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Abstract 

The purpose of this study is to see how preschool teachers can support multilingual children 

and promote their development in their first languages. It was chosen to look at a specific 

municipality to see how the preschool teachers there work with multilingual children. By 

using the method of structured interviews, it was learnt that they do, in fact, work actively 

with multilingual children. The preschool teachers interviewed received the same questions in 

order to make the answers as comparable and measurable as possible. The results seem to 

indicate that more resources are needed to fulfil the needs of children with another first 

language than Swedish. The representatives of the municipality have chosen to concentrate on 

the two foreign languages that are the most common among the multilingual children in the 

municipality, viz. Arabic and Somali. Children who have other first language receive no 

formal training in their first language in preschool. One reason for the modest number of first-

language teachers in the municipality – one in Arabic and one in Somali – is the fact that it is 

hard to find and recruit qualified first-language teachers.  
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Sammanfattning 

Syftet med denna undersökning är att se hur några pedagoger på förskolan kan stötta 

flerspråkiga barn och främja deras språkutveckling i modersmålet. En kommun valdes ut för 

att se hur de arbetar med flerspråkiga barn. Genom att använda metoden strukturerade 

intervjuer framkom att pedagogerna faktiskt arbetar aktivt med de flerspråkiga barnen. 

Resultaten verkar tyda på att det skulle behövas mer resurser för att tillgodose behoven hos de 

barn som har ett annat förstaspråk än svenska. Kommunens representanter har valt att 

koncentrera sig på de två språk som är vanligast bland kommunens flerspråkiga barn, 

nämligen arabiska och somaliska. Barn med andra förstaspråk får ingen formell undervisning 

i sina förstaspråk i förskolan. En anledning till det blygsamma antalet modersmållärare i 

kommunen – en i arabiska och en i somaliska – är det faktum att det är svårt att hitta och 

rekrytera kvalificerade modersmålslärare.  

Nyckelord 

Svensk förskola, förstaspråksinlärning, andraspråksinlärning, språkutveckling 
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1. Inledning 
 

Sverige har idag stora och många mångkulturella barngrupper där det finns ett behov av 

modersmålsundervisning. 2011 fanns det drygt 90 000 barn med annat modersmål än svenska 

inskrivna i landets förskolor (Tema Modersmål, 2014). Av dessa bereddes drygt en tredjedel, 

drygt 35 000 barn, möjlighet att utveckla sitt modersmål (Tema Modersmål, 2014). Antalet 

barn med annat modersmål ökar ständigt. Redan 2012 hade antalet barn med annat modersmål 

som var inskrivna i svenska förskolor ökat till nästan 100 000 (Skolverket.se, 2014) och 2013 

till 105 000 (Tema Modersmål, 2014). Personal på förskolor märker att en del barn behärskar 

sitt modersmål eller svenska så pass dåligt att barnen inte kan göra sig förstådda verbalt.  

Denna uppsats handlar om vilket stöd barn med annat förstaspråk än svenska får i förskolan, 

närmare bestämt i några förskolor i en kommun i Mellansverige. De förskolor som besöktes i 

den här undersökningen har haft mångkulturella barngrupper en längre tid. I den undersökta 

kommunen hade 26 % av de inskrivna barnen i åldern 1-5 år ett annat förstaspråk än svenska 

2011. Av dessa fick 34 % modersmålsstöd eller möjlighet att utvecklas sitt modersmål annat 

än svenska 2011 (jmftal.se).  

 

Socialstyrelsen (1987) betonar att det är förskolans uppdrag att ge de mångkulturella barnen 

en god grund till att kunna bli tvåspråkiga. Dessa barn skulle få en tillhörighet i föräldrarnas 

ursprungskultur även om de nu bodde i Sverige (Lunneblad 2013 s. 38-39). Vidare 

rekommenderar Socialstyrelsen (1997) att de olikheterna som vi får av en mångkulturell 

barngrupp ska ses som en tillgång. Barnen ska uppmuntras till att utveckla sin relation till den 

utländska bakgrunden (Lunneblad, 2013).  

 

I den litteratur som behandlas i avsnittet Tidigare forskning- och litteratur hävdas att 

pedagogerna har en viktig roll i barnens språkutveckling. Många pedagoger som författaren 

till den här studien har talat med känner sig osäkra på hur de ska bemöta barn med ett annat 

modersmål än svenska. En förhoppning med denna undersökning är att se hur det ser ut på 

förskolorna idag och vad som skulle kunna förbättras. Det är pedagogerna som lägger en 

grund för det fortsatta lärandet och det är viktigt att de även uppmuntrar barnen att utöva sitt 

modersmål.  

 

1.1 Syfte 

Denna studies syfte är dels att studera hur stödet ser ut för flerspråkiga barn i förskolan, dels 

att utröna hur förskollärare kan främja språkutvecklingen i barnens modersmål utöver det som 

erbjuds under modersmålsstödtiden.  
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1.1.2 Frågeställningar 

 

För att få djupare kunskap och förståelse om modersmålsundervisningen och vikten av att 

utöva sitt modersmål utgår uppsatsen från dessa frågeställningar. 

 

 Vilket stöd får flerspråkiga barn i förskolan? 

 

 Vilka möjligheter finns för förskollärarna att stötta flerspråkiga barns språkutveckling 

i modersmålet? 

 

2. Forsknings- och litteraturgenomgång 
 

Det finns en omfattande mängd tidigare forskning angående språkutveckling och här nedanför 

sammanfattas forskning och litteratur som är relevant för just denna undersökning. Mycket av 

det som kommer presenteras berör flerspråkiga barns språkutveckling. 

 

När det talas om flerspråkiga barn så benämns de olika språken i modersmål 

och andraspråk. Modersmålet kallas även för förstaspråk men då främst 

inom forskning. Med modersmål, alternativt förstaspråk, menas det språk 

som barnet lär sig upp till tre års ålder, vilket innebär att det språk som 

barnet börjar lära sig efter tre års ålder klassas som ett andraspråk. Denna 

definition är otroligt förenklad då det kan vara att barnet enbart kommer i 

kontakt med svenskan i förskolan och inte praktiserar det hemma. Barnet 

utövar då inte språket i den grad att det kan kallas för förstaspråk även om 

barnet är under tre år. (Skolverket, 2006, s. 18) 

 

Det innebär att även om barnet börjar på förskolan vid ett års ålder så kommer svenskan att 

vara ett andraspråk och litteraturen som presenteras i denna del av uppsatsen visar på att 

modersmålsinlärningen är minst lika viktig som andraspråksinlärning.  

 

Enligt Skolverket (2002)  finns det två modeller av modersmålsstöd. Det första, som även är 

det vanligaste, är att det kommer en modersmålsstödjare en till ett par gånger i veckan och 

umgås med de berörda barnen. Den andra modellen är att det anställs en flerspråkig person 

som blir ett sätt att möjliggöra att hemspråket inkluderas i verksamheten som även är den 

bästa förutsättningen till att stödja barns språk- och identitetsutveckling (Skolverket, 2002). 

Ladberg (2000) skriver att språk kan liknas som vid en färskvara som hela tiden måste 

underhållas för att finnas kvar. Därför är det viktigt att barnet får utöva sitt modersmål. Detta 

görs bäst genom att träffa och umgås med personer som utövar språket på en daglig nivå 

(Ladberg, 2000).  
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Språket är en viktig del av oss. Vi behöver språk för att kunna utveckla vår identitet som 

människor. Modersmålet en viktig del av vår identitetsutveckling i och med modersmålet 

kommer även kulturen som vi föds in i (Fahrman, 1991). Enligt Vygotskij har språket två 

funktioner. Dessa är att vi behöver språket för att kunna umgås socialt med andra människor 

och att språket är ett redskap för tänkande. Det är de sociala erfarenheterna som utvecklar vårt 

språk. Vi behöver andra människor runt omkring oss som vi kan använda som speglar för att 

kunna utvecklas som människor och främst i det verbala språket. Vygotskij menade även att i 

och med att vi blir mer verbalt språkliga utvecklas även vår intelligens (Svensson, 2009). 

Människor lär sig språk olika beroende på vilken ålder hen har när språket börjar läras in. 

Forskare vet att redan under fostertiden så börjar språkutvecklingen i och med att fostret hör 

moderns röst. Rösten hörs däremot som ett mummel och bildar en språkmelodi. Detta medför 

att barnet redan har en viss tids erfarenhet av språk redan när det är nyfött (Ladberg, 2000).  

 

Den tidigare forskning som finns lägger upp förstaspråksutvecklingen i olika stadier. Dessa 

kommer nu att presenteras. Men då alla barn utvecklas individuellt så är detta en generell bild 

av hur barn utvecklar sitt språk. De första stadierna sker under barnets första levnadsår, då 

barnet lär sig med hela kroppen (Ladberg, 2000). Det första stadiet sker under barnets första 

fem månader i livet. Här formar barnet ljud med munnen som kan jämföras med språkljud. 

Vid fyra månader har barnet kommit på att det kan sätta upp tungan i bakre delen av gommen 

vilket medför ett annat ljud än det kunnat åstadkomma innan. Ljudet kan liknas vid k-ljudet 

(Yule, 2006). 

 

När dessa månader har passerat så går barnet vid sex månader upp till åtta in i det stadie som 

forskare valt att kalla jollerstadiet. Här börjar barnet utforma olika vokal- och konsonantljud 

(Yule, 2006). Detta joller blir med tiden i samklang med familjens språk och de andra ljuden 

sållas bort. Det språkliga som barnet bygger upp under sitt första levnadsår kallas för språklig 

bas och utgör bland annat barnets uttal och grammatiken. Denna bas ges vanligen i hemmet 

(Ladberg 2000). 

 

Ettordsstadiet sker när barnet är mellan ett år upp till ett och ett halvt år. Nu kommer barnet 

att säga sina första ord. De är vanligtvis de ord som upprepas i barnets vardag, så som mamma 

och kisse (Yule, 2006). De ord som barnet börjar använda är de ord som används i hemmet 

men oftast så är det inte det korrekta ordet. Med det menas att istället för att benämna katt 

som just katt så blir det kisse. Sedan kan ett ord betyda flera olika saker. Kisse kan innebära 

”Katten vill gå ut” Katten ligger där” och så vidare (Finegan, 2012). Vid ett års ålder så börjar 

många barn säga sina första ord och med hjälp av ord och kroppsspråk kan de göra sig 

förstådda. Detta kallas även holofraser (Hwang och Nilsson, s. 166, 2002). Vid ett års ålder 

så känner barnet igen många ord och kan höra skillnad på visa fraser. Frågar vi exempelvis 

barnet var lampan är så kommer den med sannolikhet titta upp i taket. Mellan åldern ett år till 

tre år så får barnet ett aktivt språk (Ladberg, 2000).  

 

När barnet är mellan ett och ett och ett halvt år upp till två och åtta månader kommer det in i 

tvåordsstadiet (Yule, 2006). Det är här som barnet börjar sätta ihop två ord så som ”mamma 

kom” och ”nalle min”. När barnet kommer in i detta stadie har det ett ordförråd på cirka 

femtio ord (Finegan, 2012). 
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Efter tvåordsstadiet så utökar barnet sina meningar med tre ord, fyra ord och så vidare. Nu är 

barnet mellan två år upp till två och ett halvt år. Barnet samlar på sig mängder av ord dagligen 

vilket medför att det även talar mer (Yule, 2006). I och med att barnet fått ett större ordförråd 

så kommer också barnets meningar att vara mer korrekta. Däremot så är inte talet grammatiskt 

rätt utan det blir exempelvis fotar istället för fötter (Finegan, 2012). När barnet är runt tre år 

så har barnet fått en relativt bred förståelse för språket att det mer och mer låter som det språk 

de vuxna talar (Yule, 2006). 

 

Med språkutveckling menas att vi lär oss behärska ett språk i olika steg och det börjar redan 

vid födseln. Det tar ett till två år att lära sig ett talspråk som vi kan behärska så bra att vi kan 

använda det som en kommunikationsmetod. Det finns fyra områden som ett förskolebarn ska 

bemästra under sin tid på förskolan. Det första är fonologi, som innebär att barnet lär sig hur 

det ska kombinera olika ljud för att det ska bli meningsfullt. Det andra är semantik, där det 

förstår vad ordet betyder. Det tredje området är grammatiken, som barnet måste kunna 

behärska för att de olika orden ska bilda en korrekt mening. Det fjärde och sista området är 

pragmatik, vilket innebär att barnet kan använda sig av de tre första områdena för att kunna 

föra en dialog i sociala sammanhang (Hwang och Nilsson, 2011). Dessa områden kallas 

gemensamt för språklig medvetenhet som är ett perspektiv vilket förklaras mer ingående i 

avsnittet 3.1.2 Vetenskapligt perspektiv. 

 

2.3 Andraspråksinlärning 

Det finns en kritisk period som innebär att om barnet inte får en tillräcklig stimulans i språket 

tidigt kommer det inte utvecklas fullt ut. Från det året barnet är nio år lutar sig barnet mer på 

andraspråket istället för förstaspråket (Abrahamsson och Hyltenstam, 2010).  

 

Den forskning om andraspråksinlärning som finns idag började på 1960-talet. Innan dess såg 

forskarna på andraspråksinlärning och modersmålsinlärning som två olika processer och det 

undersöktes inte speciellt noggrant om det uppstod några mindre avvikelser. Men dessa 

avvikelser började studeras under 1960-talet och forskarna upptäckte att dessa avvikelser ofta 

var samma oavsett vilket modersmål barnet hade. Forskarna upptäckte då att 

inlärningsprocesserna för de olika språken var mycket lika. Dock blev andraspråket ett 

systematiskt språk då barnet använder sig av den kunskap som redan fanns i modersmålet. I 

efterhand kan vi säga att denna kritiska period som nämndes i stycket ovanför enbart gäller 

för förstaspråket, modersmålet. Så länge barnet har en normal utveckling av förstaspråket 

finns möjligheten att lära sig hur många fler språk som helst (Abrahamsson och Hyltenstam, 

2010). 

  

De flesta forskare är överens om att goda kunskaper i förstaspråket gör det lättare att tillägna 

sig ett andraspråk. Barn med annat modersmål uppmärksammades redan i 

barnstugeutredningen på 1970-talet där de kom fram till att barn med annat modersmål 

behövde komma in i förskolan för att utveckla sitt svenska språk men såväl sitt modersmål. 

Det infördes då att barnen skulle få fyra timmar modersmålsstöd i veckan förutsatt att det 

fanns minst fyra barn med samma språk, vilket innebär en timme per barn i veckan. 

(Skolverket, 2003). 
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År 1970 fick varje förskola stadsbidrag för varje sexåring de hade som hade modersmålsstöd. 

1979 inkluderades även femåringarna i stadsbidraget och 1989 inkluderades alla barn med 

annat modersmål oavsett ålder. Anledningen till detta var att de som gjorde utredningen, såg 

att de barn som kom till förskolan från en hemmiljö där språket inte var densamma som 

språket på förskolan, så stannades deras språkutveckling och begreppsbildning på hemspråket. 

Modersmålet är betydelsefullt för att barnen ska kunna ha en kontakt med föräldrarna, vilket 

också var det starkaste motivet till varför modersmålsstöd infördes i förskolan. Däremot så 

skulle modersmålsstödet integreras i verksamheten och inte vara lektionskonstruerade 

(Skolverket, 2003).  

 

År 1993 ändrades stadsbidraget från att vara specifikt till modersmålsstöd för förskolan och 

skola, till att bli ett bidrag till invandrar- och flyktingbarn så kommunerna själva skulle fick 

bestämma vad bidraget skulle gå till. Det blev även ett sparkrav som resulterade i att detta 

bidrag sjönk från 18000 kronor till 13000 kronor på ett år (Skolverket, 2003).  

  

Peal och Lamberts (1962; här citerat efter Bråten, 1998) undersökte hur lärandet såg ut hos 

tvåspråkiga och enspråkiga elever och kom fram till att de elever som var tvåspråkiga och 

hade de båda språken utvecklade klarade sig mycket bättre på de tester som gavs ut, både 

verbala och icke-verbala (Bråten, 1998). 

 

Kultti (2009) beskriver att om barnet har ett välutvecklat modersmål kommer barnet ha det 

lättare att lära sig ett andraspråk (2009). Andraspråksläraren kan dra nytta av att barnet redan 

har ett utvecklat språk och de generella reglerna som finns vid ett verbalt språk (Axelsson, 

2010). Det är även viktigt att personalen på förskolan stödjer det enskilda barnets utveckling 

inom alla språk. Pedagogerna som finns i verksamheten, och främst på avdelningen, har en 

viktig roll för hur förskolans språkliga normer ser ut. Genom att pedagogerna uppmuntrar 

barnen till att tala sitt modersmål på förskolan blir barnet säkrare på sitt språk (Skolverket, 

2013).  

 

Många barn som börjar förskolan med ett annat modersmål talar väldigt lite svenska och 

ibland inget alls. Dessa barn behöver stöd av en vuxen som behärskar hemspråket för att 

kunna känna en trygghet på förskolan (Skolverket, 2003). 

 

Även IKT kan användas i stöttningen för modersmålsutvecklingen. IKT är en förkortning för 

informations- och kommunikationsteknik och innebär att pedagogen tar hjälp av en dator eller 

surfplatta för att ge barn kunskap (Tema modersmål, 2014).  

 

Teckenstöd, TSS även kallad TAKK, talas det svenska samtidigt som det tecknas. I denna 

undersökning är det svenskan som är det aktuella verbala språket (Hörselboken, 2014). 

Exempel på detta kan vara att pedagogen säger mat/äta samtidigt som hen för handen mot 

munnen och låtsas äta. Detta innebär att även om barnet inte behärskar språket kommer hen 

koppla de olika tecken som görs till olika delar i förskolans vardag. 
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2.4 Läroplanen för förskolan och barnkonventionen 

I Läroplanen för förskolan 98, reviderad 2010, står det vad pedagoger ska erbjuda barnen för 

att de ska kunna utvecklas efter bästa förmåga, vilket innebär att språkutveckling är en viktig 

del av Läroplanen. Det står bland annat att de som arbetar på förskolan ska erbjuda barnen en 

medvetenhet i deras egna kulturarv samt i andras; detta för att de sedan ska utveckla en 

förståelse för andras villkor och deras värderingar. De barn som har en annan etnisk bakgrund 

ska få det stöd som behövs för att de ska ha de bästa förutsättningarna att utveckla en 

flerkulturell tillhörighet. ”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin identitet och 

känner trygghet i den” (Skolverket 2010, s. 9). Liksom Kultti (2009) så betonar Läroplanen att 

de barn som har ett annat modersmål och får möjlighet att utveckla detta har en bättre 

förutsättning att lära sig ett andraspråk. 

  

FN:s barnkonvention skrevs för att tillvarata barnens intressen. I detta dokument nämns inte 

språket på så många ställen men de nämns bland annat att barnets utbildning, förskolan i vårt 

fall, ska ge barn möjlighet att utveckla en respekt för sin egen kulturella identitet och sitt egna 

språk. På alla orter där det finns ett minoritetsspråk ska det även finnas en möjlighet för 

barnen att utöva sitt eget språk (Lärarförbundet, 2011, s.308-309). 

3.  Teori 
 

Vygotskij ansåg att inlärning hos oss människor sker i en social process, med andra ord i 

samspel med andra. Vår verklighet får vi genom att vara delaktiga i ett sällskap och från vår 

kultur. Vi har en psykologisk medföddhet som under tidens gång utvecklas med exempelvis 

språket. Hans teori heter kulturhistorisk teori och är ett grundbegrepp som innehåller 

perception, uppmärksamhet, minne, känslor, tänkande, språk och problemlösning 

(Kroksmark, 2011). 

 

Vygotskij menar, liksom sin föregångare Piaget, att man lär sig i olika stadier. Detta kallar han 

för proximal utvecklingszon, som går ut på att man i första zonen lär sig med hjälp av någon 

som redan har kunskapen. I andra zonen kan barnet använda sig av den kunskap som det fick i 

första zonen för att använda kunskapen själv. I den tredje zonen har barnet utvecklats sin 

kunskap så mycket att det i sin tur kan lära vidare. För att komma vidare i sin utveckling 

utifrån tredje zonen behövs det någon som besitter mer kunskap som kan lära ut, zon fyra, 

osv.  Detta kallas för ett medierat lärande – att det är ett samspel mellan vuxen och barn. 

Den kulturella utvecklingen sker alltså två gånger; först på en social nivå dvs. zon ett, med 

någon annan och på individuell nivå dvs. zon två (Kroksmark, 2011). 

 

Vygotskij studerade bland annat tvåspråkighet och hur barn med två språk utvecklade sitt 

verbala språk. Vygotskij hävdar att modersmålet och det andra språket har gemensamma drag, 

och att barnets meningsbyggnad i det andra språket utgår från modersmålets 

meningsbyggnad. Barnet behöver alltså ha med sig modersmålets begrepp och ordförråd för 

att kunna utveckla ett bra andraspråk. Det första språket, modersmålet, får alltså spontana 

begrepp i vardagen medan det andraspråket får mer akademiska begrepp, då det bygger på ett 

annat språk. Samtidigt belyser Vygotskij att även om det är så att modersmålet hjälper till att 
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utveckla ett andraspråk, är det även tvärtom, dvs. ju mer barnet utvecklar ett andra språk desto 

mer utvecklar de även sitt modersmål (Bråten, 1999). 

 

3.1 Vetenskapligt perspektiv 

I detta avsnitt kommer de perspektiven som valts ut för denna uppsats att presenteras.  

3.1.1 Sociokulturellt perspektiv 

Det sociokulturella perspektivet är den del av Vygotskijs teori. Grundsynen är att varje 

handling som vi människor gör har en social inramning. Det innebär även att om vi kanske 

inte hör andra uttala ord, sker det i tanken; vi pratar alltså med oss själva. Exempel på detta 

kan vara när någon tar upp en penna. Vi omkring denna person hör inte att hen säger ”nu ska 

jag ta upp pennan”, utan personen pratar med sig själv i tanken.  Däremot är det hörbara 

språket, dvs. det kommunicerande språket, centralt i Vygotskijs sociokulturella perspektiv 

(Sträng och Persson, 2003).  

 

Vygotskij menade att barn redan innan födseln har en viss ljud- och rörelseuppfattning vilket 

innebär att barnet föds med vissa kunskaper. Inom det sociokulturella perspektivet talar man 

bland annat om den primära socialisationen och den sekundära socialisationen. Den 

primära socialisationen sker under barnets första månader efter födseln, och Vygotskij 

menar att det är under denna period som de viktigaste kunskaperna i livet kommer att 

grundläggas. Det sker i en mindre gemenskap, oftast den närmaste familjen och här får barnet 

lära sig ett språk, de kulturella reglerna som finns runt omkring i dess närhet samt de sociala 

reglerna som finns för att barnet ska kunna utveckla ett verbalt språk (Sträng och Persson, 

2003).  

 

När denna period passerat kommer barnet gå in i den sekundära socialisationen som sträcker 

sig från det att barnet är ett år och den sker i olika utbildningssammanhang. Detta är alltså ett 

lärande i institutionsmiljö, så som förskola, och här är kommunikationen det störta verktyget. 

Språket i sig är en handling som är till för att vi ska kunna förmedla något till lyssnaren 

(Sträng och Persson, 2003). 

 

3.1.2 Språklig medvetenhet 

Det andra teoretiska perspektivet, utöver det sociokulturella perspektivet, som tillämpar i 

denna uppsats är språklig medvetenhet som innebär att barnet förstår hur något sägs och inte 

enbart vad som sägs. (Krantz, 2011). Barnet ska kunna analysera meningar och sätta ihop 

olika ord till korrekta meningar (Fajerson, 1996).  Fajerson (1996) skriver ut förslag på hur 

barns språkliga medvetenhet kan utvecklas genom att pedagogerna leker rimramsor med 

barnen, här kan de även se hur långt kommen i utvecklingen barnen kommit och vad de 

behöver utvecklas mer i. 

 

Bornholmsmodellen kommer – som namnet antyder – från Danmark. Det är en modell som är 

framtagen för att öka barns språkliga medvetenhet. Den går ut på att pedagogerna tillsammans 

med barnen leker olika språklekar för att öka språkmedvetenheten. Pedagoger och barn bryter 

ner själva ordet och lyssnar på språkljudet. Anledningen till detta är att språkljudet är en stor 



 

12 

 

del i den senare läsutvecklingen. Bornholmsmodellen delas upp i fem olika kategorier som 

lyder sådär: Lyssna på ljud, detta görs för att väcka ett naturligt intresse hos barnen för ljud. 

Ord och meningar, här är tanken att barnet ska uppmärksamma att det vi säger kommer från 

ord och att samma ord kan betyda samma beroende på vilken känsla vi har när vi säger det.  

Första och sista ljudet, förståelse för att ord är uppbyggda av olika ljud. Fenomenens värld 

– analys och syntes, flera ljud i samma ord. Exempelvis: hur många klappar är i namnet 

Anna. Bokstävernas värld – på väg på viktig läsning, visar bokstaven A exempelvis och 

börjar prata om saker på a, exempelvis ordet apa. (Lundberg, 2009). 

 

 

4. Metodologisk ansats och val av metod 
 

För att få en inblick i hur verkligheten såg ut i verksamheterna valdes det att, på grund av 

tidsramen, intervjua förskollärare på tre förskolor, samt mailkorrenspondens med 

koordinatorn i kommunen för att se vad hen anser om hur modersmålsstödet i förskolan ser ut. 

Förskolorna valdes medvetet från olika stadsdelar. Förskola 1 valdes medvetet ut för att det 

ligger i en invandrartät stadsdel, medan förskola 2 ligger i en mindre invandrartät stadsdel och 

den sista förskolan, förskola 3, ligger i en stadsdel där det är vanligast att människor med 

svenska som förstaspråk bor. Anledningen till detta var för att se om det var någon skillnad på 

modersmålslärande beroende på hur många barn som var flerspråkiga på förskolorna samt för 

att få en sån pass bred bild som möjligt av hur det ser ut i kommunens förskolor. Idealet hade 

varit om tiden funnits till att intervjua alla förskolor i kommunen för att få en mer korrekt bild 

av hur det ser ut. Tiden gav utrymme till tre förskolor för att ge alla respondenter den 

uppmärksamheten som krävs. Detta innebär att det blir en generell bild av hur det ser ut på 

kommunens förskolor.  

 

När förskollärare ska intervjuas på sin arbetsplats och angående förskolans arbete så behöver 

forskaren först ta kontakt med de berörda förskolecheferna för att få deras godkännande till att 

forskaren pratar med pedagogerna på de förskolor de ansvarar för (Vetenskapsrådet, 2011). 

Mailet som utformades till dessa förskolechefer ligger i Bilaga 1.  

 

När godkännande från respektive chefer var insamlade kontaktades pedagoger för att se om de 

ville ställa upp på ett samtal. Det första som gjordes var att det skickades ut ett mail där det 

stod vem uppsatsskrivaren var och vad själva undersökningen handlade om. I utskicket stod 

intervjufrågorna med så att respondenterna fick reda på vad intervjun skulle bestå av. 

Information gav också om att medverkandet var frivilligt och att de kunde avbryta sitt 

medverkande om de önskade detta (Vetenskapsrådet, 2011), detta mail finns i Bilaga 2.  

 

Anledningen till att metoden strukturerade intervjuer valdes var för att svaren skulle kunna 

sammanställas och främst, som även nämndes tidigare, att se om det var någon skillnad från 

förskola till förskola och varför i så fall. Med strukturerade intervjuer menas att det är frågor 

som ger ett mer eller mindre specifikt svar. Alla respondenter får frågorna i samma följd 

(Bryman, 2008).  
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Samtalen spelades in för att sedan transkriberas ner i skrift där respondenterna även 

anonymiserades som pedagog 1, 2, 3 och 4. Detta gjordes för att respondenten inte ska kunna 

gå att kontakta av de som läser denna text (Vetenskapsrådet, 2011). Anledningen till varför det 

är fyra pedagoger men tre förskolor är för att ena förskolan valde att ha två respondenter.  

 

En av frågorna som ställdes till förskollärarna var ”Hur ser du på modersmål?” När denna 

fråga ställdes var tanken på det modersmålet som inte är svenskan. Anledningen till att denna 

fråga ingick var för att se hur pedagogerna ansåg hur viktigt modersmål var enligt dem. 

Anledningen till varför frågan ”Hur många har modersmålspedagog?” och ”Hur det går till 

när barnen får modersmålspedagog?” inkluderades för att få reda på om det var olika 

beroende på vilken stadsdel förskolan befann sig i samt om det är vårdnadshavarnas ansvar 

eller pedagogernas ansvar att de flerspråkiga barnen får modersmålspedagog.  

 

Då kommunen har en avgörande del i de beslut som fattas i förskolan valde jag att skicka 

frågor via mail till kommunens ansvariga för att se vad de ansåg om modersmålet i förskolan. 

Katrineholms kommun gav 2013 ut en språkutvecklingsplan som kommer presenteras i 

avsnitt 4.2 Kommunens styrdokument, språkutvecklingsplan. De frågor som skickades till 

kommunen presenteras även de i detta avsnitt. 

 

4.1 Etiska hänsynstagande 

 

När en studie som involverar människor ska genomföras finns det en hel del hänsynstagande 

som måste göras (se exv God forskningssed (2011)). Då denna undersökning koncentrerar sig 

på förskollärare är det bland annat informationskravet som behöver förmedlas. Det betyder 

att forskaren, som skriver om undersökningen, ska informera respondenterna vad det är som 

undersökningen handlar om och vad själva syftet med den är. Respondenterna ska även 

informeras om att deltagandet i undersökningen är frivilligt och att respondenten när som 

helst kan avbryta sitt deltagande, om detta önskas. Detta kallas samtyckeskravet. 

Konfidentialitetskravet, innebär att forskaren som samlar in materialet ser till att det bara är 

han/hon som har tillgång till detta material och inte utlämnar någon rådata utan att först 

kodexat respondenternas namn och på så vis gör dem anonyma. Till sist finns 

nyttjandekravet som innebär att de data som insamlas under undersöknings gång, enbart 

används för forskningen och inte använda det i något annat sammanhang/syfte 

(Vetenskapsrådet, 2011). De etiska hänsynstaganden som räknas upp här i 4.1 anses uppfyllda 

genom det tillvägagångssätt som beskrivs i avsnitt 4.  
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5. Resultat och analys 
 

I detta avsnitt kommer en sammanfattning av materialet som samlades in under själva 

undersökningen presenteras samt en analys av det materialet.  

5.1 Kommunens styrdokument, språkutvecklingsplan 

 

Språkutvecklingsplaner finns i olika kommuner och ska verka till att vara ett stöd för hur 

modersmål på annat språk än svenska ska hanteras. Kommunen utvecklade sin 

språkutvecklingsplan som sträcker sig mellan 2013 och 2014 för att alla förskolor i 

kommunen ska sträva efter samma mål när det handlar om barns språkutveckling och för att 

öka medvetenheten om vikten av modersmålsutvecklingen. Denna språkutvecklingsplan ska 

sedan uppdateras varje år. Språkutvecklingsplanen utvecklades då språkutvecklarna på 

kommunen ansåg att den behövdes för att alla förskolor och skolor ska sträva efter samma 

mål.  

 

I samband med att språkutvecklingsplanen utvecklades utnämndes även ett språkombud, som 

är en förskollärare, på varje förskola/skola. Ett språkombud är den personen som ska 

representera förskolan/skolan vid möten med språkutvecklarna från kommunen. De berörda 

lärarna ska utveckla sin egen kompetens inom området för att sedan föra den kunskapen 

vidare till andra på förskolan/skolan. I början av dokumentet finns ett stycke där det står att 

läraren ska söka hjälp om de exempelvis märker att 1-2 åringar hellre använder sig utav gester 

än att gör sig förstådd verbalt.  

 

I dokumentet börjar varje underrubrik med att de tagit ett relevant citat ur läroplanen och 

sedan har de utvecklat sina egna mål och strategier för att uppnå målen. Ett av dessa mål var 

att ” Alla elever utvecklar ett varierat och välfungerande modersmål som stödjer kunskaps- 

och identitetsutvecklingen samt tillägnandet av det svenska språket” (Språkutvecklingsplan, 

s.9) Ett par exempel på hur dessa mål ska nås är att lärarna ska ge de flerspråkiga eleverna de 

bästa förutsättningarna för att kunna träna och använda sina språk. Flerspråkiga barn ska även 

erbjudas modersmålsstöd. Undervisningen ska planeras. Vårdnadshaven ska även informeras 

om vikten av ett välutvecklat modersmål och det sista är att det bland annat ska finnas böcker 

på de språk som talas i verksamheten. Internetresurser för spel, böcker och ordsamlingar m.m. 

på olika språk används (Språkutvecklingsplan, 2013).  

 

Ett annat mål är att ”ett interkulturellt förhållningssätt genomsyrar verksamheten” och att 

”mångfald och flerspråkighet ses som en tillgång av personal, elever och vårdnadshavare” 

(Språkutvecklingsplan, s.9). Här handlar det som att lärarna har en medvetenhet om sin egen 

språkliga bakgrund och att det är viktigt att lärarna möter elever och vårdnadshavare med en 

positiv attityd. Det är också viktigt att det material som finns i förskolan ska spegla olika 

miljöer samt andra kulturer (Språkutvecklingsplan, 2013). 

 

Pedagogerna i denna kommun har tillgång till att använd sig av en så kallad kulturtolk om 

det behövs. Det kan vara extra bra att ha en sådan vid inskolningsmöten så att 

föräldrarna/vårdnadshavarna uppfattar allt. Med en kulturtolk menas det att det är en person 
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som talar samma språk som klienten, i detta fall barnen och föräldrarna och känner till den 

kultur och definitioner som råder i språkområdet. Denna kulturtolk hjälper alltså personalen 

att översätta och informera om de kulturella och språkliga aspekterna i samtalen som sker 

(Folkhalsobyran.se, 2014).  

 

5.1.1 Kommunens svar på mailfrågor 

Svaren på de frågor som mailades till koordinatorn på kommunens interkulturella enhet löd att 

det är föräldrarna som avgör om barnet är berättigad modersmålsstöd. Även om barnet är 

adopterat så kan föräldrarna ansöka om modersmålsstöd. På frågan om hur många timmar per 

termin ett barn har rätt till modersmålsstöd, kunde koordinatorn inte svara med exakta timmar, 

då det fördelas på de timmar som modersmålspedagogerna arbetar under en vecka på de 

förskolor där det finns behov. Koordinatorn berättade att det på vissa förskolor bara finns ett 

eller två barn med det modersmålet som modersmålsstödjaren har behörighet i, vilket innebär 

att de har modersmålspedagog en och en halv timme varannan vecka, vilket också är 

minimumtiden hos kommunen. Hon håller även med om att de två språk som erbjuds idag – 

arabiska och somaliska – inte räcker för att fylla behovet som finns och att 

modersmålsundervisning skulle behövas modersmålsstödjare på de språk som det finns behov 

i. Dock är det en ekonomisk fråga och det har även varit, som tidigare nämndes, svårt att hitta 

sökande med rätt kompetens.  

 

Kraven på de som söker tjänsten som modersmålsstödjare är att de ska ha en 

förskollärarutbildning eller motsvarande med goda kunskaper inom det aktuella språket och 

svenskan. Dock är det svårt att hitta personer som motsvarar kompetenskraven och idag har 

kommunen en arabisktalande förskollärare samt en somalisktalande barnskötare som är 

anställda på heltid och åker till de förskolor där behovet av modersmålsstöd finns. Idag har 

kommunen resurser till två modersmålspedagoger och då det är arabiska och somaliska som 

är de största språken i kommunen och de har de valt att tillsätta dessa. Från och med nästa 

läsår kommer de utöka med tre heltidstjänster vilket innebär att kommunen kommer ha fem 

modersmålspedagoger. Däremot så har det inte beslutats om det kommer tillsättas fler språk 

eller utökas med pedagoger inom de språk som redan finns tillgängliga.  

 

5.2 Intervju med pedagoger 

Intervjuer gjordes på tre förskolor med fyra förskollärare som är språkombud.. Här nedanför 

kommer en sammanfattning av varje pedagogs svar och hela intervjuerna finns med som 

bilagor. Efter sammanfattningen så följer ett analysstycke.  

5.2.1 Hur se du/ni på modersmål? 

Alla pedagogerna var eniga om vikten av att ett barn lär sig sitt modersmål väl. Anledningen 

var, menade pedagogerna, att om ett barn behärskar sitt modersmål väl, så har det lättare att 

lära sig andra språk, ex. svenska. Pedagogerna uppmuntrade barn och föräldrar att använda 

modersmålet i hemmet. De intervjuade beklagade också att de själva hade så dåliga kunskaper 

i barnens modersmål (en var dock arabisktalande) och inte kunde vara mer behjälpliga i 

barnens modersmålsutveckling. En pedagog (2) berättade att de arbetar med teckenstöd på 

förskolan där den pedagogen arbetade. 
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Även om kommunens ambition är att alla barn ska få modersmålsundervisning, så är inte 

ambitionen förverkligad, eftersom modersmålsundervisning endast erbjuds i arabiska och 

somaliska, och det talas över ett dussin andra språk på förskolorna i kommunen. Även 

koordinatorns svar från kommunen visa på att det målet inte uppnås, då de inte har fått mer 

resurser än för två modersmålspedagoger. Detta blir en brist då alla fyra pedagoger är eniga i 

frågan om hur viktigt modersmålet är. De anser att det är viktigt att det finns en bra 

grundstomme i modersmålet för att sedan bygga vidare på svenskan. Vygotskij, och forskare 

efter honom, hävdade att alla språk har gemensamma drag. Barnet behöver alltså sitt 

modersmål för att enklare kunna utveckla meningsbyggandet i sitt andraspråk (Kroksmark, 

2011). Även Kultti (2009) understryker hur viktigt modersmålet är för 

andraspråksinlärningen. När de talar om hur viktigt det är att de båda två språken samspelar 

med varandra så handlar det om ett dagligt samspel och inte en och en halv timme varje 

vecka.  Sträng och Persson (2003) skriver, precis som Ladberg (2002) att barnet utvecklar en 

viss kunskap under fosterstadiet. 

 

5.2.2 Hur går det till när barnen får tillgång till modersmålspedagog? 

Här var pedagogerna oense om hur det gick till. Tre av förskolorna kom fram till att det var 

personalen själva som meddelade om det behövdes modersmålspedagog, eller 

modersmålsstödjare som ena pedagogen sa. Det var personalen som uppmärksammade att 

barnet behövde stöttning i språket. Pedagog (4) trodde också att det var personalen som 

meddelade om det behövdes, men berättade även att det när föräldrarna ansökte om plats på 

förskolan så får de också skriva i om de har/vill ha modersmålsstödjare till sitt barn. Pedagog 

(4) påpekade att även om barnet är berättigad modersmålsstöd så kan föräldrarna avböja det.  

 

Denna fråga ställdes då intervjuaren var intresserad av hur det gick till med ansökan om 

modersmålspedagog och för att se om det kanske berodde på att vissa barn inte hade 

modersmålsstöd för att föräldrar eller pedagoger inte uppmärksammat det. För har barnet 

ingen modersmålspedagog eller någon vuxen i verksamheten som talar språket så försvinner 

Vygotskijs proximala utvecklingszon (Kroksmark, 2011) som förklarades i avsnitt 3. Barnet 

som kommer till förskolan har redan ett språk. Det är det språk som talas i hemmet, ett första 

språk. När barnet kommer till förskolan är det tid att börja lära in ett andraspråk, om barnets 

förstaspråk är annat än svenska. Har det då ingen som talar det förstaspråket i närheten på 

förskolan, blir det ingen smidig övergång till andraspråket. Det blir inget medierat lärande.   

 

5.2.3 Hur många barn har ni med annat modersmål och vad har ni för språk? Hur 

många har modersmålspedagog? 

Här svarade de lite olika; en pedagog svarade i procent, och det var 75 procent vilket även var 

den största andelen i kommunen. Medan de andra tre svarade i antal barn, vilket var cirka 30 

barn av 70 på ena förskolan och 14 barn av 52 på den andra. De vanligaste språken var 

arabiska och somaliska. Sedan fanns det också barn som pratade tigrinska. Det förekom även 

ett par språk som det var lite diffust om barnen talade språket eller inte, dessa var bland annat 



 

17 

 

serbiska och portugisiska. En pedagog var väldigt noga med att framhäva att de hade ett 

amerikansktalande barn och att det finns olika dialekter i arabiskan.  

På frågan hur många barn som har modersmålspedagog svara pedagogerna att det var de 

somaliska och arabiska barnen som hade modersmålspedagog. Men på en av de tre 

förskolorna där intervjuerna gjordes så hade de tackat nej till modersmålsundervisning i 

arabiska. Anledningen till detta var att de ansåg att tiden som erbjöds var för liten samt att de 

hade en anställd som talade arabiska och de kunde använda sig utav henne istället. Tiden för 

hur mycket modersmålsstöd som barnen hade var också olika på de olika förskolorna. På den 

förskolan där det var som mest invandrarbarn hade de tillgång till somaliska en hel dag ena 

veckan och en halv dag veckan därpå. De andra förskolorna hade några timmar varannan 

vecka. Ena pedagogen berättade också att hon ansåg teckenspråk som ett modersmål och de 

hade en teckenspråkslärare som kom till ett barn en gång i månaden.  

 

Alla förskolor hade minst en pedagog anställd som talade arabiska och detta gör att de blivit 

en viktig resurs då det blir enklare att kommunicera med föräldrar och barn vilket gör att 

barnen utvecklar sitt modersmål. Att de anställer personer som är flerspråkiga är en fördel då 

språket på så vis inkluderas i verksamheten. Alla pedagoger var även överens om att den lilla 

tid som modersmålspedagogen har avsatt för att vara hos just dem inte räcker, att det skulle 

behövas mer och oftare för att det ska kunna ge några resultat. Det är till och med en förskola 

som tackade nej till modersmål då de ansåg att den lilla tid som de skulle få inte skulle göra 

någon nytta. Barnen går då miste om en viktig del i sin utveckling om vi tänker på det 

Fahrman (1991) skrev att språket är en viktig del för barnens identitetsutveckling. 

 

5.2.4 Jobbar ni något med modersmål utöver modersmålsstödet? 

På den förskola där det var många invandrarbarn så hade de tillgång till en kulturtolk, som 

beskrivs i underrubriken 4.2 Kommunens styrdokument, språkutvecklingsplan. Anledningen 

till att de hade denna var att de hade väldigt många somaliska barn och kulturtolken hjälper 

till med den dagliga föräldrakontakten samt stöttar barnen i verksamheten. De andra 

pedagogerna arbetade inte så mycket med att utveckla flerspråkiga barns modersmål, men alla 

hade minst en anställd som var arabisktalande. De hade lite böcker på olika språk, använde sig 

av iPad och utnyttjade matsituationerna till att inkludera alla språk.  

 

Pedagoger ska se de mångkulturella barngrupperna som finns idag som en tillgång för barnen 

och de ska uppmuntra till att barnen använder sig utav sin kultur och utvecklar den utländska 

bakgrunden (Lunneblad, 2013). Språket har två olika funktioner enligt Vygotskij och de är att 

det verbala språket behövs för att barnet ska kunna umgås socialt med andra och att det 

används som ett redskap för tänkandet. Genom att pedagogerna använder sig av modersmålet 

utöver det modersmålspedagogen gör är ett sätt att göra det som Lunneblad rekommenderar. I 

intervjuerna kom det fram till att de inte använder sig av modersmålet speciellt mycket utöver 

det modersmålspedagogen gör. De gör efter bästa förmåga genom att använda sig av 

matsituationerna där alla barn är aktiva och på så sätt lär sig, exempelvis arabiska. Det blir 

sporadiska ord, men samtidigt visar pedagogerna att det är accepterat att använd sig av 

modersmålet, vilket ökar barnets identitet och gör att de känner sig trygga i den (Skolverket, 

2010). 
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5.2.5 Märker du/ni någon skillnad på den verbala språkutvecklingen på de barn som 

har modersmålsstöd och de som inte har? 

I denna fråga kunde ingen pedagog svara riktigt något specifikt, då de alla var eniga om att 

alla barn utvecklas individuellt. Däremot märks det ändå en viss skillnad på de barn som har 

modersmålsstödjare gentemot de som inte har det då de utvecklar det svenska språket 

snabbare.  

Även om pedagogerna påstod att de inte kunde svara ordentligt på denna fråga så är de alla 

överens om att de barn som inte har modersmålsstödjare är senare med att utveckla det 

svenska språket. Deras svar stödjer det Vygotskij (1999) menade med att barnet behöver 

modersmålets meningsbyggnader för att utveckla ytterligare ett språk. Att barnet behöver ha 

en bra kunskap i första språket för att utveckla fler språk (Skolverket, 2003). 

I kommunens språkutvecklingsplan ges det råd om när förskollärare ska ta hjälp vid barns 

språkliga utveckling. Det nämns bland annat att om barnet hellre använder sig av gester 

istället för ord så behövs hjälp (Språkutvecklingsplan, 2013). Detta blir oklart om vi tänker på 

de barn som inte har det svenska språket och inte kan göra sig förstådd genom att vara verbal. 

Den språkliga bas som barnet bygger upp under det första året förloras här genom att det inte 

finns någon med samma språk som barnet själv har med sig från hemmet. 

6. Diskussion 
 

Resultat- och analysavsnittet ger intrycket att det skulle behövas mer resurser för barn med 

annat förstaspråk än svenska på en del svenska förskolor. Ladberg (2002), Yule (2006) och 

Finegan (2010) är alla överens om att barn lär sig ett språk mycket aktivt mellan 

spädbarnsåldern fram till fem årsåldern.  När de skriver om att barnet utvecklar sitt språk 

mycket aktivt under ett år fram till fem år så får vi förutsätta att det utvecklas om språket 

används på en daglig nivå med person i barnets omgivning som vet hur språket används. Tar 

vi då bort de timmar om dagen som barnet är på förskolan och inte har någon vuxen som kan 

guida i språket förloras många timmar per dygn. Med den förmodan att barnet sover ett visst 

antal timmar per dygn. Försvinner den vuxna, exempelvis en modersmålspedagog, så 

försvinner även det medierade lärandet som behövs. Används inte tiden på förskolan aktivt för 

att bland annat utveckla barnets modersmål, kommer det att försämras. Pedagogerna kan inte 

anta att föräldrarna besitter samma kunskap som pedagogerna i språk för att ge barnet ett 

korrekt lärande. Det är förskolans uppgift att ha en lärande miljö för att främja barns 

utveckling på alla plan. Det som koordinatorn skrev om att ett av deras kompetenskrav var att 

den sökande till tjänsten ska vara förskollärare, är också ett tecken på att föräldrarna inte 

själva kan föra ett lärande i modersmålet. Det som Vygotskij skrev om, att modersmålet blir 

det vardagliga språket och det andraspråket det akademiska, kan bero på att det inte finns 

tillräckligt med pedagoger som behärskar modersmålet och alltså får barnet bara det hemma. 

Får barnet modersmålet i förskolan borde vi kunna få in det akademiska språket in i 

modersmålet med rätt kompetens på personalen, alltså en modersmålsstödjare. 
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I barnkonventionen står det att varje barn som har ett minoritetsspråk har en rättighet att få en 

möjlighet att utöva sitt modersmål (Lärarförbundet 2011). På de tre förskolor där intervjuerna 

genomfördes så fanns det hela åtta språk där det behövdes modersmålspedagoger. Därutöver 

var det fyra språk på ena förskolan som pedagogerna var tveksamma i om barnen aktivt 

använde som sitt modersmål, då det var mor- och farföräldrar som använde språken. 

Modersmålspedagoger fanns enbart i två språk. Som det nämndes i första stycket i detta 

kapitel, är det för att det är de två språken, somaliska och arabiska, som är de största språken 

och kommunen gjorde då ett aktivt val att tillsätta modersmålspedagoger i dessa språk.  

 

Sträng och Persson (2003) skriver om att barnet har två socialisationer som är avgörande för 

barnets språkutveckling. Där den primära socialisationen sker under barnets första månader 

och det är i den socialisationen som de viktigaste kunskaperna kommer att grundläggas. Det 

är i denna socialisation som barnets språkkunskaper grundas för fortsatt utveckling. Finns det 

ingen vuxen i närheten med barnets modersmål som kan förstå vad barnet menar när det går 

in i den sekundära socialisationen, blir det en brist i kommunikationen mellan barn och vuxen, 

det blir då lätt så att barnet använder sig av holofraser, enstaka ord, på sitt modersmål eller om 

det tagit upp något svensk ord, för att sedan med hjälp av gester visa vad barnet vill förmedla. 

Kommunens språkutvecklingsplan, som ska vara en hjälp till pedagoger i samspelet med 

flerspråkiga barn, uppmanar förskollärare till att kontakta hjälp om barnet hellre använder sig 

av gester än ord, vilket kan medföra att det blir ett problem. Om barnet använder sig av 

holofraser kan det bero på att det inte fått den kunskap som behövs inom andraspråket för att 

kunna göra sig förstådd verbalt. Det är ju ett problem i sig, men om det inte finns någon 

modersmålspedagog i barnets förstaspråk så finns det ju inte heller någon hjälp att få.  

 

Det Ladberg (2002) skriver som sagt om att barn lär sig tyda språkmelodier i fosterstadiet 

visar på att barnet föds med en viss språklig kunskap. Under det första året då barnet är 

hemma så utvecklas språket otroligt mycket och har barnet då ett annat modersmål än det som 

används i samhället så är det inte säkert att barnet kommer i kontakt med samhällets språk. 

Det medför att barnet möter ett mer eller mindre främmande språk med en annan språkmelodi 

än vad barnet är van vid när det ska börja förskolan. Konsekvensen av detta kan vara det att 

inskolningen på förskolans avdelning kan bli svår då barnet inte känner sig tryggt. Det kan 

även bli en svår inskolning då föräldrarna inte känner sig trygga då även de kanske har svårt 

att behärska andraspråket.  

 

När barnet har fått en plats på förskolan och tid för inskolning så är det även tid för barnet att 

lära sig ett andraspråk. Den bästa förutsättningen då är att den modersmålspedagog, alternativt 

en vuxen som talar samma språk som barnet och dess familj, finns tillgänglig. Den vuxna med 

modersmålsspråket kan ta hjälp av att barnet redan kan de generella reglerna som ett verbalt 

språk har (Axelsson, 2010) och utveckla det första språket och början på andraspråket. Sen 

kan pedagogerna i sin tur utveckla det svenska språket med hjälp av dessa språkregler. I och 

med att barnet redan har ett språk, även om det inte är det svenska språket, så har barnet en 

viss språklig medvetenhet.  

 

Pedagogerna som var med i intervjuerna kände en viss frustration över att de inte kunde 

kommunicera med vissa vårdnadshavare. Lösningen på detta problem från kommunens 

politiker var att de förskolor som hade problemet kunde ta till en kulturtolk under exempelvis 

en inskolning för att hjälpa familjen och personal att kommunicera med varandra för att göra 
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inskolningen så effektiv som möjligt och även för att skapa en trygghet mellan alla parter för 

fortsatt arbete.  

 

I ett av de dokumenten som förskolans alla auktoriteter alltid ska ha med i sina tankar och vid 

utvecklingen av verksamheten är barnkonventionen (beskrevs i underrubriken 2.4 Läroplanen 

och barnkonventionen). Det som står i barnkonventionen är inte en lag, men en riktlinje som 

förklarar barns rättigheter.  En av dessa rättigheter är som sagt att de barn som har ett annat 

modersmål även om det är ett minoritetsspråk, ska ha rätt att utöva det språket. Abrahamsson 

och Hyltenstam (2010) skriver, som nämndes i under rubriken 2.3 Förstaspråkets betydelse 

för andraspråksinlärning, att barn från nio års ålder lutar sig mer mot andraspråket än 

förstaspråket om förstaspråket inte blivit utvecklat ordentligt. Vi kan dra detta till att barnet 

vanligtvis spenderar den största delen av sin vakna tid på förskolan. Om barnet då inte får 

stöttning i sitt förstaspråk kommer det hellre att tala sitt andraspråk mer än förstaspråket. Det 

skulle kunna resultera i att kommunikationen hemma, där förstaspråket används av resterande 

familjemedlemmar, blir försämrat. Detta belyste även barnstugeutredningens dokument 

angående modersmålsstöd. Att det var viktigt för barnet att utveckla sitt modersmål för att 

kunna kommunicera med sina släktingar. 

 

Anledningen till varför det är så viktigt att barnet har någon i den dagliga verksamheten som 

kan lotsa barnet fram i sitt modersmål är att språket ser/låter olika beroende på vilket språk 

som används. Grunderna i språk är desamma men exempelvis så är inte fonologin den samma 

i modersmålet som i andraspråket. Språkmelodin, som tidigare nämnts, låter annorlunda 

beroende på språk. Om barnet har tur så har det tillgång till en vuxen med samma språk 

samtidigt som barnet lär sig svenska. Att barnet lär sig andraspråket parallellt med 

modersmålet. Vygotskij menade att detta var bra då vi människor utvecklar andraspråket 

samtidigt som vi får ett rikare modersmål.  

 

Ett sätt att få barn att utveckla sin språkliga medvetenhet är som nämndes i några stycken 

ovanför är att pedagogerna använder sig av Bornholmsmodellen som presenterades noggrant i 

underrubriken, 3.1.2. Modellen är till för att främja barns läsutveckling. Den kan även 

användas för att lära de flerspråkiga barnen ett nytt språk. Som det nämndes i stycket ovanför 

så medför ett nytt språk även en ny språkmelodi. Följer pedagogen Bornholmsmodellens alla 

steg, så är ett steg att lyssna på ljud, vilket blir ett sätt att lära om på nytt. När barnet sedan lärt 

sig det nya språkets språkmelodi så kan pedagogen gå vidare till nästa steg.  

 

Redan på 1970-talet insåg pedagoger och politiker att modersmålet var en grundsten i barns 

lärande i andraspråket som behövdes föras in i verksamheten (Skolverket, 2003). Det tillsattes 

då en timme per barn i veckan, vilket blev ett kontinuerligt lärande och det poängterades att 

denna tid skulle inkluderas i den dagliga verksamheten.  

 

Som det ser ut idag så har ett barn i snitt en och en halv timme varannan vecka med 

modersmålspedagog. Då är det vanligast att modersmålspedagen tar de berörda barnen i ett 

avskilt rum. Det som har hänt mellan år 1970 fram till år 2014 är att det minskats med trettio 

minuter per barn. Detta kan verka som en liten del och att det inte har så stor betydelse. Det 

tar längre tid mellan modersmålstillfällena och integreras inte alls i verksamheten. Det visar 

snarare på en segregering, där vi visar för barnen att om de ska tala med någon på sitt 

modersmål behövs det avskildhet.  
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De pedagoger som blev intervjuade inför denna undersökning menade på att den tid som idag 

erbjuds inte är tillräcklig. De tyckte att det bör ske mer kontinuerligt och finnas med i den 

dagliga verksamheten. Det kan kopplas till det Ladberg (2002) skriver om att språk måste 

underhållas. Samtidigt tyckte alla pedagoger att den tid som erbjuds var bra. För en och en 

halv timme varannan vecka blir den tid som barnet har lov att tala sitt modersmål med någon 

som uppfattar vad barnet säger. Modersmålspedagogen kan även utmana barnet i att utvecklas 

i språket. På så vis stärks barnets självkänsla och identitetsutveckling.  

 

En anledning till varför modersmålstimmarna i förskolan blivit färre kan vara för att det 

statsbidrag som ges ut till kommunerna från början var specifikt för modersmål och summan 

var högre förr. När det sedan på 1990-talet ändrades till att kommunerna fick en klumpsumma 

som sjönk med 5000 kronor på ett år och att kommunerna numera själva fick bestämma vad 

de ville lägga pengarna på, så prioriterades modersmålsstödet i förskolan bort.  

 

Antalet flerspråkiga barn har ökat sedan 1970-talet fram till idag, vilket även ökar behovet för 

modersmålsstöd i förskolan. Det står i förskolans styrdokument att förskolan ska ge barn 

möjlighet att utveckla sitt modersmål. Minskar då bidragen och politikerna även låter 

kommunerna själva bestämma var pengarna ska läggas så blir det lätt så att förskolan hamnar 

i skymundan och fokus hamnar på skolan och deras rena modersmålsundervisning.  

 

Det som ett par pedagoger påpekade, att de vid matsituationer säger vissa produkter på 

exempelvis arabiska, är att rekommendera. Genom att vi som pedagoger visar en öppenhet för 

andra språk så visar vi samtidigt för barnen att det är okej att tala sitt modersmål även om det 

inte finns en modersmålspedagog i närheten.  

 

Ett exempel av en måltidssituation kan se ut såhär: 

 

Pedagog: Vill du ha lite halib till maten Jabbar? 

Jabbar: Ja. (Pedagogen häller upp mjölk i hans glas).  

Jabbar: Tack. 

Pedagog: Hur säger man tack på arabiska? 

Jabbar: shukran. 

 

Förskollärarna uppmuntrar alltså barnen till att aktivt använda sitt språk och i just 

matsituationen är det även ett utmärkt tillfälle att utveckla de andra barnens kunskaper om 

språk. Det står i läroplanen att pedagogerna i verksamheten ska uppmuntra barnen till att de 

använder och utvecklar sitt modersmål (Skolverket, 2010). I och med att pedagogen visar 

intresse för barnets språk visar det även på att det är acceptabelt att barnet använder sitt 

modersmål. 

 

Det blir ju naturligtvis ett problem med att inkludera barnets modersmål i verksamheten, om 

det inte finns pedagoger som talar modersmålet. Detta poängterades även av ett par 

pedagoger. Men en lösning och ett steg i rätt riktning på detta är ju att, som ena pedagogen 

berättade, att ta hjälp med IKT. Tillsammans med barnen kan då pedagogerna ta reda på vad 

vissa saker heter på andra språk.  
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De kan alltså ta hjälp av en teknik, i pedagogens fall en Ipad, och få ett medierat lärande. 

Medierat lärande är att vi lär oss i samspel med andra, närmare förklaring gav i underrubriken 

2.1 allmänt om språk. Om vi använder oss av denna typ av teknik så är skolverkets hemsida, 

tema modersmål ett bra riktmärke då de, som nämndes i tidigare forskning och litteratur 

kapitlet, har många bra förslag på material, hemsidor och appar som kan användas i förskolan 

som läromedel. Då främst utifrån ett annat språk än det svenska språket.  

 

Även vid läsning kan man fråga de barn med annat modersmål vad det heter på deras språk 

och då inkludera det språket i verksamheten. Det är de små sakerna i vardagen som lätt kan 

göra så alla inkluderas.  

En av pedagogerna berättar i intervjun om att de använder sig av teckenstöd för att 

kommunicera med de flerspråkiga barnen och självklart även med de enspråkiga. Detta är ett 

sätt att inkludera alla, även om vi inte har samma verbala språk så kan vi med hjälp av tecken 

kommunicera med varandra. Även barnen kan kommunicera med varandra om det blir en 

självklarhet att alla i verksamheten använder sig av tecken i den dagliga verksamheten. Även 

om mat heter olika på olika språk, så är det ändå samma tecken. Ser pedagoger till att hela 

tiden använda tecknet för mat så kommer barnet att koppla ihop det med mat även om ordet 

låter obekant. 
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7. Slutsatser 

 

I denna undersökning så har jag kommit fram till att även fast det finns olika mängd 

flerspråkiga barn på de olika förskolorna som har intervjuats så har de haft liknande svar. I 

och med detta så kan det antas att det ser ut som så i hela kommunen. Detta innebär att det 

finns brister i hur modersmålsstödet i förskolan ser ut. Att det inte ges tillräckligt med tid för 

att möta det behov som finns. Pedagogerna har inte kunskapen i alla språk som krävs för att 

själva utveckla barnens modersmål men gör så pass mycket som de anser att de kan för att 

underlätta utvecklingen i modersmålet. Alla pedagoger anser precis som tidigare forskning att 

modersmålets utveckling är viktigt för att sedan kunna utveckla det svenska språket.  

 

7.1 Vidare forskning 

 

Det intresse som väcktes under denna undersökning och skulle kunna bli en vidare utveckling 

av denna uppsats är att göra ett utvecklingsarbete och ta fram material till förskolorna för att 

pedagogerna ska kunna hjälpa barnen att utveckla sitt modersmål. Materialet skulle bli en 

trygghet för pedagogerna som inte har språket som behövs och tanken är att främja barnens 

modersmålsutveckling.  
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Bilagor 

Bilaga 1: Brev till förskolechefer 

Hej! 

Mitt namn är Emelie Valfridsson och jag går termin 6 på förskollärarprogrammet på Karlstads 

universitet och håller på att skriva min C-uppsats som handlar om hur modersmålsstödet i 

förskolan ser ut i Katrineholmsområdet. Anledningen till att jag kontaktar dig är för att jag 

skulle vilja ha ett godkännande att kontakta Förskolan Näverstugan och se om deras 

språkombud, om det finns? Annars en annan pedagog, har möjlighet att ställa upp på en 

intervju. Svaren kommer att behandlas anonymt. Det kommer inte kunna gå att se från vilken 

förskola de intervjuade pedagogerna de kommer. De medverkande kan även när som helst 

avbryta sin medverkan om de så önskar. 

Med vänliga hälsningar 

Emelie Valfridsson 
 

Bilaga 2 Brev till förskollärare/språkombud 

Hej! Mitt namn är Emelie Valfridsson och går termin 6 av 7 på förskollärarprogrammet på 

Karlstads universitet och håller just nu på att skriva min c-uppsats som handlar om hur 

modersmålsstödet i förskolan ser ut. Jag kontaktar dig som är språkombud för att jag skulle 

vilja intervjua dig angående min c-uppsats, i vecka om det finns någon dag och tid som passar 

dig? För att du ska känna dig trygg och veta vad det är jag kommer att ställa för frågor så 

bifogar jag ett dokument där de tänkta frågorna står. 

Ut de etiska hänsynstagandena så kommer alla medverkande pedagoger vara anonyma och det 

kommer inte kunna gå att se från vilken förskola de kommer från. Du som pedagog kan även 

när som helst avbryta din medverkan i intervjun om så önskas. Du kan läsa mer om detta i den 

bifogande PDF; en om du vill.   

Med vänliga hälsningar 

Emelie Valfridsson 

 



 

1 

 

Bilaga 3 Intervju med pedagog 1 

Jag: Hur ser du på modersmål? 

Pedagog 1: Jag ser det är viktigt för våra barn för att om de har bra grund, då kan vi bygga på 

med svenska och sådär. Men de som inte har något språk tar det längre tid för dom att lära sig 

språket. Så en viktig del är det. 

Jag: Jag är lite nyfiken på hur det går till när barnen får tillgång till modersmålspedagog? 

Pedagog 1: Vi har på vissa språk modersmålsstödjare som det kallas, som kommer här någon 

gång i veckan. Vi har just nu bara på ett språk, det är somaliska. Som kommer till hela stugan, 

kommer en modersmålsstödjare en gång i veckan en dag och sedan varannan vecka en halv 

dag. Så blir en dag på torsdag tillexempel den här veckan och sedan en eftermiddag på tisdag 

nästa vecka, sen rullas det. Så det är inte mycket.  

Jag: Det är mer än vad jag trodde, de jag har varit på så har det varit en timme varannan 

vecka, så det är väldigt mycket i så fall.  

Pedagog 1: Om man tänker på hur många barn som vi har här så är det inte mycket. Vi har 

somaliska barn på alla tre avdelningar så vi måste slåss om henne.  

 

Jag: Det delas upp under dagen då? 

Pedagog 1: Ja.  

 

Jag: Hur många barn har ni med annat modersmål? 

Pedagog 1: Jag kollade upp det lite och vi har tio här i vår avdelning och det är minst antal 

invandrarbarn som vi har här. Så på andra avdelningarna så kanske de har tre svenska barn 

resten är invandrare. Om man tänker på hela huset är det 75%. Det är ganska mycket om man 

tänker på hela Katrineholm där har vi den största andelen.  

 

Jag: Hur många av de har modersmål, är det de somaliska barnen? 

Pedagog 1: Ja på vår avdelning har vi sju somaliska men de andra avdelningarna har mera. Vi 

har minst antal somaliska barn.  

 

Jag: Vad har ni för språk?¨ 

Pedagog 1: Vi har vietnamesiska, vi har spanska, arabiska  och sedan Eritrea, jag vet inte vad 

de har för språk men de pratar också arabiska. Sen har vi lite finska men de pratar inte, det är 

föräldrarna som pratar det och inte barnet.  

 

Jag: Jobbar ni något med modersmål utöver modersmålsstödet? 

Pedagog 1: Vi har en kulturtolk på halvtid här som är här hela dagarna. Vi fick henne genom 

arbetsförmedlingen förra terminen för att vi hade så många invandrarbarn med somalisk 

bakgrund. Så det var jättebra hjälp som vi har haft här som har daglig kontakt hela tiden med 

barnen och föräldrarna och så hon stöttar och hjälper att tolka. Men efter att hennes sex 

månader har gått ut, så fick vi lite pengar av kommunen att anställa henne. Så hon är här på 

halvtid och hjälper fortfarande och så har vi delat upp henne på olika avdelningar så en dag 

här och en dag på någon annan avdelning. Så vi har henne i huset så vi kan ta henne. Det är 

bara somaliska sen har vi inte de andra språken.  

 

Jag: Märker du någon skillnad på den verbala språkutvecklingen på de barn som har 

modersmålsstöd och de som inte har? 
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Pedagog 1: Jag vet inte. Vi kan inte se det. För vi vet inte hur mycket de pratar på, de är så 

tysta vilket blir svårt att veta hur mycket de har lärt sig. Om man har modersmålsstödjare eller 

inte har men det är olika från olika barn. De barnen som vi har är oftast jättetysta, de säger 

inte så mycket, om de pratar då pratar dom på sitt språk. Och då har vi den tjejen som hjälper 

oss. 

 

Jag: Men förståelsen finns där? 

Pedagog 1: Ja vi tror det (Skrattar) vi kan inte mäta, vi tror att de har lärt sig många ord men 

som sagt det tar jättelång tid att de lär sig språket. Det kan ta flera år, nu har de varit här ett 

par, en termin, två terminer så vi vet inte exakt hur mycket. Men det går sakta, det går inte 

snabbt. Det går jättesakta.  

 

Jag: Hur kommer det sig att ni inte fått modersmålsstöd till de arabiska barnen? 

Pedagog 1: Jag vet inte, det var i början av terminen, sen har hon inte kontaktat oss mera. Det 

skulle vi göra, men jag pratar arabiska, så jag tänkte att det räcker att jag finns tillgänglig och 

pratar med föräldrar och barn. Jag kan fixa det själv, så vi behöver inte för det skulle vara en 

timme varannan vecka och det ger ingenting till barnen så det har vi struntat i. Jag finns här 

om det är något så tar jag det. För det är bara arabiska och somaliska som var tillgängligt här i 

kommun sen finns det inte fler. Vi har romerska barn och de får ingenting. Så det skulle ha 

varit bra om de fick något.  

 

Bilaga 4 Intervju med pedagog 2 och 3 

Jag: Hur ser ni på modersmål? 

Pedagog 2: Modersmålet är ju den grunden som de behöver för att utveckla svenska språket 

sen. Så vi peppar ju för att de ska prata sitt modersmål hemma så att de får grunden där, och 

att det är viktigt att de bevarar den. För här får de ju lite modersmål, bara lite gran och lite 

svenska. Det blir ju liksom ingen, vad ska jag säga, ingen bra grundstomme så det bästa är ju 

om de kan lära sig sitt modersmål och kan det, få prata och höra och lyssna. Då blir det lättare 

att få det svenska språket som andra språk sen. För många som kommer säger ju, ja men vi 

ska prata svenska (pedagog 3 hummar med) de måste lära sig svenska. Men det, de ska prata 

sitt modersmål hemma. 

Pedagog 3: och så pratar ju vi svenska med de här.  

Pedagog 2: Det är ju inte så lätt alla gånger man ser ju att de förstår ju inte (Pedagog 3: nej) 

så lätt. 

Pedagog 3: Vi använder lite tecken, för vi har ju börjat med teckenstöd och så, det gynnar ju 

alla barnen. 

Pedagog 2: och just de barnen som behöver svenska som får det bekräftat, ja exempelvis 

telefon (Hon pekar på telefonen på bordet och gör tecknet vid örat) visar med tecken och 

pratar. 

 

Jag: Sen är jag lite nyfiken på hur det går till när barnen får tillgång till modersmålspedagog, 

är det något som föräldrarna själva ansöker om eller är det ni som personal, hur går det till? 

Pedagog 2: Det är vi som personal. 

Pedagog 3: Ja det är väl vi personal 

Pedagog 2: som säger till att nu har vi det barnet som behöver att ja det kommer någon. 

Pedagog 3: Sen så pratar vi ju alltid med våran chef innan och så. 
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Jag: Hur många barn finns det med annat modersmål? 

Pedagog 2: Vi har fem stycken inne hos oss 

Pedagog 3: Hur många har vi då. 

Pedagog 2: Ett trettiotal lätt, eller hur? 

Pedagog 3: Jaja. 

Pedagog 2: På de här tre avdelningarna. 

 

Jag: Hur många barn har ni allt som allt? 

Pedagog 2: vi har 17 

Pedagog 3: vi har 23 den andra avdelningen har 24 va? 

Pedagog 2: Ja nästan 70 barn då 

Pedagog 3: Ja. Det kan nog vara mer. Vi skulle egentligen behöva räkna. 

 

Jag: Men i runda slängar så har ni 70? (båda instämmer). Vilka språk har ni på förskolan? 

Pedagog 3: Barn som pratar somaliska 

Pedagog 2: Barn som kommer från Eritrea 

Pedagog 3: Arabiska, 

Pedagog 2: Sen har vi ju en som pratar lite amerikanska inne hos oss. 

Pedagog 3: Ja,  

Pedagog 2: Sen är det ju även lite olika dialekter även i arabiska 

Pedagog 3: Kurdiska är det väl några som pratar (pedagog 2 hummar med), men det är ju lite 

beroende på vart ifrån de kommer. 

Pedagog 2: sen så har vi ju modersmålslärare till alla dom, alla språk. 

Pedagog 3: Nej det har vi ju inte.  

 

 

Jag: Hur många har modersmålspedagog? 

Pedagog 3: Asså, vi har ju .. 

Pedagog 2: Ja hos oss så har vi ju ingen. 

Pedagog 3: Vi har ju varannan vecka så kommer, jag tänkte på hon som pratar somaliska. 

Men hon delar ju på sig. Hon kommer ju varannan vecka och då är hon ju på våran avdelning 

i några timmar och på den andra några timmar och är här under en hel dag. Hos oss en 

förmiddag och på den andra på eftermiddagen. Det är arabiska. Sen så har vi ju den somaliska 

också, modersmålsstödjaren. Mest på den andra som har större barn. 

Pedagog 2: vi är ju båda på småbarnsavdelning. Det är mer att de går in till de äldre, som 

kanske behöver lite mer, det händer ju mer: konflikter, förstå lekens innebörd på ett helt annat 

sätt. 

Pedagog 3: Så det är de modersmålsstödjarna vi har här. 

 

Jag: Nu har vi varit inne lite på nästa fråga, men jobbar ni något med modersmål utöver det 

som modersmålspedagogen gör? 

Pedagog 3: Jag har faktiskt suttit någon gång med Ipaden med en pojke som har arabiska. Då 

har vi appar på Ipaden som är typ en bilderbok, som när man pekar på något så säger den 

banan, det finns även på arabiska och någon sång och så, någon gång ibland som jag har gjort 

det. Annars så försöker vi liksom, som när vi sitter vid matbordet, då försöker vi, ja, vill du ha 

halib, 
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Pedagog 2: Mai.. 

Pedagog 3: ja, mjölk och vatten och försöker tillsätta vissa ord.  

Pedagog 2: Ja annars är det ju inte så mycket, vi har ju inga böcker.  

Pedagog 3: Men vissa ord sådär försöker vi lära oss och så lär sig dom andra barnen också.  

Pedagog 2: Det är häftigt när man ser de andra barnen. 

Pedagog 3: Ja. Men det är just vid en matsituation.  

Pedagog 2: Fast vi har ju en personal, men hon är ju inte modersmålslärare men hon är ju en 

resurs. 

Pedagog 3: Så hon går ju in ofta och pratar på arabiska. Hon kan då prata arabiska och tolka 

och förklara. Det är en jätte resurs.  

 

Jag: Märker ni någon skillnad på den verbala språkutvecklingen hos de barn som har 

modersmålspedagog gent emot de som inte har det? 

Pedagog 2 och 3: Där kan inte jag säga någonting, nej. 

Pedagog 2: Får man bara säga såhär lite, de kommer ju inte ofta. För att det skulle bli resultat 

så skulle ju behöva komma kontinuerligt, flera gånger i veckan. (Pedagog 3 hummar med). 

För det här sporadiska är.. 

Pedagog 3: Ja.  

Pedagog 2: Ger nog inte mer än att de är här och förklarar   

 

Bilaga 5 Intervju med pedagog 4 

Jag: Hur ser du på modersmål? 

Pedagog 4: Det första jag tänker är att jag upplever att det är viktigt att de har en bra grund i 

sitt eget modersmål. Så upplever jag att de lär sig mera, eller fortare i svenskan. Det är det 

första jag tänker så.  

 

Jag: Hur går det till när barnen får tillgång till modersmålspedagog? 

Pedagog 4: Vad jag har förstått, man anmäler det direkt när de kommer, börjar i 

verksamheten, så anmäler man ju att det här barnet har modersmål; arabiska tillexempel. och 

sen så, ja man kollar om det finns modersmål i det och så kommer de ut. Kanske beroende på 

hur många de är inom verksamheten.  

 

Jag: Men är det ni som pedagoger som säger till eller är det föräldrarna? 

Pedagog 4: Vi som personal, när de skickar in så står det ju, när de ansöker om plats så står 

det ju att de har ett annat modersmål. Så på de sättet anmäls det ju sen får vi, vad jag förstår, 

också skriva på ett papper, fylla i vad vi har för modersmål. Men sen har jag för mig, jag var 

tvungen att fråga kollegerna här *skrattar* för vad jag minns så har det funnits någon lapp 

som vi skickar hem till föräldrarna, men de var lite osäkra här också hur det var. För jag vet 

att man kan ju säga ifrån att man inte vill ha, kan ju föräldrarna säga nej vi vill inte ha 

modersmål. Men jag är osäker att verkligen, att alla, ja att man kanske kör igång och sen så, 

dom inte vill och sen säger dom till eller. Det var lite osäkert och jag hann inte ta reda på det 

heller *skrattar* just den där lappen. 

 

Jag: Ni är en ren femårsgrupp? 

Pedagog 4: mm 
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Jag: Hur många barn har ni med annat modersmål? 

Pedagog 4: Det blir, jag var lite osäker på hur man skulle räkna på det där också, vi har ju 14 

som vi vet använder sitt modersmål hemma. Sen har vi några som har, alltså de har ju 

morföräldrar eller farföräldrar som använder, men vi är osäkra på hur mycket de verkligen 

använder det hemma. Det är nog mest svenska.  

 

Jag: Av, hur många barn allt som allt? 

Pedagog 4: 26*2 så alltså 52. 

 

Jag: Vilka språk är det ni har? 

Pedagog 4: Vi har arabiska, tigrinska, romani, somaliska, brasiliansk/portugisiska och en 

teckenspråk även och sen är det ju då serbiska portugisiska, kroatiska och polska som är de 

här osäkra hur mycket de använder hemma.  

 

Jag: Hur många av de här barnen har modersmålspedagog? 

Pedagog 4: Vi har ju arabiska som kommer hit, en arabisk modersmål. Och det är ju sju 

stycken då som har det. Och sen så har vi teckenspråk, jag antar att det ska, vi kan räkna med 

det som ett modersmål, för det är en pedagog som kommer en gång i månaden kanske bara 

men.  

 

Jag: Hur ofta kommer arabiskan? 

Pedagog 4: den kommer varannan vecka och är cirka fem timmar då. Som delas upp på två 

avdelningar. Men jobbar mer, asså hon blandar dom lite mer beroende på kunskapsnivån inom 

arabiska, så hon kanske jobbar med fyra stycken först som är på ungefär samma och de andra 

tre som kanske är på en annan nivå inom arabiskan. Sen är hon med på frukost och lunch, då 

sitter de vid ett eget bord allihopa med henne.  

 

Jag: Jobbar ni något med modersmål utöver det som modersmålspedagogen gör? 

Pedagog 4: Det är ju inte så mycket, vi har böcker på arabiska, triginska och portugisiska. Så 

arabiskan använder vi ju inte, vi kan ju inte läsa men det är ju mer att de får titta och se, att 

man visar att man läser åt andra hållet och alla de här tecknen att det är annorlunda så, så vi 

har det så att man kan sitta och bläddra i dom och ändå få den upplevelsen. Men sen 

portugisiskan och triginska böckerna, de har både språket och svenska. Så då kan man ju läsa 

och sen visa att det ser annorlunda ut.  

 

Jag: Märker du någon skillnad på den verbala språkutvecklingen hos de barn som har 

modersmålspedagog och de som inte har det? 

Pedagog 4: Nej, den tyckte jag var lite svår för jag tycker asså att det är olika, de har ju olika 

förutsättningar. Det enda är ju det jag sa i början, att de som har ett väldigt utvecklat 

modersmål de har ju väldigt bra svenska. Det är så jag upplever det och de som inte har så bra 

modersmål är de som har svårt med svenskan. Så annars är det så olika tycker jag, vad som, 

jag kan inte säga att ja de här två barnen, de har så olika bakgrunder och att det skulle göra, 

men ja den var svår att få faktiskt.    

 


