilda sovvanor?  Ja ( napp, kaninen  )  Nej 

Får barnet vara med och bada/duscha?  Ja  Nej 

Får barnet följa med till kyrkan?  Ja  Nej 

Får barnet fira födelsedagar?  Ja  Nej 
 

  

Har ni några förväntningar på förskolan? 

Vi behöver hjälp med hennes språk, både svenska och modersmål. 

Finns det något som känns viktigt för er vad gäller barnets uppfostran? 

Vi vill uppfostra henne till världens medborgare. 

Hur kan vi samarbeta vid föräldramöten m.m.? Behöver ni t.ex. tolk? 

Det underlättar för oss med skriftlig och digital information, så vi kan 

använda översättningsprogram m.m. och undvika missuppfattningar. 
 

Figur 3: Förslag på frågeformulär (bygger på Ellneby 2008; Benckert m.fl. 2008; Ladberg 2003) 


