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Abstrakt 
 

 

Modersmålsenheten för förskolor i Uppsala kommun avvecklades år 

2016. Beslutet grundade sig i att stödet från Modersmålsenheten 

inte ansågs vara tillräcklig och förutsätter att undervisningen ska ske 

kontinuerligt i den dagliga verksamheten. Syftet med denna studie 

är att följa upp det lokala politiska beslutet att avveckla 

modersmålsenheten utifrån förskollärarnas perspektiv. Detta har vi 

gjort genom att föra semi-kvalitativa intervjuer med tre förskollärare 

och en förskolechef. De teoretiska perspektiven som vi använt oss 

av i studien är framförallt det fenomenografiska perspektivet. De vi 

har intervjuat och forskningen som vi har redovisat har använt sig 

av ett sociokulturellt perspektiv. De intervjuade förskollärarna 

menar att en av konsekvenserna efter förändringen är att besöken 

från en modersmålspedagog uteblir och att de inte kan ersätta den 

på samma sätt. De arbetar med språk och kultur efter sina 

förutsättningar. Undervisningen sker exempelvis genom barnens 

hemkultur samt förskolans kultur som de skapar tillsammans. 

 

Nyckelord: Flerspråkighet, förskola, modersmålsstöd, politisk 

styrning  
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1. Inledning 

Vårt arbete startade med en diskussion kring ämnet på vår studie och 

vi var ense om att fokus skulle ligga på språkutveckling hos 

flerspråkiga barn inom förskolan. Detta var ett ämne som dels var 

intressant för oss men även en aktuell samhällsfråga. Mångkultur är 

ett givet faktum idag och det är något som pedagoger behöver vara 

medvetna om.  Idag är invandringen till Sverige större än någonsin 

och vi har sett att det speglats i förskolan vilket i sin tur kan ställa 

högre krav på verksamheterna runt om i landet. Uppsala är en stad 

med hög andel barn med utländsk bakgrund och arbetet med barns 

olika språk och kultur är något som ska vara integrerat i 

verksamheten. 

 

Vi har erfarit andra barn ta del av modersmålsstöd och tagit del av 

pedagoger och vårdnadshavarnas respons. Det gemensamma 

intrycket har varit positivt från de flesta håll. Våra egna erfarenheter 

av språkutveckling och kultur skiljer sig i vissa aspekter. Dels som 

pedagoger men även som barn. Darian Jalal har haft 

modersmålsundervisning i grundskolan och har därigenom en inblick 

i hur det kan se ut och kännas när man är delaktig i processen, 

utplockad från klassrummet och så vidare. Medan Emil Johansson 

Marklund har arbetat på två verksamheter där 

modersmålspedagogerna arbetat väldigt annorlunda, från integrerat 

arbetssätt till att plocka ur barnen ur barngruppen.   

 

När vi fick höra att Uppsala kommun hade valt att avveckla 

modersmålsenheten för förskolorna blev vi båda chockade och 

frågande till motivet bakom. Något vi såg som självklart fanns inte 

längre tillgängligt för barnen på samma villkor som tidigare. Vi beslöt 

oss för att fokusera på vad förskollärarna i kommunen anser vara 

konsekvenserna kring beslutet om modersmålsstöd. 
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Våra tidigare erfarenheter påvisar dock att det är möjligt att integrera 

arbetssättet med en modersmålsenhet och det är vad som får oss att 

reflektera kring beslutet, huruvida det var rätt beslut som fattades när 

kommunen valde att avveckla en väl etablerad modersmålsenhet eller 

ifall det kunde varit bättre att utveckla den. Vidare vill vi även ta reda 

på hur förskollärare arbetar för att utveckla barnens modersmål och 

kulturella identitet.  

 

Vi har arbetat med studien intersubjektivt så båda har haft en hand 

inom allt men det går fortfarande att fördela ansvarsområden. Darian 

Jalal har främst ansvarat för språket, abstrakt, inledning, tidigare 

forskning, metod, intervju och diskussion. Emil Johansson Marklund 

har främst ansvarat för formalia, bakgrund, syfte- och 

frågeformulering, fenomenografiskt perspektiv, enkäter, analys och 

referenslista. 

1.1 Spekulationer kring för- och nackdelar med beslutet 

Under våra tidiga undersökningar upptäckte vi en del för- och 

nackdelar med beslutet. Konsekvenserna kan variera beroende på 

vilka tillgångar som är disponibla för verksamheterna och därför har 

vi valt att spekulera utifrån vad vi har erfarit. Fördelarna med beslutet 

kan bland annat vara att barnens modersmål blir mer integrerad i 

förskolans dagliga verksamhet. Detta innebär även att den kompetens 

som tidigare fanns genom modersmålsenhetens pedagoger minskar 

och med detta även stora förutsättningar för att utveckla individuella 

språk. Beslutet kan tolkas på olika sätt men vi anser att - såvida inte 

en personal inom förskolan kan tala barnets modersmål - kan det bli 

svårt att utföra en traditionell undervisning inom det språket. 

Däremot skulle man kunna öka barns förutsättningar för att få samma 

chans att utveckla sitt modersmål och möjligheten till att involvera 

fler barn i processen blir större. Utöver detta kan den allmänna 

undervisningen skapa en förståelse för flera språk och kulturer som 

samexisterar. Genom acceptans för sin egen – och andras – språk och 
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kulturella identitet skulle barn kunna utveckla en stark självkänsla 

och identitet.  

2. Bakgrund 

Bakgrunden redovisas i fyra olika delar. De politiska beslut som satte 

hjulet i rullning, debatten i media kring detta, förskolans uppdrag 

genom styrdokumenten och Enheten för flerspråkighet. 

2.1 Politisk styrning 

I mars 2016 skickades förslaget om avvecklingen av 

modersmålsenheten till utbildningsnämnden. Förslaget grundade sig 

i att det stöd från modersmålsenheten i Uppsala inte ansågs som 

tillräcklig och i förarbeten till skollagen (skolinspektionen, 2010:16) 

betonas det att ansvaret för modersmålsundervisning ska ligga hos 

lärare och förskollärare. Kvalitetsgranskningen menar att 

modersmålsundervisningen inte har haft något samband med 

verksamheten och kunskapsutvecklingen får ingen uppföljning. Det 

står även att förskolans personal saknar kunskap om flerspråkiga 

barnens språkliga utveckling (2010:16). Utgångspunkten är att 

barnen behöver kontinuerlig undervisning i sina hemspråk och detta 

bör ske i den dagliga verksamheten. Detta blev sedan ett beslut 

sommaren 2016 och Uppsala kommun avskaffar modersmålsenheten 

för förskolorna i kommunen. Konsekvensen blir att barn som tidigare 

hade stöd från en modersmålspedagog förlorar den möjligheten. Med 

undantag för de barn som talar något av de officiellt erkända 

nationella minoritetsspråken, finska, jiddisch, meänkieli, romani chib 

och samiska - som har lagstiftad rätt till modersmålspedagog på sitt 

språk. Vad gäller de övriga minoritetsspråken faller nu ansvaret 

istället på förskollärarna att utveckla alla barns 

modersmålsutveckling och kulturella identitet. I en undersökning 

från Uppsala kommun dokumenterades det att år 2015 fanns det 15 
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304 barn 0–5 år som var antingen födda utomlands eller födda i 

Sverige men med en eller flera vårdnadshavare från i utlandet (SCB, 

2017).  Med det här i åtanke är det därför aktuellt att förskollärare kan 

möta barnens olika behov. 

2.2 Media 

Reaktionerna har varit starka från flera håll, både politiskt men även 

från vårdnadshavare och pedagoger och det blev en debatt i media då 

förslaget möttes av stor protest. Debatten leds främst i Uppsala Nya 

Tidning (UNT). De skriver att redan innan något beslut hade fattats 

var både vårdnadshavare och lärare i protest. En del vårdnadshavare 

beskriver missnöjet med att inte blivit involverad i processen. De 

menar att förslaget är ogenomtänkt medan andra ser det som 

ytterligare en belastning för personalen - som de anser redan ha för 

mycket arbete.  

 

Vidare skriver de att modersmålsenheten tidigare har i Uppsala 

ansvarat för ca 2300 barn. På denna skara har 80 lärare arbetat med 

40 olika språkkunskaper. Det nya förslaget menar att förskolan nu 

själva ska ansvara för barnens inlärning som ska ske i den dagliga 

verksamheten. För att kunna hantera detta arbete kommer det att 

erbjudas stöd för barn i särskilt behov (2016-05-08).  

 

Syftet med det nya arbetssättet är alltså att vidga språkkunskaperna 

hos alla barn genom att förankra modersmålsundervisning i 

förskolans verksamhet. Anledningen till förändringen är ett 

åläggande som Skolinspektionen lämnat mot Uppsala kommun 2013. 

I föreläggandet står det att Uppsala kommun måste ge alla barn en 

möjlighet att utveckla sitt modersmål och sin kulturella identitet inom 

förskolans verksamhet (2016-05-08).  
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I en UNT artikel står det att det kommit in en skrivelse, i början av 

december, som påstår att de modersmålsinsatser som pågått under 

höstterminen kommer att avslutas innan jul och de kommer bli 

svårare att få extra modersmålsstöd. Detta för att ha så många barn 

som får extra stöd blir för dyrt. I framtiden ska detta stöd endast 

erbjudas som ett kort introduktionsstöd till barn som känner sig 

väldigt otrygga eller har slutat prata antingen svenska eller sitt 

modersmål. I sammanband med detta får modersmålsenheten elva 

miljoner kronor mindre att röra sig på i sin årsbudget. Kommunen 

menar att denna inbesparing ska gå till förskolans verksamhet för att 

få modersmålsutvecklingen som en naturlig integrerad del av 

förskolan (2016-12-29).  

2.3 Styrdokument 

Med den här bakgrunden till avvecklandet av modersmålsenheten 

läggs alltså än mer ansvar och press på förskollärarna som kan behöva 

utöka sin kompetens ytterligare. I Läroplanen för förskolan betonas 

det förskolans uppdrag att hjälpa barnen att utveckla sitt språk och 

sin identitet (Lpfö98, 2016, s.7).  

 

I Läroplan för förskolan kan vi läsa att språk och lärande hänger 

oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling. Förskolan 

ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och 

uppmuntra och ta till vara på barnets nyfikenhet och intresse för den 

skriftspråkliga världen. Barn med utländsk bakgrund som utvecklar 

sitt modersmål får bättre möjligheter att lära sig svenska och även 

utveckla kunskaper inom andra områden. Av skollagen framgår att 

förskolan ska medverka till att barn med annat modersmål än svenska 

får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt 

modersmål. Samt att förskolan ska ansvara för att varje barn känner 

sig delaktiga i sin egen kultur och utvecklar respekt för andra 

kulturer. Vidare lyfter läroplanen fram den utökade mångfalden i 
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förskolan och att detta ger barn större möjlighet att få en respekt för 

andra individer oavsett bakgrund (Lpfö98, rev. 2016, s. 4, 7 och 9).  

 

Uppdraget från läroplanen är relativt fritt att tolka och upp till varje 

enskild verksamhet att välja arbetssätt och det är något vi vill 

undersöka i denna studie. Den utökade mångfalden ökar dessutom 

kravet på förskolorna att ha ett mångkulturellt- eller interkulturellt 

arbetssätt. Katarina Norberg skriver att ett interkulturellt perspektiv 

skiljer sig från ett mångkulturellt perspektiv på det sättet att 

mångkulturellt beskriver bara hur det läget ser ut. Medan i ett 

interkulturellt arbetssätt så bidrar alla kulturella erfarenheter till en 

dynamisk pedagogisk process där händelser kan tacklas från olika 

perspektiv för att förhoppningsvis förbättra verksamheten (2000).  

2.4 Enheten för flerspråkighet 

Om ett barn behöver särskilt stöd med modersmålsundervisningen 

idag finns Enheten för flerspråkighet (EFF) som erbjuder 

modersmålsstöd till förskolor. Detta är riktat stöd till enskilda barn i 

behov som förskolans pedagoger kan ansöka om. Denna hjälp består 

av:  

• Hjälp av modersmålspedagog/lärare för att göra bedömning om 

det är språkstöd barnet behöver. 

• Introduktionsstöd till nyanlända barn. 

• Modersmålsstöd till enskilda barn 

Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk ger barn som 

använder dessa språk rätt till modersmålsundervisning från EFF. 

Förskolan ansöker då efter det och modersmålspedagogen ska då 

planera undervisningen, tillsammans med förskolan, så att den blir en 

integrerad del av verksamheten.  
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3. Syfte och frågeställning 

Syftet med vår studie är att följa upp det lokala politiska beslutet att 

avveckla modersmålsenheten utifrån förskollärarnas perspektiv.  

 

Vi vill undersöka vad detta har fått för konsekvenser för:  

 

• hur förskollärare uppfattar att förskolan arbetar med att 

integrera modersmålsundervisningen och barnens kulturella 

identitet i verksamheten? 

• vilka kompetenser som förskollärarna uppfattar att de har för 

att utmana barnen i deras modersmål? 

• vilka uppfattningar som förskollärarna har angående det 

kommunala beslutet och dess konsekvenser i verksamheten? 

 

4. Fenomenografiskt perspektiv 

Magnus Johansson beskriver begreppet fenomenografisk och hur en 

fenomenografisk analys går till idag. Han skriver att målet med en 

fenomenografisk forskningsprocess är att beskriva variationen om 

subjektiva åsikter kring ett fenomen. För att göra detta bör forskaren 

kategorisera fenomenet för att underlätta att dela upp vad olika 

individers åsikter handlar om. Eftersom fenomenografisk forskning 

utgår från just intervjuer och ställs det höga krav på att forskaren ska 

kunna urskilja alla olika perspektiv som kommer fram i dessa 

intervjuer utan att influera dem med egna värderingar. Dessutom ska 

detta analyseras och kategoriseras utan att forskaren försöker tolka 

bakomliggande faktorer till deltagarens uttalande då dessa inte 

behöver ha uppfattats av individen. Sedan ska denna information 

hanteras utifrån fenomenet de tolkats ifrån. För ett uttalande kring ett 

visst fenomen behöver inte betyda att individen tänker likadant kring 
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ett liknande fenomen. Johansson har ett avslutande tips och det är att 

vända forskningsprocessen tillbaka mot forskaren för att se vad för 

bakomliggande tankar som finns där. Detta ger även en studie mer 

transparens och validitet (2009).  

Roger Säljö och Ference Marton gjorde tillsammans de första 

grundläggande analysverktygen som senare skulle bli kallade för 

fenomenografisk analys 1976. Efter en tid skiljs de åt för att forska 

vidare på sina respektive linjer och fem år senare myntas begreppet 

fenomenografi i en artikel av Marton (Richardson, 2015). När Marton 

sedan beskriver begreppet fenomenografi 1981 och menar att 

analysmetoden föddes ur ett behov som fanns för att förstå ett 

fenomen. Exemplet han tar upp är hur utbildnings psykologiska 

frågor som tidigare har baserats på verkligheten, till exempel: varför 

det går bättre för vissa barn i skolan. Men när frågan sedan ställs, vad 

människor tror är anledningen till att vissa fungerar bättre i skolan, så 

är diskussionen som uppstår kring påståenden från människors 

påståenden. Marton menar med andra ord att under båda 

frågeställningarna utgår forskarna som oftast från påståenden kring 

båda. Vidare skriver han att när det kommer till vissa frågor räcker 

inte dessa påståenden till. I artikeln beskriver han att vissa händelser 

inte kan förstås utifrån att bara se till olika fakta kring en händelse, 

inte heller räcker det med att bara se till människors åsikter kring 

händelsen. Om individen bara ser till fakta och/eller människors 

åsikter kring en händelse har individen ett perspektiv av första 

ordningen. Men om individen har ett perspektiv där hen ser till hur 

människor tolkar faktorer kring en händelse och hur dessa tolkningar 

påverkar hur de uppfattar händelsen har individen en andra 

ordningens perspektiv, vilket Marton förespråkar för att ha ett 

fenomenografiskt perspektiv. För att en individs perspektiv påverkar 

vad som är sanning för den personen och att använda denna metod 

kallas för att ha ett fenomenografiskt perspektiv (1981). Vidare tar 

Marton även upp att detta inte ska ske för att jämföra grupper och 

individer utan ska användas genom att kategorisera olika perspektiv 

på en händelse (1981).  
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5. Tidigare forskning 

När man arbetar med modersmål finns det flera aspekter som man bör 

ha med i beräkning för att utveckla barnets modersmål. Som pedagog 

behöver man känna till olika förhållningssätt för att möta olika 

personer och situationer. Arbetssättet blir i sådana fall personligt både 

för pedagogen och för barnen som deltar. Vi kommer att belysa en 

del artiklar som berör dessa ämnen där fokus ligger på pedagogers 

sätt att hantera dessa moment och vilka krav som kan finnas utifrån, 

för att sedan kunna koppla detta med de intervjuer vi senare utför. 

5.1 Utveckling av modersmål 

Att påbörja utvecklingen av en persons modersmål kan ha flera 

arbetssätt beroende på såväl lärare som elev. Papatheodorou menar 

att ett av de bästa sätten att lära sig sitt modersmål är genom 

lustfyllda, intressanta och samspelta övningar.  Arbetssätt som börjar 

från- och bygger vidare på barnens nuvarande egenskaper och utökar 

deras erfarenheter är den bästa vägen för att stötta dem i deras 

modersmål (2007). Arbetssättet behöver med andra ord utgå från en 

social kontext för att vara optimal, detta tolkar vi som att 

Papatheodorou har ett sociokulturellt perspektiv när det kommer till 

utveckling av modersmål. Roger Säljö beskriver ett sociokulturellt 

perspektiv som att lärande idag inte begränsas till de biologiska 

förutsättningar vi föds med utan kan bara förstås utifrån den 

kulturella utveckling och sociala samspel som finns i det mänskliga 

kollektivet (2000, s. 18-20). När vi använder ett sociokulturellt 

perspektiv ser vi samspelet mellan kollektivet och individen. 

Papatheodorou menar dock att vårdnadshavarnas roll är fortfarande 

huvudkällan för barns inlärning av språket. Genom att de talar det i 

hemmet skapas en förståelse för kulturarv samt till kulturen i 

värdlandet (2007). 
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Ett annat tillvägagångssätt till inlärning av ett andra språk är genom 

att styrka majoritetsspråket, denna parallella utvecklingen av båda 

språken styrker sedan varandra. Dewi Mulia skriver och hänvisar till 

en forskningsstudie (Atkinson, 1987) som påvisar att användandet av 

en persons modersmål kan stärka betydelse av ord, uttryck och andra 

sammanhang för att underlätta transaktionen mellan personens 

modersmål och det nya språket. Ytterligare en studie (Auerbach, 

1993) beskriver hur en persons första eller andraspråk är nödvändig 

för att utveckla ett nytt språk redan från en tidig ålder. Dels kan första- 

eller andraspråket användas som ett hjälpmedel för undervisning, 

dels kan det användas för att hjälpa barnen att skapa ett lugnt och 

positivt inlärningsmoment. Till sist kan det underlätta för barnen att 

uttrycka sina tankar och känslor på ett friare sätt och därmed utveckla 

deras kommunikativa förmåga (2015). 
 

5.2 Undervisnings strategier 

I undervisningen kan man använda sig av olika strategier för att lära 

ut på ett effektivt sätt. Sangeeta Bagga-Gupta & Reidun Carlsson ger 

tips och verktyg till hur pedagoger kan arbeta med flerspråkiga barn 

för att stärka deras språkutveckling i sitt majoritetsspråk, i detta fall 

svenska (2006). Majoritetsspråket kan sedan användas för att stärka 

modersmålet som vi kan se i Mulias tidigare exempel. Exempel som 

Bagga-Gupta & Carlsson tar upp i sin artikel är bland annat sånger 

med kort/objekt på saker i en visa. I exemplet de tar upp sjunger 

barnen ’Var bor du lilla råtta?’ och innan de sjunger får barnen plocka 

fram föremål från verserna. Ifall ett barn plockar fram en 

väckarklocka frågar förskolläraren vad det är och barnet svarar ”en 

klocka.”. Denna process upprepas när de ska lägga tillbaka föremålen 

och förskolläraren benämner den rätta termen ifall det blir fel. Detta 

arbetssätt kan appliceras på flera aktiviteter såsom fruktstund eller 

temaarbeten. Ett annat språkstimulerande material som används 
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frekvent är vykort som sätts in i fotoalbum. Detta arbetssätt utgår från 

ett tema och kopplas till barnens intressen som ett medel att samtala 

kring. Vidare beskriver artikeln hur författarna observerat 

språkförskolor och deras arbetssätt. De menar att språkets primära 

funktion inte är att spegla verkligheten utan att samspela och tolka 

den. Därför menar de att det behövs ett sociokulturellt perspektiv när 

språkanvändning är i fokus för att kunna se strukturen och 

interaktionen mellan deltagarna. Utöver detta följs ett 

observationsprotokoll om hur pedagogerna låter språkutveckling 

genomsyra deras arbetssätt. I protokollet framgår det hur de samtalar 

kring vad barnen gör samt benämner objekt och begrepp. Under 

samlingar använder de sig av språkkort för att öva bokstäver och hur 

de låter. De arbetar på detta vis 3-4 timmar om dagen, 5 dagar i 

veckan för att stärka språket. I denna verksamhet är barnen 

flerspråkiga och har olika primärspråk/modersmål men på förskolan 

pratar och övar de bara svenska (2006). 

 

Även Nikolay Slavkov har skrivit en artikel om ett tvåspråkigt barns 

språkinlärning, men till skillnad från Bagga-Gupta & Carlssons 

artikel som fokuserar på majoritetsspråket i verksamheten menar han 

att modersmålet måste aktivt arbetas med. Slavkov skriver om ett 

barn i England som talar bulgariska. När barnet var i England blev de 

bulgariska språkkunskaper understimulerade och succesivt alltmer 

passiva. När barnet sedan besökte Bulgarien under en tio dagars 

vistelse kom språket till liv igen genom att det sociokulturellt blev 

relevant. Hans forskning menar att återaktivera passiva modersmåls 

genom stimulering är positivt för inlärning av både första- och 

andraspråk. Men att detta bara kan ske genom att aktivt arbeta med 

modersmålet och göra den inlärningsprocessen relevant (2015).  

 

Papatheodorous artikel fortsätter styrka att förskolan behöver arbeta 

aktivt med både barnens modersmål och majoritetsspråket. Hon 

problematiserar språkförskolans fokus på att bara arbeta med 
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majoritetsspråket i verksamheten. Papatheodorou skriver att i ett 

projekt blev barnen uppmanade att skapa en egen bok. Arbetet skedde 

i små grupper där de ritade en bild och sedan skrev en eller två 

meningar om sin bild. Barnen blev uppmuntrade att blanda sitt 

modersmål och majoritetsspråk i sin text. Barnen hade olika 

erfarenheter och språkkunskaper vilket innebar att de fick ta hjälp av 

varandra. Syftet med denna uppgift för barnen var att uttrycka sig och 

bygga deras självförtroende snarare än att utveckla grammatiska 

kunskaper. Att barnen hade sådan växlande grekisk kunskap kan bero 

på att de har olika tillgång till grekiska i hemmet. I artikelns empiri 

har Papatheodorou uppmärksammat att de som svarat på enkäten är 

vårdnadshavare som använder sig mycket av grekiskan i hemmet 

samt att många har tillgång till grekisk kultur genom familj, släkt och 

grekiska tv-kanaler. Slutsatsen i denna studie blev att modersmålet 

har stor betydelse för generationsväxlande kommunikation samt för 

medvetenhet och förståelse av kulturarv och identitet. Trots detta 

finns det osäkerhet bland vårdnadshavare kring modersmålets plats i 

den rådande kulturen i värdlandet (2007). 

 

5.3 Vårdnadshavares roll 

Papatheodorou (2007) tar upp skillnader på barnets språkkunskaper 

inom modersmålet och Slavkov (2015) skriver att språket behöver ha 

en relevant kontext för att hållas aktivt. Vi vill därför ta upp 

vårdnadshavarens roll i modersmålsutvecklingen och delge deras 

perspektiv samt hur detta påverkar förskollärarens uppdrag.  

 

Vårdnadshavare kan ha stor inverkan på utvecklingen av 

modersmålet baserat på deras förhållningssätt. I en artikel beskriver 

Slavkov olika förhållningssätt som flerspråkiga barns 

vårdnadshavare har mot modersmål. Ett förhållningssätt som 

vårdnadshavare använder är att de låtsas vara förvirrade när barnet 
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använder sig av ett annat språk än modersmålet. Detta för att barnet 

ska kommunicera på modersmålet i familjekontext. En annan strategi 

är när en vårdnadshavare visar acceptans för att barnet inte talar 

modersmålet hemma, men vårdnadshavaren själv talar det hemma. 

Detta kan visas genom att vårdnadshavaren växlar mellan språken 

eller repeterar vad barnet säger på modersmålet. Detta 

förhållningssätt menar Slavkov ger barnet inlärning både på sitt 

modersmål och sitt andraspråk, utan att barnet själv behöver prata 

språket. Det kan även vara så att modersmålet talas väldigt lite i 

hemmet av diverse anledningar, exempelvis att vårdnadshavarna vill 

att barnet ska få mer tillgång till majoritetsspråket eller att bara ena 

vårdnadshavaren kan tala modersmålet och därav kommunicerar på 

majoritetsspråket. Om dessa förhållningssätt i hemmet är viktiga för 

tvåspråksinlärning är något som är under diskussion bland forskare 

(2015). Utöver detta menar Papatheodorou att vissa vårdnadshavare 

prioriterar inlärningen av modersmålet för deras barn av praktiska 

skäl, framförallt ifall de har planer på att återvända till sitt hemland. 

För andra är det viktigt att deras barn förstår hemkulturen och deras 

traditioner för att det ska bli en del av deras identitet. De ser språk 

och identitet som sammanhängande och vill därför att barnen lär sig 

sitt modersmål. Det finns även en del vårdnadshavare som anser att 

modersmålet inte är lika högt prioriterat som att lära sig 

majoritetsspråket i deras nuvarande land för att anamma kulturen som 

råder där (2007). Därför varier det hur mycket modersmålet talas 

hemma på vårdnadshavarens inställning och familjekonstellationen. 

Papatheodorou fortsätter skriva att det samtidigt finns 

vårdnadshavare som uppskattar vikten av att barnen lär sig sitt 

modersmål men känner att de själva inte vet hur de ska gå tillväga för 

att hjälpa sina barn i hemmet. Det är ofta vårdnadshavare som är 

andra- eller tredjegenerationens invandrare och känner att deras egna 

språkkunskaper är bristande - därför talar de sällan modersmålet 

hemma med sina barn. Osäkerheten blir starkare när barnen sedan ska 

börja i skolan och ha lektioner på majoritetsspråket. Rädslan för att 
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deras kunskaper i majoritetsspråket ska ta skada i en gemensam 

tillvaro gör att modersmålet istället avstannar. Detta trots att 

forskning har visat att tvåspråkighet lyfter ens förmåga att behandla 

information och tänka flexibelt. Utöver detta kan modersmålet och 

andraspråket stärka varandra i gemenskap (2007).   

5.4 Kulturell tillhörighet 

Ytterligare en väg till att utveckla modersmål är genom kultur. Anna 

Kirova tar upp hur förskolan skulle kunna arbeta med barns 

modersmål med detta medel. I forskningsartikeln läggs fokus på 

kultur och lek som en övergång mellan hem och förskola för 

flyktingbarn i en förskola i Kanada. I och med att leken kan uppfattas 

som kulturfri kan den användas som grund för att utveckla ett 

”universellt” barn. Ett universellt barn som utmanar och erbjuder 

alternativa perspektiv på lek som en kulturell aktivitet baserat på 

Vygotsky och Leont’evs arbeten. I en av observationerna på 

förskolan leker ett par barn rollspel med hjälp av dockor och annat 

material. Barnen heter Abuko och Achi, deras ursprung är från Sudan. 

En forskningsassistent (FA) som övervakar leken deltar genom att 

fråga Abuko vad han gör. Abuko svarar att han lagar potatis till FA, 

så som hans moder brukar göra till middag. Abuko erbjuder sedan att 

göra te, vilket FA tackar och frågar ifall är tradition i Sudan att 

erbjuda te efter middagen. Achi svarar att hemma dricker alla te efter 

middagen. FA fortsätter på spåret och säger att i östindisk kultur 

kallar man te för ’chai’. Achi säger att på sudansk arabiska säger de 

’shaah’. Medan de dricker te kommer ett tredje barn in, Hasan, med 

ursprung från Somalia. Hasan frågor ifall de dricker te och ber om att 

få en kopp. Detta ledde så småningom till ett projekt där det visade 

sig att dricka te var en vanlig företeelse i barnens hemkultur. Barnen 

och pedagogerna samtalade mellan de olika språken som talades i 

klassrummet om te, dess innehåll och så vidare. De fick även lära sig 

om traditioner och kulturer från barnen. De testade bland annat att 
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doppa kakor i sitt te - som är vanligt i somalisk kultur – samt att suga 

på en sockerbit innan man tog en klunk te – från kurdisk kultur. Barn 

och pedagoger satt tillsammans och delade med sig av kultur, språk 

och traditioner (2010).  Att leka middagsbjudning blev en naturlig 

övergång från att arbeta med barnens traditioner att dricka te och 

därifrån om barnens kulturer. Kirova skriver vidare att denna 

verksamhet var präglad av material som tillhörde barnens kultur och 

att det kunde de dela med sig av sina erfarenheter om sina hemländer 

med hjälp av dessa. Materialet var alltså inte endast för att uppskatta 

mångfalden utan även för att barnen lättare ska kunna tillägna sig sin 

kulturella medvetenhet (Kirova, 2010). Barnen blir här aktiva 

medskapare av den gemensamma kulter i förskolan. Kirova skriver 

vidare att barnen fick tillfälle att återskapa sina kulturella erfarenheter 

blev en möjlighet genom det interkulturella arbetssätt som skapade 

utrymme för barn och vuxna att dela med sig av sina kunskaper till 

en gemensam plats. Genom att kritiskt analysera eurocentriska 

grunder för barns tidiga lärdomar - och antagande av en sociokulturell 

historisk teori om lärande och dess grundläggande principer - visar 

detta interkulturella arbetssätt att det är möjligt att bevara gruppens 

kulturella identitet samtidigt som man skapar en gemensam kultur. 

När pedagogerna följer barns direktiv gällande kulturella regler och 

realiteter kan de lära sig att se spänningen mellan att bevara och 

blanda kulturer som kreativa möjligheter (2010). 

 

Även Mulia tar upp vikten av att planera efter vart barnen befinner 

sig. Mulia menar att lärandeaktiviteter i klassrummet blir situerat 

lärande, skapad av läraren med ett utpräglat syfte: att nå en högre 

mental funktion. Därav bör lärarna skapa en lärandesituation som 

stöttar barn i deras språkanvändning och samspel med sina kamrater 

(Mulia, 2015). En sådan lärandesituation skulle kunna vara vad Säljö 

kallar för den proximala utvecklingszonen, som syftar till ett område 

en individ är nära att behärska. Säljö skriver att om en person lär sig 

ett begrepp inom ett visst ämne skapas en djupare förståelse för ämnet 
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och därför kan individ lära sig ytterligare mer om det. Exempelvis när 

ett barn har lärt sig addera ensiffriga tal är det nu inom barnets 

proximala utvecklingszon att lära sig addera tvåsiffriga tal. En zon 

där människor är känsliga för instruktion och förklaring från en mer 

kunnig individ inom ämnet. I samband med den proximala 

utvecklingszonen kan man använda sig av scaffolding. När en individ 

påbörjar ett lärande kring ett ämne kan det i början behövas mycket 

hjälp från en mer kunnig person. Ju mer individen lär sig om ämnet 

ju mindre hjälp krävs det (2014, s. 305–306). 

 

De flesta studierna var skapade genom sociokulturella teorier 

angående barns tidiga utvecklande. Enligt teorierna påverkar språk 

och tänkande varandra i sin ömsesidiga existens. Tillsammans är de 

djupt inrotade i gruppkulturer och bidrar till förändringar och 

utveckling i dessa kulturer. Även den ’proximala utvecklingszonen’ 

och ’scaffolding’ är nyckelbegrepp i teorierna och relevanta i 

utvecklandet av modersmålet. Lärandet ska ske i samma kontext som 

barns nuvarande språkkunskaper - och med hjälp av andra personers 

erfarenheter och kunskaper – utvecklas för att nå deras högsta 

potential (Papatheodorou, 2007; Kirova, 2010; Mulia, 2015; 

Sangeeta Bagga-Gupta och Reidun Carlsson; 2006 & Slavkov, 2015). 

 

6. Metod 

Då vi är två som skriver arbetet så använder vi oss av ett 

intersubjektivt arbetssätt igenom hela arbetet. Båda läser igenom 

empiri och forskning för att i diskussion komma fram till vad som 

menas. Denna intersubjektiva metod genomsyrar hela 

arbetet.                   
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6.1 Varför intervju och enkät som metodval?          

Med vårt syfte och begränsade tid har vi valt att fokusera på dessa två 

metoder för att få en djupare kunskap inom syftesformuleringen. Vi 

har valt just dessa för att de ska kunna komplettera varandra. Att få 

en djupare syn på förskollärares syn på konsekvenserna med 

intervjuer och sedan få en bredare syn med enkät. Förhoppningen är 

att intervjuerna och enkäten kan ge varandra validitet.  Vi övervägde 

även en observationsmetodik men avfärdade den då nya 

målsättningen med modersmålsundervisningen är att den ska 

genomsyra hela verksamheten är det svårt att observera som 

utomstående. 

6.2 Enkät som metod  

För att få svar på vårt syfte och frågeställning har vi valt att 

komplettera vår intervju med en enkät. Då studien är av en 

fenomenografisk natur faller det sig naturligt att fokusera på 

intervjuerna och använda enkäten för att styrka deras uttalanden. 

Urvalsgruppen för enkäten är därför främst förskollärare som arbetat 

längre än 1,5 år inom Uppsalaområdet. För att försäkra detta har vi 

två kontrollfrågor på enkäten om någon annan än målgruppen skulle 

svara på enkäten. Vi har valt denna urvalsgrupp för att ansvaret av 

modersmålsundervisning nu faller på förskolläraren, även om fler 

kan utföra den. Att förskollärarna har arbetat längre än 1,5 år och 

inom Uppsalaområdet är för att det är de som har upplevt 

transaktionen från det gamla arbetssättet till det nya. Knepet med 

enkäter är att inte falla in i några av fällorna i frågeformuleringen. Vi 

har därför försökt undvika att ha: ledande-, hypotetiska-, värderande- 

eller känsliga/stötande frågor. Vi kommer även att försöka att 

formulera frågorna så att varje fråga är just en fråga och inte flera 

inbakade i en. Bell skriver att värderande frågor är när personen som 

skriver enkäten förbiser att svarspersonerna kan vara en annan åsikt 

(2006, s.177). Det vi har valt att göra är att konstruera våra frågor på 
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ett sätt som får deltagarna att svara utifrån sina egna erfarenheter och 

egenskaper. Våra förhoppningar är att detta ska underlätta 

jämförelsen av deras arbetssätt och intryck. Detta är något vi har fått 

arbeta med speciellt då vår syftesformulering är specifikt inriktad på 

att pedagogerna har en åsikt om beslutet. Flera alternativfrågor finns 

med i enkäten, det innebär att vi har lagt upp flera val där deltagarna 

får svara efter en graderad bedömning. Graderna är på en skala 1–6 

för att på bästa sätt precisera deltagarnas svar. Vi har försökt 

förhindra att frågorna blir alltför värderande genom att ha ett 

alternativ som säger att svarpersonerna inte har ändrats på grund av 

beslutet. Enkäten blev sammanställd på Surveymonkey för att 

underlätta datainsamlingen. Frågorna formulerades efter 

syftesformuleringen ’vad konsekvenserna av modersmåls avveckling 

är’. De är baserade på de frågor som cirkulerade i media debatten när 

denna preposition kom fram och sedan utskickade till stort antal 

biträdande förskolechefer för att de ska sprida på sin arbetsplats.  

6.3 Intervju som metod 

 

Innan vi startade intervjuerna övervägde vi vilken inriktning 

frågeställningarna skulle rikta sig mot för att stärka validiteten. 

Validitets krav, att frågorna som ställs faktiskt strävar mot att svara 

på vår syftesformulering (Bell, 2006, s.136), blir högt och vi behöver 

vara medvetna om vilka frågor vi ställer samt att vi inte ställer 

ledande frågor. Reliabiliteten, till vilken utsträckning vi får samma 

resultat om vi gör om intervjun under liknande omständigheter (Bell, 

2006, s.135), kan variera då vi inte intervjuar så många. Dessutom 

skriver Bell att det som sägs inte alltid är vad som är verkligt utan en 

subjektiv syn på en situation (2006, s.224). Vi har valt att intervjua 

tre förskollärare för att få en djupare förståelse över deras 

erfarenheter och känslor kring beslutet. Vi har även lyckats intervjua 

en förskolechef som tidigare varit en utbildad modersmålspedagog 
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vilket kan ge insikt både i den administrativa sidan som förskolechef 

och erfarenheter från modersmålsenheten. Intervjumetoderna vi har 

använt oss av är semi-strukturerade intervjuer och en ostrukturerad 

gruppintervju. En semi-strukturerad intervju innebär att man innan 

intervjun utformar frågor som sedan kan följas upp under 

intervjutillfället (Bell, 2006, s.192). Den ostrukturerade 

gruppintervjun kom till av att vi fick en extra förskollärare att 

intervjua samtidigt som vi träffade förskolechefen och vi fick 

adaptera på plats. 

6.4 Etiskt ställningstagande 

Enkäten är anonym. Vi mailade ut enkäten till förskollärare i Uppsala 

kommun där vi berättade vad enkäten var utformad att svara på och 

att vi skulle använda informationen till vårt arbete.  

 

Innan varje intervju förklarade vi vad vi skulle skriva om samt 

berättat deras roll i vårt arbete. Alla deltagare har godkänt sitt 

deltagande samt godkänt att bli inspelad under intervjun. Vi har även 

valt att byta ut namn på deltagare och förskolor med påhittade alias 

för att stärka deras konfidentialitet.     

6.5 Metoddiskussion 

För att göra en fenomenografisk studie behövs det främst intervjuer 

för att uppfatta vilka kategorier av åsikter det finns kring ett fenomen. 

För att försäkra att alla åsikter har kommit med i studien skulle 

betydligt fler intervjuer behövt göras. Detta är en nackdel med vårat 

val av metod. För att öka reliabiliteten, och för att hinna samla 

empirin inom studiens ramar, försöker vi överkomma denna svaghet 

med att komplettera våra få intervjuer med enkäter. Med dessa kan vi 

stärka vad de intervjuade pedagogerna påstår med svar från hundra 

pedagoger till. Tyvärr blir dessa svar inte lika grundläggande då de 

anonymt svarar på en enkät. Med tiden för uppgiften känner vi oss 
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ändå nöjda med att vi har kunnat utföra kvalitativa intervjuer med 

fyra pedagoger och fått enkätsvar från hundra pedagoger. 

 

7. Analys 

Från ett fenomenografiskt perspektiv har vi här kategoriserat 

analysen efter våra frågeställningar. Hur arbetar förskolor med 

modersmål och kulturellidentitet, förskollärarens kompetenser och 

förskollärarens syn på beslutet. Vidare använder vi här enkäterna för 

att styrka intervjuerna och utgår från det senare. 

 

7.1 Redovisning av enkätsvar 

Nedan presenterar vi resultatet av de åtta frågor från vår enkät.  

7.1.1 Vilken yrkesroll har deltagarna 

 
Specificering av kategorin annat: 

1. T.f. förskolechef. 

2. Jag arbetar på en öppen förskola vilket innebär att 

föräldrar kommer till verksamheten tillsammans med sina 

barn, vilket gör att vi inte arbetat med 

modermålspedagoger som i en "vanlig" förskola. 
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7.1.2 Vilken arbetsgivare har deltagarna 

 

7.1.3 Deltagarnas yrkeserfarenhet i förskolan 

 



 

24 

 

7.1.4 Antal barn i barngruppen som påverkas 

 

7.1.5 Om verksamheten har påverkats 
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7.1.6 Om arbetssättet har påverkats 

 

7.1.7 Har modersmål och kulturella identitet blivit mer 
integrerade 
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7.1.8 Om pedagogerna anser de har kompetensen 

 
 

7.2 Redovisning av intervjuer 

Vi har som tidigare nämnt intervjuat tre förskollärare och en 

förskolechef som tidigare arbetat som utbildad modersmålspedagog i 

Uppsala kommun. Utöver det har vi haft kontakt med Enheten för 

flerspråkighet genom e-post, där vi ställt frågor och fått svar. 

Förskollärarna är Robin, Kim och Malin. Robin arbetar på förskolan 

Ananasen där Robin har fyra barn som har ett annat modersmål än 

svenska. Kim arbetar på Slottets förskola där Kim har två barn med 

ett annat modersmål än svenska. På Högarnas förskola är Klara 

förskolechef och Malin arbetar där som förskollärare. På förskolan 

har 60 % av barnen ett annat modersmål än svenska. Innan Klara blev 

förskolechef utbildade hon sig till modersmålspedagog vid annan ort 

och arbetade som det i Uppsala kommun. 
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7.2.1 Arbetssätt innan beslutet om avveckling av 

modersmålenheten 

Innan avvecklingen av modersmålsenheten har alla fyra pedagogerna 

integrerat med den mer eller mindre. Kim beskriver det som att 

modersmålspedagogerna ofta kom och tog ut barnen ur barngruppen. 

Hon visar en förståelse till varför det blev på det sättet. Hon berättar 

om en modersmålspedagog som kom och hade spanska med ett barn. 

… nån gång hade jag sällskap med henne på bussen och då berätta hon att hon 

hade 30 olika barn som hon åkte runt till på en vecka och då kan jag väl förstå 

hur de tänker. Man kan inte integrera sig på 30 olika ställen. Utan hon kanske 

tänkte att hon gjorde sitt med ett barn i taget och tog bort dom. För hon tänkte 

att de var enklare och bäst att göra så (2017-10-20). 

Vidare säger hon att det kunde bli otursamma tider på grund av detta. 

Kim hade för några år sedan en modersmålspedagog som alltid kom 

under lunchtid för att det var bara då det gick för den pedagogen. 

Under lunchen blev det då väldigt lite engelska, i det här fallet, då 

resterande barn och pedagoger som satt vid bordet pratade svenska 

under måltiden. 

Min uppfattning är att de flesta modersmålspedagogerna som kom hit var inte 

främmande för om det kom ett annat barn kom och frågade ifall de fick vara 

med. Så min upplevelse är att flera av de hade de barnen som pratade t.ex. 

turkiska. De hade ju kompisar som inte pratade men ändå fick vara med och 

sitta med och lyssna och prata och ta in (2017-10-18). 

Så beskriver Malin sin erfarenhet av modersmålspedagogerna som 

kommit till verksamheten hon arbetar i. Vid en följdfråga om dessa 

pedagoger även försökte integrera sitt arbete efter resten av 

verksamheten, medger hon att det aldrig vart fallet. Robin instämmer 

att majoriteten av modersmålspedagogerna tog ur barnen ur 

barngruppen även för henne. Men hon berättar även om två 
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modersmålspedagoger som var undantag för detta och hennes teori 

om varför: 

Två stycken har arbetat som har jobbat integrerat och jag tror att det kan ha att 

göra med deras utbildning att de var utbildade pedagoger. Så att de kunde 

liksom sätta sig inne hos oss och ha en samling och sjunga på ett annat språk 

men liksom dom bjöd in alla så att det blev en kul sak för alla barn. [Pratade 

pedagogerna med er för att koppla vad verksamheten gjorde?] Nej de frågade 

faktiskt: ”vad jobbar ni med för projekt” exempelvis. Jag tror de hade en helt 

annan pedagogisk utbildning (2017-10-23). 

Klara, som tidigare har arbetat som modersmålspedagog, beskriver 

sina erfarenheter. Hon ansåg att det var något som inte stämde 

eftersom - dels hon själv- men även de flesta av hennes kollegor 

saknade en svensk utbildning. De pedagoger som Klara arbetade med 

hade olika ursprung och bakgrunder och deras utbildning kom oftast 

från hemlandet. Bristen på utbildning blev ett problem då 

modersmålspedagogerna snarare arbetade utifrån sin egen kultur och 

värderingar än de som finns i det svenska samhället. När Klara 

beskriver hur de fick ta del av svensk kultur och arbetssätt säger hon: 

 

Väldigt, väldigt sällan. Nästan aldrig. Även om vi fick kunskaper om 

läroplanen har vi inte gått in på djupet. Vi visste nästan ingenting. Vi visste inte 

skillnad mellan lydnadskultur och ansvarskultur. Vi fick inte tillräckligt med 

utbildning för att vara modersmålspedagoger och gå ut till svenska skolan. […] 

Vad är barns inflytande visste jag inte alls. Det fanns inte ens på tapeten. Det 

var jag som bestämde vad jag skulle göra med det här barnet. Och sen kom det 

några kompisar kanske och de får vara med men det är fortfarande jag som styr 

och bestämmer vad man ska göra (2017-10-20). 

 

Klara kände inget behov av att fråga de andra pedagogerna vad de 

hade jobbat med under veckan eller ifall hon skulle följa det spåret. 

Idag anser hon att samarbetet borde fungerat på ett sådant sätt. 

Modersmålspedagogerna borde följt förskolans tema genom att 
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exempelvis delta på samlingen och samtala med barnets på 

modersmålet för att integrera i projektet. 

7.2.2 Skillnader och arbetssätt efter beslutet om 

nedläggningen av modersmålenheten 

Sedan beslutet om avvecklingen av modersmålsenheten har Klara 

och Malin fått ändra sitt arbetssätt. Beslutet väckte många frågor i 

deras verksamhet eftersom de kände att nu måste de ta hela ansvaret 

själva. Hur skulle de kunna stötta barn och arbeta interkulturellt utan 

att själva kunna modersmålet? Malin beskriver hur de idag arbetar 

med detta i verksamheten genom bland annat att:  

[…] lyfta saker som stöttar de här barnen som har ett annat modersmål än 

svenska och vi pratar lite mer om högtider. Vi har fler böcker på olika språk 

och gjort miljön mer... om vi nu ska kalla det för mer anpassat för 

interkulturalitet också (2017-10-20).  

De har valt att lägga fokus på att stärka individen för att skapa en 

stolthet kring deras rötter. För pedagogerna är det viktigare att stärka 

barnens självkänsla än att utveckla sitt modersmål. Naturligtvis lyfts 

språket också men de anser att självkänslan är det viktigaste området 

att stärka. Språket kan användas som ett verktyg med hjälp av 

materialet som finns i förskolan för att vidga deras möjligheter. 

Vidare berättar Klara hur de på en djupare nivå har börjat arbeta med 

interkulturellpedagogik som ett grundläggande utvecklingsområde i 

verksamheten. Detta är dock en relativt ny process eftersom det 

fortfarande är ett pågående projekt sedan beslutet fattades för 1,5 år 

sedan. Verksamheten har börjat diskutera om kulturer med 

vårdnadshavare för att ta del av deras synpunkter och hur de kan 

implementera dem i förskolan. För att vidareutbilda pedagogerna 

bjuder de in föreläsare till förskolan och deltar på andra föreläsning 

om interkulturalitet. De har genom detta fått en inblick i hur de kan 
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arbeta mer normkritiskt och anpassa miljön för att upplysa om 

mångfalden som finns idag. 

När det kommer till barnen arbetar de även projektvis där de besöker 

olika länder digitalt och sedan läser, sjunger och tittar på filmer på 

det språket för att visa mångfalden som finns i världen. Även om det 

finns något barn som kommer från landet de besöker eller talar 

språket behöver de inte alltid koppla det till något av barnen på 

avdelningen. Projekten går ut på att lyfta språk och kultur snarare än 

att peka ut något enskilt barn ifall barnet inte vill delta. 

Robin berättar att i början när beslutet kom om att avveckla 

modersmålsenheten fick de sitta och diskutera detta mycket. När 

stödet från modersmålspedagogerna upphörde satte sig förskollärarna 

på Ananasens förskola och skrev fram olika strategier för att arbeta 

med modersmål. Utöver dessa beskriver Robin hur även om hon inte 

kan ett annat språk finns det idag bra verktyg. Dessa kan vara böcker 

på andra språk, appar, vårdnadshavare eller ett gemensamt 

andraspråk som engelskan. Men framför allt beskriver hon vikten om 

att förmedla värderingen att det är intressant och häftigt med andra 

språk. Hon beskriver det så här: 

Det viktigaste är att man är positiv, nyfiken och då framförallt till alla språk, 

tycker jag. Men vi har ju barn och då kan man liksom naturligtvis ha in de 

barnens språk som finns på avdelningen och utnyttja vårdnadshavarna. Men 

som engelska är ju till exempel ett jättestort språk för barnen och de är 

superintresserade av det så att jag tycker att man kan arbeta med alla språk. 

[Inte peka ut ett språk?] Nej, det behöver man absolut inte göra utan vara positiv 

och nyfiken å, å, ja det är kul med språk det är kul att kunna säga hej på olika 

språk och det känns som de är vår uppgift och inte att liksom lära ut barnen att, 

jag kan ju inte prata tigrinja till exempel men jag kan tycka att det är jättehäftigt 

och jättekul att till exempel att visa intresse för de och ha böcker på det å ja 

såna saker (2017-10-23). 



 

31 

 

På Slottets förskola har de inte behövt justera arbetssättet speciellt 

mycket efter beslutet. Kim beskriver att det förgående läsåret hade de 

några barn som pratade arabiska och var trygga i sitt språk. Det blev 

då en naturlig del att integrera arabiskan i verksamheten då barnen 

visade vilja och initiativ till att exempel räkna på arabiska. Nuvarande 

läsår har det två barn som har ett annat modersmål. Ett av dessa barn 

har finska som modersmål och har fortfarande en 

modersmålspedagog som kommer ut till honom då det är lagstadgat 

inom de nationella minoritetsspråken. Det andra barnet talar engelska 

och även där naturligt blir integrerat i verksamheten eftersom de 

själva kan engelska. Kim berättar vidare att de inom snar framtid ska 

göra en språkkarta i samspel med vårdnadshavare för att främja 

modersmål. 

7.2.3 Inställning till beslutet om nedläggningen av 

modersmålsenheten 

På både Slottets förskola och Ananasens förskola blev beslutet av 

avvecklingen av modersmålsenheten bemött av stor besvikelse från 

vårdnadshavare. Både Kim och Robin förklarade för sina 

vårdnadshavare att största modersmålsutvecklingen sker i hemmet 

och de kan bara stötta och uppmuntra barnen på den fronten. Robin 

berättar även om vårdnadshavare som har ifrågasatt varför barn i 

sådan ung ålder ska lära sig modersmål överhuvudtaget då många 

vårdnadshavare har haft den inställningen att om barnen lär sig mer 

än ett språk blir båda bristande. Dessa blev istället lättade när beslut 

kom då de inte längre behövde göra ett val. Vid fråga om hur hon 

bemötta detta förklarar Robin att hon sagt att fler språk berikar 

varandra. Att de kommer hjälpa barnen i deras totala språkutveckling. 

Robins attityd till det här beslutet går som en röd tråd igenom 

intervjun som något positivt. Hon tycker snarare att hon ”… kanske 

backat litegrann för de här modersmålspedagogerna.”. Vid frågan om 
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hon tycker att beslutet har lett till en större arbetsbörda för henne 

svarar hon så här:  

Nej alltså egentligen inte, det är min skyldighet att jobba med det här, det är vi 

som har varit lite bortskämda, nej det tycker jag inte och det är väldigt roligt 

också för nu har man ju fått möjligheten att leta vad de finns för möjligheter 

och då kan man säga att de här digitala verktygen är fantastiska (2017-10-23).  

Hon berättar även att hennes kollegor ser positivt på detta och att det 

är roligt att få nyttja de resurser som finns, exempelvis flerspråkiga 

pedagoger. Kim ser också positivt på detta om en lite mer bekymrad. 

Hon uttrycker under intervjun ”Han har ju engelska som andraspråk 

och det är ju då ibland att man kan räkna på engelska eftersom det är 

ett språk vi kan.” och den attityden tycks följa med henne. Att de ger 

förskollärarna mer utrymme och blir mer integrerat men också en oro 

för hur det ska gå till när de får barn som har ett modersmål som 

pedagogerna inte kan. Malin på Högarnas förskola kom beskedet 

snarare som en chock, hon beskriver det såhär: ”oj, ska jag nu också 

börja hjälpa barnen med sitt modersmål? Jag kan ju bara svenska och 

hjälplig engelska och några få ord på franska”. Idag tycker hon inte 

att det har skett någon större förändring i deras pedagogiska miljö 

utan att pedagogerna får kanske tänka till lite extra och ta hjälp av 

varandras erfarenheter och egenskaper. Hon får en betryggande 

känsla av att ha en förskolechef med bakgrund i ämnet och anser att 

alla pedagoger kan bidra på ett eller annat sätt. 

7.2.4 Verktyg för att främja modersmål 

Klara beskriver förändringen från Modersmålsenhetens avveckling 

till hur de har fått hjälp av Enheten för flerspråkighet: 

När Modersmålsenheten försvann så kom de nya personer, kulturpedagoger, 

som jobbar på Enheten för flerspråkighet. Det är fyra eller fem. Det finns 

kulturpedagoger nu som går ut till alla förskolor. De har delat stan och har sina 
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respektive förskolor. De kommer ut till varje förskola och försöker sätta igång 

det här arbete (2017-10-20). 

Vilka dessa personer är och deras kompetens är frågor som väcks hos 

Klara. Hon känner till en av dessa som en fördetta 

modersmålspedagog och anser att hen har erfarenheter kring dessa 

frågor medan de resterande är ”vanliga förskollärare” och ”vanliga 

pedagoger”. I samtal med kulturpedagoger har de fått tips och verktyg 

i arbetet med modersmål såsom: översättningspennor, olika band och 

appar. Men Klara ser inte att problemet ligger i vilket material man 

ska använda utan att det grundar sig i något större. De är ute efter hur 

man kan arbeta med modersmål mer konkret. Malin lyfter då fram sin 

synpunkt att det inte är helt klart vad eller hur man ska arbeta med 

detta. Efter ett möte med kulturpedagogen fick Malin detta intryck: 

[…] jag tror att de också har fått känna sig fram lite grann alltså och inte riktigt 

veta vad... jag tror de här besöken som de gör så får de ju frågor då från oss 

pedagoger om hur man ska... För jag har från det att det varit mycket modersmål 

i fokus så har det ändrats lite till att vara det här att lyfta individen... alltså att 

lyfta individen men kanske inte just språket. Utan lite mer att man lyfter 

individet. Lite så kände jag under senast vi pratade med handledaren (2017-10-

20). 

Klaras önskemål är att få hjälp genom att höra kulturpedagogens 

värderingar samt tips om hur verksamheten ska kunna samarbeta med 

familjerna. Förskolan har sökt det stöd som Enheten för flerspråkhet 

erbjuder för att kunna få ytterligare hjälp. Deras mål är att skapa ett 

band med familjerna där hemkulturen inte krockar allt för mycket 

med förskolans kultur. Detta gör de genom samtal med 

vårdnadshavarna där de kan be om tips på sånger som familjerna 

sjunger/lyssnar på i hemmet. Vidare diskuterar de även 

konfliktlösning och diskrimeringsgrunder för att kunna skapa en 

förståelse mellan hemkulturerna och förskolans värderingar.  
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För att främja modermålsutveckling menar Robin främst att det 

handlar om att få vårdnadshavare delaktiga. Att samarbeta med 

vårdnadshavare och uppmuntra dem att tala sitt modersmål i hemmet. 

I förskolan menar hon att det finns bra verktyg att nyttja även när 

pedagogerna inte kan ett språk. Hon nämner böcker och digitala 

verktyg samt hyllar skolverkets hemsida för att hämta hem material. 

Med vårdnadshavarnas hjälp kan barnen få med sig exempelvis en 

sång hemifrån som sedan kan komma in i förskolans verksamhet i 

form av en QR-kod som barnen kan läsa av med en läroplatta. Även 

Kim trycker på att ha ett samarbete med hemmet. Att det går att 

exempelvis ha språksamtal med vårdnadshavare för att kartlägga 

vilka språk som finns och hur de kan arbeta vidare med dem. Kim 

menar även att de fått stöd från Enheten för flerspråkighet. De har 

bland annat tagit del av modersmålsundervisning för de barn som är 

i behov av särskilt stöd då de hade ett barn som var i sen i sin 

talutveckling. Men de har även haft en pedagog kommit ut till Slottets 

förskola och föreläst över hur de kan arbeta mer med modersmål både 

i utvecklingsgruppen och på ett arbetsplatsmöte. Robin uttrycker att 

hon är medveten även hon av att de kan få stöd av enheten för 

flerspråkighet men tycker sig inte haft det behovet. 

7.2.5 Enheten för flerspråkighet 

 

Vi har haft mailkontakt med EFF där vi undersökt och ställt frågor 

kring deras bidrag till förskolor. En del av frågor har vi inte fått 

besvarade medan andra är resultat som finns på internet. För att få en 

djupare analys kring stödet som erbjuds till förskolorna riktade vi en 

fråga till dem på detta vis: vilket stöd erbjuder ni till förskolor och 

förskollärare idag? Ifall en pedagog känner att hen saknar 

kompetensen, hur hjälper ni då till? 

 
Vi erbjuder i vissa fall ett riktat stöd till enskilda barn. Förskolans pedagoger 

ansöker om riktat stöd. Ansökan sänds till Enheten för flerspråkighet. Stödet 

från enheten ges i tidsbegränsad omfattning. Barn som tillhör något av 
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minoritetsspråken (finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska) har 

med hänvisning till språklagen och lag om nationella minoriteter och 

minoritetsspråk alltid rätt till stöd av modersmålspedagog på sitt språk, om 

sådan finns att tillgå. Förskolans pedagoger kan ansöka om stödet och stödet 

ska utgå från förskolans planering och integreras i verksamheten (2017-10-17). 

7.3 Hur arbetar förskolor med modersmål och kulturellidentitet 

Samtliga förskollärare vi intervjuat anser att arbetet med 

modersmålsundervisning precis kommit igång. Dessa uttrycker att 

det är en process och är för tidigt för att svara utförligt på. Om vi 

betraktar vad fråga 5 och 6 på enkäten säger (se 6.5.5; 6.5.6) tycks 

detta stämma överens med vad majoriteten av förskollärare känner. I 

enkäten kan vi inte se om de uttrycker att det är en process men vi 

kan se att majoriteten inte anser att det skett en större förändring. Om 

vi jämför fråga 7 (se 6.5.7) med fråga 5 och 6 kan vi se att svaren 

fortsätter på den här trenden. Nu är det en större majoritet som svarat 

att de inte anser att modersmålet blivit mer integrerat. Med andra ord 

är det fler som anser att de har ändrat sitt arbetssätt och/eller sin 

organisation för att bemöta utmaningen att förstärka barnens 

tvåspråkiga utveckling kan inte se att detta har fått språken mer 

integrerade. Det här kan förstås som det ändrats till det sämre eller så 

är det en process som kommer bära frukt längre fram. 

 

En sammantagen bedömning av intervjuresultaten är att samtliga 

pedagoger lägger stor vikt vid barnens kulturella tillhörighet för att 

främja deras modersmål. De pekar inte ut ett barn utan lyfter alla 

kulturer i verksamheten, inklusive hemkulturer och vissa 

utomstående kulturer. Detta för att stärka barnens självkänsla, 

kulturella identitet och förståelse för andra kulturer. Dessa 

diskussioner sker ofta i större barngrupper och de kan exempelvis 

samtala kring högtider, mat och sånger. De förskollärare vi intervjuat 

anser detta som ett bra sätt att även stärka deras modersmål genom 

att barnen känner sig tryggare i sin identitet. När det kommer till 



 

36 

 

modersmålsundervisningen hänvisar de till att det här handlar om att 

samarbeta med vårdnadshavare. Vårdnadshavarna är ofta de som kan 

modersmålet och att de samtalar med barnen på sitt första språk är 

viktigt för barnens språkutveckling. Förskolan kan köpa in diverse 

verktyg som översättningsappar, översättningspennor, böcker eller 

filmer på olika språk. De kan hämta hem bra material från skolverkets 

sida, besöka andra länder via läroplattan och sätta upp räknetavlor på 

andra språk. Detta är viktigt men alla som deltagit i intervjun menar 

att det är vårdnadshavare som kommer dra det största lasset i 

modersmålsundervisningen i förskoleåldern. Det förskolan kan göra, 

utöver att bruka de tidigare nämnda verktygen, är att stötta dem och 

förklara varför detta är viktigt. En del nämner även att förskolans 

pedagogers inställning till andra språk är viktigt. Att visa att språk är 

kul och intressant gör även barnen intresserade. Detta kan exempelvis 

göra genom ett gemensamt andraspråk som engelskan. Med 

engelskan går det att diskutera i samlingen utan att något barn känner 

sig utpekad då majoriteten av alla barn har någon erfarenhet av det 

engelska språket. Det går även här att arbeta med QR-koder då barnen 

kan skapa dem med pedagogen. Kim nämnde även att om det finns 

flerspråkiga barn i barngruppen som är utåtriktade kan de bjudas in 

att tala ett annat språk vid samling eller vid exempelvis arbete med 

QR-koder. Detta kan givetvis göras med andra flerspråkiga barn 

också men det menade Kim blev svårare. De intervjuade menar att 

man kan stärka barnens kulturella identitet, ha en bra inställning, 

samarbeta med vårdnadshavare och använda de verktyg som finns. 

Detta kan ge goda förutsättningar för en bra modersmålsutveckling. 

Det går att diskutera skillnaden mellan att bevara sitt första språk och 

att utveckla en aktiv två- eller flerspråkighet. Att visa en positiv 

inställning och en nyfiken attityd skulle kunna hjälpa barnens 

trygghet i språket men i vilken uträckning skapar detta en utveckling 

i språket? För att nå en ny nivå i sin utveckling kan man behöva arbeta 

med någon som har mer kunskaper inom ämnet. Ifall ett språk 

däremot är främmande för pedagogerna blir det svårt att hjälpa barn 
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nå nya stadier. Man kan analysera förskollärarnas roll i utvecklandet 

av barns modersmål. I förskolans läroplan framgår det att förskolan 

ska bidra till att barn ska få möjlighet att tala och utveckla sitt 

modersmål samt att förskolan ska sträva efter att barn utvecklar sin 

kulturella identitet. En del pedagoger tolkar detta som att det inte är 

deras uppgift att lära ut ett främmande språk till barnen eftersom de 

inte talar språket. De kan istället bidra på annat sätt såsom material, 

intresse och uppmaning.  

7.4 Förskollärarens kompetenser 

Vilka kompetenser uppfattar förskollärarna att de har för att utmana 

barnen i deras modersmål? 

 

I intervjun betonade förskollärarna att det var svårt att hjälpa varje 

enskilt barn att utveckla deras individuella modersmål men att det var 

viktigt att stötta barnen och ge dem verktyg för att skapa en trygghet. 

I enkäten (se 6.5.8) ansåg 47 % att de har låg kompetens för att 

utveckla barns modersmål och kulturella identitet. 10 % kände att de 

hade hög kompetens på frågan. 

 

I de fall pedagoger känner sig osäkra kring sin kompetens kan de 

ansöka om stöd från Enheten för flerspråkighet. Klara, som är 

förskolechef och utbildad modersmålspedagog, ställde sig kritisk till 

stödet. Hon ansåg att förskolorna behöver stöd och hjälp på en 

djupare nivå och av personer som har större kunskaper kring ämnet. 

I och med att det är flera personer som går runt till olika förskolor och 

ska bemöta deras enskilda behov kan stödet möjligtvis skilja sig för 

olika verksamheter. Å andra sidan ansåg förskolläraren Robin - som 

är medveten om stödet - att det inte var nödvändigt för deras 

verksamhet att söka hjälp utifrån med undantag för vårdnadshavare. 

Hon förespråkade en positiv och nyfiken pedagogik genom att visa 

intresse för barnen och material på deras språk, likt förskolan som 

Klara arbetar på. Vidare påpekade hon även att det inte är 
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pedagogernas uppgift att lära ut ett språk till barnen eftersom de inte 

har alla språkkunskaper. Förskolan kan däremot genom ett lustfyllt 

lärande och samspelta övningar stötta barnen i deras modersmål. För 

att utveckla modersmålet förespråkar i princip alla förskollärarna i 

intervjun ett samarbete med hemmet, vilket stöds av forskningen. 

Forskningen visar att det är hemmet som har störst 

utvecklingspotential för barnets språk men att förskolan kan hjälpa 

genom att skapa situationer som uppmuntrar barnen att utvecklas.  

7.5 Förskollärarens syn på beslutet 

I intervjuerna berättar flera förskollärare om hur de fick tänka om 

efter beslutet att avveckla modersmålsenheten och påbörjade djupare 

arbeten och diskussioner kring hur de på bästa sätt kan arbeta med 

barnen. Det är fortfarande en pågående process men på det stora hela 

har det inte skett några större förändringar för pedagogerna som 

deltagit i intervjuerna. I enkäten (se 6.5.5; 6.5.6) svarade 39 % att de 

avvecklingen hade påverkat deras organisation i låg grad medan 10 

% ansåg att påverkan var i hög grad och 60 % ansåg att de inte ändrat 

deras arbetssätt markant. De verkar inte känna att det har blivit någon 

tyngre arbetsbörda utan att det är krav som alltid funnits där på dem 

och att det är deras plikt att arbeta med detta. Däremot har det öppnat 

upp för nya arbetssätt genom olika resurser och miljöer. 

 

På Högarnas förskola har de bjudit in föreläsare och gått på 

föreläsningar för att vidga sina kunskaper och kunna arbeta med detta 

på ett djupgående sätt. På Slottets förskola - som inte har lika stort 

antal barn med utländsk bakgrund som i Högarnas förskola - har de i 

princip inte ändrat på sitt arbetssätt efter beslutet. De har haft olika 

språk naturligt integrerat i verksamheten sedan tidigare och arbetar 

på liknande vis. 
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8. Diskussion 

Syftet med vår studie är att följa upp det lokala politiska beslutet att 

avveckla modersmålsenheten utifrån förskollärarnas perspektiv. 

Forskningen säger att stödja både modersmål och majoritetsspråket 

gynnar varandra. Hur detta arbetssätt kan gå tillväga ser olika ut 

beroende på förskolors behov och kompetens. Enkäten påvisar detta 

(se 6.5.8) då majoriteten av deltagarna ansåg att de inte hade 

tillräckligt med kompetens för att utveckla barns modersmål och 

kulturella identitet. Det går att diskutera just vilken kompetens som 

pedagogerna besitter för att undervisa på alla olika språk – däremot 

har vi under intervjuerna uppmärksammat ett liknande arbetssätt på 

de olika förskolorna där de fokuserar på att stärka individens 

självkänsla genom nyfikenhet och aktiviteter som speglar deras 

kultur. Detta stärker även deras kulturella identitet. Forskningen 

säger dock att barnen behöver använda sitt modersmål kontinuerligt 

– annars finns risken att det blir passivt (Slavkov, 2015). Det räcker 

alltså inte med att endast fokusera på den kulturella identiteten för att 

stärka barns modersmål. För att behålla och utveckla deras kunskaper 

behöver de aktivt använda språket i sin vardag. Under intervjun kom 

det fram att pedagogerna arbetar med barns modersmål trots att de 

inte kunde språket. Detta gjorde de genom: appar, böcker, filmer, 

vardagliga samtal och ge barnen utrymme för att tala sitt modersmål. 

Bagga-Gupta & Carlsson lyfter fram hur språkfokuserade förskolor 

arbetar med att stärka majoritetsspråket och använda språkfrämjande 

material som stöd (2006). De förskollärare vi intervjuat använder just 

denna strategi för att stärka modersmålet – inte majoritetsspråket. I 

intervjuerna nämner de detta som verktyg som går att använda men 

kanske inte förstår hur pedagogiska de är. Om detta är fallet skulle 

detta kunna förklara enkätsvaren 5–7 (se 6.5.5; 6.5.6 & 6.5.7) där det 

inte verkar som det skett en större förändring i arbetssättet. Om 

förskollärarna har använt dessa verktyg innan beslutet och nu förstår 
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mer konkret hur det kan användas för att stärka modersmål skulle 

man kunna tolka att det inte skett en förändring men att inställningen 

ändå har förändrats.  

 

Utöver språkfrämjande material är det vanligt att använda 

vårdnadshavare till hjälp för att arbeta med olika språk. Allt från 

sånger och ramsor till litteratur. Att uppmana vårdnadshavare att tala 

modersmålet i hemmet eftersom det är de som sitter på sakkunskapen 

samtidigt som man aktivt kan lyfta och stärka lustfyllt lärande på 

förskolan genom att vara positiv och nyfiken. Att ha samarbete med 

vårdnadshavare är viktigt och att förklara det är bra med 

flerspråkighet. En del vårdnadshavare anser att lärande av flera språk 

har en negativ effekt på majoritetsspråksinlärningen. Å andra sidan 

finns det även en del vårdnadshavare ser modersmålet som en 

prioritet då de vill att barnet ska ha dessa kunskaper. Som 

förskollärare behöver man kunna bemöta båda sidorna och förklara 

att genom samarbete går det att stärka båda språken.  

 

I och med att beslutet är så pass nytt har inte alla förskolor hunnit 

sammanställa ett klart arbetssätt för detta utan det är flera som prövar 

sig fram och anpassar sig efter barngruppen. Som de intervjuade 

uttrycker sig: det är en pågående process.    
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