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Sammanfattning 

Sverige är ett mångkulturellt land med en mångkulturell förskola. Även om modersmål i 

förskolan inte är en lagstadgad rätt, så är förskolorna ålagda att medverka till att barnen 

kan utveckla sitt modersmål. Denna medverkan kan se ut på olika sätt i praktiken. 

Syftet med föreliggande arbete är att, utifrån ett läroplansteoretiskt perspektiv, 

undersöka relationen mellan det regelverk som styr modersmålsstödet i förskolan och 

hur modersmålspedagogerna organiserar sitt arbete i praktiken. Arbetet använder sig 

av ramfaktorteorin för att kunna besvara frågan som rör modersmålspedagogernas 

utformning och genomförande av sin verksamhet eftersom denna teori 

uppmärksammar de olika faktorer som kan påverka modersmålspedagogernas 

arbetsvillkor. 

Metoden som var aktuell för detta arbete var samtalsintervju. Fem intervjuer med 

olika typer av närbyråkrater genomfördes. Dessa var tre modersmålspedagoger, en 

förskolechef och en kommunal ledare. 

Utifrån det kommunala regelverket för modersmålsstödet kan vi konstatera att i 

formuleringsarenan har de kommunala politikerna beslutat att det i den aktuella 

kommunen ska finnas en enhet som är ansvarig för organiseringen av 

modersmålsstödet för förskolebarn. En liknande enhet finns inte i alla kommuner i 

landet. I intervjuerna framträder tre ramfaktorer som är speciellt betydelsefulla för 

modersmålspedagogernas arbete, nämligen riktlinjerna, anställningsformen och tiden 

som de disponerar. De här ramfaktorerna både möjliggör och begränsar 

modersmålspedagogernas arbete på olika sätt och i olika grad. 

En relevant slutsats som dras utifrån arbetets resultat och analys är att denna 

verksamhet är svagt reglerad i både skollagen och läroplanen. Konsekvensen av detta är 

att huvudmännen inte är skyldiga att erbjuda modersmålsstöd i form av en 

modersmålspedagog utan kan hitta andra sätt att lösa och organisera detta på.  

 

 

 

Nyckelord: modersmålsstöd, modersmålspedagog, läroplansteori, ramfaktorteori, 

förskola.  
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1 Inledning 

Sverige är ett mångkulturellt land med en mångkulturell förskola. Skolverkets 

statistikdatabas (2015) visar att året 2013 hade 22 % av alla barn i Sverige mellan 1 och 

5 år ett annat modersmål än svenska. Även om modersmål i förskolan inte är en 

lagstadgad rätt, så är förskolorna ålagda att medverka till att barnen kan utveckla sitt 

modersmål. Denna medverkan kan se ut på olika sätt i praktiken, men den är ändå 

reglerad av läroplanen för förskolan (Lpfö98/10, s. 7) och skollagen (kap. 8 § 10). 

Frågan blir då hur huvudmännen väljer att organisera denna medverkan samtidigt 

som modersmålet inte är en rättighet för förskolbarn. De kommuner som har beslutat 

att erbjuda modersmålsstöd i form av ambulerande modersmålspedagoger eller av 

fastanställd tvåspråkig personal behöver reglera detta stöd på något sätt. Huvudmännen 

måste skapa riktlinjer för hur stödet ska omsättas i praktiken och regler för vilka barn 

som får detta stöd. 

Det som då blir intressant att undersöka är vad dessa riktlinjer får för konsekvenser 

för modersmålspedagogernas praktiska arbete, hur relationen mellan regelverket och 

modersmålspedagogernas arbete ser ut i en bestämd kommun, och inte minst hur 

relationen mellan modersmålspedagogerna och förskolornas övriga personal kan se ut 

med hänsyn till modersmålspedagogernas arbetsvillkor. 

Min personlig a erfarenhet av modersmålsstödet är från mina olika praktiker under 

utbildningen. På de förskolorna jag var kunde jag träffa både ambulerande 

modersmålspedagoger och tvåspråkig personal som gav barn stöd på deras språk. 

Funderingar som dök upp då rörde frågor om: Vad hinner de göra på den tid de har till 

sitt förfogande? Vilka är dessa personer som kommer från den kommunala enheten? 

Hur lägger de upp sitt arbete? Varför stannar några med hela barngruppen medan andra 

vill arbeta enskilt med barnen? 

Modersmålsstöd inom förskolan är också ett intressant forskningsområde eftersom 

mycket av det tidigare forskning som finns har fokuserat på barns flerspråkighet, 

språkinlärning generellt eller på hur förskollärare arbetar för att främja flerspråkiga 

barns språkutveckling. 

Det föreliggande arbetet har därför fokus på yrkesgruppen modersmålspedagoger 

och strävar efter att bidra till en ökad förståelse av modersmålspedagogernas arbete. 
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1.1 Syfte 

Syftet med föreliggande arbete är att undersöka relationen mellan det regelverk som 

styr modersmålsstödet i förskolan och hur modersmålspedagogerna organiserar sitt 

arbete i praktiken. 

1.2 Frågeställningar 

- Hur ser det statliga och kommunala regelverket ut för modersmålspedagogerna i 

en kommun? 

- Vilka faktorer påverkar modersmålspedagogernas utformning av sin 

verksamhet? 

2 Teoretisk utgångspunkt 

2.1 Läroplansteori 

Eftersom mitt arbete berör förhållandet mellan regler och praxis erbjuder 

läroplanteorin ett relevant perspektiv för att förstå hur styrning och organisering av 

modersmålsstödet sker utifrån läroplanens mål. 

Läroplansteorin behandlar frågor om hur människor kan organisera sitt vetande, vad 

som är värt att veta och om hur lärande ska organiseras. Varje läroplan har byggts upp 

utifrån olika tankar om hur samhället ska se ut och innehåller därför ”utbildningens mål, 

innehåll och metodik” (Lundgren, 1983, s. 17). Läroplanens innehåll visar vilka särskilda 

kunskaper och värden samhället vill reproducera. Dessa dokument är 

utbildningspolitiska och skapas av olika myndigheter (Skott, 2011, s. 327). 

Den svenska läroplansteoretiska forskningen startade under 1960-talet och rörde 

den så kallade differentieringsfrågan inom grundskolan. Differentieringsfrågan 

handlade om det omdebatterade införandet av en enhetsskola och om denna skulle 

påverka elevernas resultat negativt. Urban Dahlöf och Ulf P. Lundgren forskade om detta 

men andra frågor väckte deras intresse och utvecklades sedan vidare till forskning som 

berörde utformningen av innehållet i undervisningen (Skott, 2011, s. 326). 

Under historiens gång kan man konstatera att ansvarsfördelningen inom 

skolsystemet har fördelats olika mellan stat och kommun. Den övergripande 

utvecklingen under de senaste decennierna har varit att skolan gått från att vara 

centraliserad till att vara decentraliserad och målstyrd. Skolsystemet består enligt 
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läroplansteorin av en så kallad formuleringsarena och en realiseringsarena, där både 

staten och kommunerna är inblandade (Skott, 2011, s. 328). Formuleringsarenan är den 

nivå där politiken formuleras. Här formuleras övergripande mål för en viss utbildning 

och riktlinjer för att administrera utbildningen. Inom realiseringsarenan genomförs de 

olika beslut som har antagits på politisk nivå. Metoderna för att uppfylla dessa mål 

överlämnas till de så kallade närbyråkraterna (Lindensjö & Lundgren, 2000, s. 172). 

Läroplanen för förskolan (Lpfö98/10) och skollagen (2010:800) är dokument som 

regeringen har formulerat, men hur de omsätts i praktiken kan variera beroende av 

kommunen, förskolan, de närbyråkrater som är iblandade i processen och eventuellt 

ytterligare aktörer. 

Element som styrning och kontroll är centrala i läroplansteorin. Ulf P. Lundgren 

(1983, s. 22-23) beskriver de tre nivåer som finns i en läroplan. Den första nivån tar upp 

hur kunskapen väljs ut och organiseras, denna fråga är kopplad till hur samhället ser ut 

och vilka ideologier som ligger bakom utbildningens mål och innehåll. Den andra nivån 

handlar om hur utbildningen styrs, om ”besluts- och kontrollprocesserna när ett konkret 

styrinstrument för utbildningen formas” (s. 22). Den sista nivån handlar om frågor om 

hur läroplanen styr själva undervisningsprocessen och hur en läroplan påverkar 

inlärning och socialisation. 

Själva styrningen av de olika utbildningsfrågorna sker genom olika styrmedel som 

påverkar skolan. Juridisk styrning, ideologisk styrning och ekonomisk styrning är olika 

kontrollinstrument som staten och kommuner använder sig av för att styra 

skolsystemet. Skollagen är ett sätt att juridiskt styra förskolan medan läroplanen räknas 

som ideologisk styrning eftersom den behandlar den innehållsliga aspekten av 

förskolan. Den ekonomiska styrningen sker genom pengar och olika bidrag som staten 

och kommunen ger till verksamheten (Skott, 2011, s. 328-329). Vissa författare anser att 

utvärdering av kvalitet, ett medel som i början var ett verktyg för att planera och fatta 

beslut, under 1990-talet fick en tydligare funktion som ett styrmedel i sig som staten 

använder sig av för att kontrollera skolan i efterhand (Jarl & Rönnberg, 2010, s. 28; 

Lundahl & Forsberg, 2006, s. 24). 

I det nuvarande styrsystemet sker statlig styrning genom att staten formulerar 

övergripande mål i läroplanerna och kontrollerar och utvärderar hur verksamheten 

följer upp dessa mål. Det professionella handlingsutrymmet är stort. Även om staten har 
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bestämt målen är det fortfarande kommunen, skolan och dess olika aktörer som 

organiserar på vilket sätt dessa mål ska uppnås (Jarl & Rönnberg, 2010, s. 30-31). 

Den politiska styrningen av skolan sker på olika nivåer där flera aktörer är 

inblandade. Det finns politiska beslutfattare, anställda inom förvaltningen, organiserade 

intressen, media och samhällsmedlemmar. Varje kommun bestämmer hur de 

organiserar skolan och hanterar olika frågor (Jarl & Rönnberg, 2010, s. 32-33). 

Begreppet närbyråkrater blir särskilt intressant att förklara i förhållande till 

föreliggande arbetes syfte. Närbyråkrater är de personer som är närmast de personer 

som använder sig av en offentlig service, t.ex. modersmålsstödet. I skolan kan det vara 

lärare eller rektorer, i förskolan förskolechefer eller förskollärare. De har ganska mycket 

friutrymme för att planera sitt arbete, allt inom de ramarna för de politiska riktlinjerna. 

Faktorer som egna tolkningar av regelverket, eget omdöme och de professionella 

kunskaperna har betydelse för hur närbyråkraterna omsätter de politiska besluten i 

praktik. Sådana närbyråkrater måste hela tiden göra prioriteringar eftersom resurserna 

ofta är otillräckliga (Jarl & Rönnberg, 2010, s. 16-18). 

Det läroplansteoretiska perspektivet i denna studie bidrar till att förstå 

sammanhanget mellan modersmålsstödets organisering och politiken. Relationen 

mellan det statliga och kommunala regelverket, realiseringsarenan och det fria 

utrymmet som modersmålspedagogerna har i sitt dagliga arbete analyseras utifrån de 

olika styrmedel som reglerar det hela. 

2.2 Ramfaktorteori 

För att kunna förstå de faktorer som kan påverka modersmålspedagogernas utformning 

och genomförande av sin verksamhet, måste man också ta hänsyn till de ramar som 

denna yrkesgrupp hela tiden måste förhålla sig till. Ramfaktorteorin är en teoribildning 

som uppmärksammar dessa ramar och som utgör en del inom läroplansteorin. 

Urban Dahllöf var den förste att använda begreppet ramfaktorteori år 1967. Ram 

definieras som ”faktorer vilka begränsar den faktiska undervisningsprocessen och över 

vilka de som undervisar och de som undervisas inte har någon kontroll” (Lundgren, 

1983, s. 233, Broady, 1999, s. 113). Exempel på sådana faktorer kan vara relationen 

mellan de mål som har formulerats i en läroplan och tiden som eleverna behöver för att 

uppnå målen. I förskoleverksamheten kan en ramfaktor vara den tid 

modersmålspedagogerna har för att undervisa eller barnets humör den dagen. 
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Ulf P. Lundgren (1983, s. 233-234) vidareutvecklade begreppet ram och delade upp 

det i tre olika sorter. Dessa är konstitutionella ramar, organisatoriska ramar och fysiska 

ramar. Inom de konstitutionella ramarna ryms exempelvis skollagar. Skollagen om 

modersmålsundervisningen ser olika ut för förskola, grundskola och gymnasium. 

Graden av reglering varierar mellan de olika skolformerna. De organisatoriska ramarna 

är ”åtgärder relaterade till ekonomiska resurser som t.ex. klasstorlek, fördelning av tid 

osv.” (Lundgren, s. 233). Till sist är de fysiska ramarna exempelvis miljön, läromedel och 

andra sorters tillgängliga material. 

Gunn Imsen (1999, s. 308-309) har, precis som Lundgren (1983), grupperat 

ramfaktorer i olika kategorier, men i hennes modell är kategorierna fem till antalet. 

Vissa kategorier återfinns även i Lundgrens modell, men Imsen har lagt till två 

ramfaktorer som är relaterade till pedagogiska aspekter och till barnens förutsättningar. 

Modellen innehåller därför pedagogiska ramar, administrativa ramar, resursrelaterade 

ramar, organisationsrelaterade ramar och ramar med anknytning till barn och deras 

kulturella bakgrund. Imsens första kategori, det pedagogiska ramsystemet innefattar 

hur pedagogerna tolkar och uppfattar läroplanens innehåll. Inom de administrativa 

ramarna finns besluten rörande hur förskolan ska ledas, reglerna för arbetstider, 

schema och lönevillkor. Ekonomin och materiella resurser ingår i de resursrelaterade 

ramarna, de kan se olika ut från en förskola till en annan eftersom huvudmännen själva 

bestämmer hur de organiserar sin ekonomi. De organisationsrelaterade ramarna 

innefattar de sociala förhållanden som finns i förskolan, exempelvis klimatet mellan 

pedagogerna och ledningen, pedagogerna sinsemellan och mellan pedagogerna och 

barnen. Den sista ramfaktorn är barnen och deras kulturella bakgrund, barnens 

individuella förutsättningar, föräldrasamarbetet och den lokala kulturen. 

Imsen (1999, s. 309) påpekar att en viktig aspekt av ramfaktorteorin är att vissa 

faktorer befinner sig utanför lärarens kontroll medan läraren kan ha inflytande över 

andra. Ramarna ”utgör också möjligheter till förändring, men det förutsätter, att lärarna 

har ett medvetet förhållande till dem” (Imsen, 1999, s. 310). 

Inom ramfaktorteorin anses alltså att politiska och administrativa beslut, exempelvis 

gruppstorlek, påverkar undervisningen (Lindblad, Linde & Naeslund, 1999, s. 87). 

Teorin bidrar till att förstå undervisningen utifrån dess situationsbundna begränsningar 

och möjligheter och institutionella krav, samt deras förhållande sinsemellan (Lindblad, 

Linde & Naeslund, 1999, s. 101). Begreppet ram bidrar därför till att förstå varför 



8 

modersmålstödet är organiserat på ett visst sätt samt sätter fokus på 

modersmålspedagogernas arbetsvillkor. 

3 Bakgrund och kunskapsöversikt 

3.1 Historiskt perspektiv 

Hemspråksundervisningen i förskolan har historiskt sett skiljt sig från den i grund- och 

gymnasieskolan på så sätt att den har haft en svagare ställning. 

Hemspråksundervisningens historia började på 1960-talet. Redan i grundskolans 

läroplan Lgr 69 finns det en särskild kursplan för finska. Tidigare hade det inte behövt 

anordnas hemspråksundervisning eftersom invandrarbarnen kom till den svenska 

skolan först på 60- och 70-talet. Tack vare den nya integrationspolitiken reglerades 

hemspråksundervisningen 1975. Reformen började gälla 1977 och barnen fick rätt till 

hemspråkundervisning i skolan och rätt till en studiehandledning på sitt hemspråk. 

Reformen reglerade även hemspråkslärarens behörighet och arbetsuppgifter (Paulin, 

1993, s. 10). Däremot blev kommunerna inte skyldiga att anordna 

hemspråksundervisning för förskolebarn (Lunneblad, 2009, s. 38). 

Hemspråkslärarens uppgift ansågs inte bara vara att lära barnen ett språk utan 

lärarna var också ”identitetsbyggare, kulturbärare, kulturarvsöverförare” (Paulin, 1993, 

s. 13). I Socialstyrelsens Pedagogiska program för förskolan 1987 stod det: 

Alla barn som har ett annat språk än svenska som dagligt umgängesspråk i hemmet samt 

samiska barn bör erbjudas hemspråksstöd i förskolan. Inte minst för de yngre barnen är 

ett kontinuerligt stöd i modersmålet av stor betydelse för deras utveckling. Kultur- och 

hemspråksstöd ska vara en integrerad del av förskolans pedagogiska verksamhet. 

(Socialstyrelsen, 1987, s. 76). 

Hemspråksstöd för invandrar- och minoritetsbarn (Socialstyrelsen 1985), Pedagogiskt 

program för förskolan (Socialstyrelsen 1987) och den senare Att erövra omvärlden (SOU 

1997:157) var dokument som, på olika sätt och i varierande grad, beskrev vikten av att 

barnen blir tvåspråkiga och hur pedagogerna borde arbeta med de här barnen för att 

göra dem delaktiga i det svenska samhället (Lunneblad, 2009, s. 39-46). På 90-talet 

strävade förskolan efter att integrera hemspråket i förskolans verksamhet för att både 

stödja barnets personlighets- och språkutveckling (Finell, 1993, s. 113). Innan den nya 
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läroplanen fastställdes ändrade regeringen 1997 benämningen hemspråksundervisning 

mot modersmålsundervisning med följande motivering: 

Regeringen meddelar också sin avsikt att ersätta benämningen hemspråk med modersmål. 

Som skäl för detta anges att det i termen hemspråk underförstått har legat att språket 

varit det talade språket i elevens hem. Det leder tankarna till att hemspråk är ett språk 

som bara kan användas i informella sammanhang. Regeringen anser att ett byte av term 

till modersmål ligger i linje med den förstärkta ställning som ämnet fått i de nya 

läroplanerna. Ett namnbyte kan också öka ämnets betydelse för elever, föräldrar och 

skolans personal. (Hemspråk 1996/97: UbU12). 

I den nuvarande Läroplanen för förskolan (Lpfö98/10, s. 7) står det att verksamheten 

”ska medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att både 

utveckla det svenska språket och sitt modersmål”. Ett motiv för att det bedrivs 

modersmålsundervisning är att Sverige följer de tankar som finns i FN:s 

barnkonvention1 angående människans rätt att behålla sitt modersmål och sin kultur 

(Paulin, 1993, s. 12). 

3.2 Aktuella regler och styrdokument 

Ovanstående genomgång av modersmålsundervisningens historia har visat att 

inställningen till denna verksamhet har varierat över tid. Graden av reglering har också 

varierat, i synnerhet om man jämför lagarna som styrt skolan med de som styrt 

förskolan. I skollagen (2010:800, kap. 10 § 7) anges när en elev i grundskolan har rätt till 

modersmålsundervisning. Detta måste ske om: ”1. språket är elevens dagliga 

umgängesspråk i hemmet, och 2. eleven har grundläggande kunskaper i språket.” Detta 

förtydligas i Skolförordningen (2011:185 kap. 5 § 7) där det står: 

I 10 kap. 7 §, 11 kap. 10 §, 12 kap. 7 § och 13 kap. 7 § skollagen (2010:800) finns 

grundläggande bestämmelser om huvudmannens skyldighet att erbjuda 

modersmålsundervisning. Huvudmannen är också skyldig att erbjuda elever som är 

adoptivbarn och har ett annat modersmål än svenska modersmålsundervisning, även om 

språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet. (Skolförordning 2011:185, kap. 

5 § 7). 

                                                             
1 Artikel 30: Minoritets- och urbefolkningsbarn. I de stater där det finns etniska, religiösa eller 
språkliga minoriteter eller personer som tillhör en urbefolkning skall ett barn som tillhör en 
sådan minoritet eller urbefolkning inte förvägras rätten att tillsammans med andra medlemmar 
av sin grupp ha sitt eget kulturliv, att bekänna sig till och utöva sin egen religion eller att 
använda sitt eget språk. (FN:s konvention om barnets rättigheter - Barnkonventionen) 
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När det gäller förskolan står däremot följande i skollagens (2010:800) kapitel 8 § 10: 

”Förskolan ska medverka till att barn med ett annat modersmål svenska får möjlighet att 

utveckla både det svenska språket och sitt modersmål”. Där skollagen alltså ger eleverna 

i skolan rätt till modersmålsundervisning är lagstiftningen för förskolan svagare. 

Förskolans huvudmän är inte skyldiga att erbjuda modersmålsstöd. 

Det är särskilt relevant att ta upp frågan om benämningen modersmålsundervisning 

för förskolebarn. I dag kallas det modersmålsstöd när det gäller förskolebarn, och 

modersmålsundervisning är ett begrepp reserverat för barn i grundskola och 

gymnasium. Så har det inte alltid varit. I boken Mer än ett modersmål - 

Hemspråksdidaktik (Paulin, 1993) finns det ett kapitel som heter 

”Hemspråksundervisning i förskolan”. Där kan man läsa att författaren använde orden 

stöd och undervisning som synonymer för att beskriva hur förskolan kan arbeta för att 

främja barns språkutveckling i modersmålet. 

Flera år senare framställde Myndigheten för Skolutveckling (numera nedlagd) ett 

stödmaterial för förskolan kallad Flerspråkighet i förskolan - ett referens- och 

metodmaterial (Benckert, Håland & Wallin, 2008). Texten tar upp just frågan om 

förvirringen med begreppet modersmålsundervisningen. Här står det: 

Begreppet modersmålsundervisning i grundskolan är klart och tydligt, men inget 

motsvarande begrepp betecknar modersmål i förskolan. Det finns ingen nationell 

beteckning för begreppet modersmål i förskolan så som skolan har. Vanligtvis kallas det 

modersmålsstöd, även om begreppet ”stöd” kan vara missvisande. (Benckert, Håland & 

Wallin, 2008, s. 25). 

Texten beskriver bland annat hur den ambulerande modersmålspedagogens arbete kan 

se ut under en dag och hur viktigt det är att stödet integreras i den dagliga 

verksamheten. 

I skollagen (2010:800, kap. 1 § 3) finns en definition av begreppet undervisning. Där 

står följande: ”undervisning: sådana målstyrda processer som under ledning av lärare 

eller förskollärare syftar till utveckling och lärande genom inhämtande och utvecklande 

av kunskaper och värden”. Definitionen väcker funderingar. Förskollärare, enligt 

skollagen, undervisar faktiskt barn men en modersmålspedagog i förskolan gör det inte 

eftersom deras arbete kallas stöd och inte undervisning. Detta trots att båda sorters 

pedagog strävar efter att lära barn nya kunskaper och värden, fast på olika språk. 
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Längre fram i skollagen (2010:800, kap. 2 § 13) kopplas begreppet undervisning till 

lärarnas legitimation på följande sätt: ”Endast den som har legitimation som lärare eller 

förskollärare och är behörig för undervisning får bedriva undervisningen.” Dock är 

modersmålslärare ofta i praktiken undantagna från denna regel eftersom kap. 2 § 18 gör 

det möjligt för huvudmännen att tillsvidareanställa modersmålslärare utan både 

pedagogisk utbildning och lärarlegitimation. 

Ett annat begrepp som i vissa sammanhang förekommer är modersmålsträning och 

modersmålstränare, för att benämna personal som sysslar med denna verksamhet. 

Exempelvis skriver Sverigedemokraterna (SD) i en motion (2014/15:2937) att partiet 

vill avveckla modersmålsträning2. Även vissa kommuner använder ordet 

modersmålsträning i sina hemsidor för att förklara hur kommunen har organiserat 

modersmålsträningen till förskolebarn. Ett annat exempel är författaren Tünde Puskás 

(2013, s. 45-70 se avsnitten Kunskapsöversikt) som har forskat om flerspråkighet i 

förskolan och hon använder också ordet modersmålsträning som en synonym till 

modersmålsstödet. 

Eftersom även i Skolverkets rapport (2002) om flerspråkighet används ordet 

modersmålsstöd när det gäller förskolebarn och undervisning för äldre barn i skolan, 

kommer jag i fortsättningen att skriva modersmålsstöd när det handlar om förskolebarn 

och modersmålspedagoger för att benämna de som arbetar med denna verksamhet. 

3.3 Kunskapsöversikt 

Majoriteten av den forskning som har gjorts om modersmålsundervisningen behandlar 

skolan och inte förskolan. En stor del av denna forskning fokuserar dessutom eleverna 

och språkinlärningen och inte lärarnas arbete. I de fall som studierna behandlar lärare 

är det dessutom lärare i skolan och inte i förskolan. 

3.2.1 Vikten av modersmål 

Exempel på forskning med fokus på tvåspråkighet i skolan är Lenore Negrin Arnberg 

(1983), Ingegerd Municio (1987) Reidun Carlsson och Sangeeta Bagga-Gupta (2006). I 

centrum för denna forskning står ofta relationen mellan majoritets- och minoritetsspråk 

                                                             
2 I motionen föreslår Sverigedemokraterna (SD) en del förändringar i förskolans läroplan 
(Lpfö98/10). Bland alla ändringar som föreslås finns förslaget att avveckla det som benämns 
”modersmålsträning” i förskolan. SD argumenterar att forskningen visar att modersmålsstödet 
är verkningslös, att det försvårar för invandrarbarn att anpassa sig till det svenska samhället och 
att det dessutom är kostsamt (se Pramling Samuelsson & Tallberg-Broman, 2015, s. 80-81 för 
hela debattartikeln). 
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och här kan Kenneth Hyltenstams studie (2007) om språkinlärning och betydelsen av 

att barn lär sig sitt modersmål vara ett exempel på denna typ av forskning. Hyltenstam 

skriver om modersmålsundervisningens olika funktioner. För det första är den viktig för 

att barnet ska lära sig sitt modersmål, som är minoritetsspråk i landet. 

Minoritetsspråket används sällan ute i samhället, vilket gör att när barnet börjar skolan 

är modersmålet inte helt utvecklat. Särskilt begränsat är barnets ordförråd (s. 54). 

Ringmor Lindö (2009, s. 76) påpekar att det är viktigt att barnet redan har ett etablerat 

modersmål för att kunna lära sig ett annat språk, ju tidigare i ålder detta sker desto 

bättre. Även Hyltenstam (2007, s. 55) betonar vikten av ge barnet 

modersmålsundervisning för att bidra till majoritetsspråksinlärningen, i det här fallet 

svenska. Samtidigt som barnet upplever olika företeelser lär det sig nya ord och begrepp 

för dessa företeelser. Om ett barn redan har ett stort begreppsförråd på ett språk blir 

det lättare för barnet att lära sig nya ord för de redan kända begreppen. 

Modersmålsundervisningen är också nödvändig för att barnet ska bli tvåspråkigt och 

inte bara lära sig majoritetsspråket (Hyltenstam, 2007, s. 55). Till sist är modersmålet 

viktigt för att barnet ska kunna kommunicera med familjen och släkten som kanske har 

begränsade kunskaper i majoritetsspråket (Hyltenstam, 2007, s. 57). 

Trots att Hyltenstam påpekar att modersmålsundervisningen är viktig som stöd för 

inlärningen av svenska, för socialisationen och även för skrivutvecklingen tematiserar 

han inte modersmålspedagogernas betydelse för dessa processer, utan bygger sin 

argumentation endast på intervjuer med tvåspråkiga barn. 

3.2.2 En splittrad lärargrupp och en undervisning med brister... 

Det har dock gjorts undersökningar som fokuserat lärarnas arbete. Redan 1984 

genomförde Ingegerd Enström en intervjuundersökning, Hemspråkslärarna, om 

modersmålslärarnas val av lektionsinnehåll i skolan. När det gäller 

modersmålspedagogernas arbetsvillkor i skolan finns det en studie från 1996 av Luis 

Agaján-Lesters med titeln Det är inte bara språk. Utvärdering av hemspråksundervisning i 

Stockholm. Författaren kom fram till att undervisningsvillkoren har försämrats under 

1990-talet. Kontakten mellan modersmålslärarna var nästan obefintlig samtidigt som 

elevgrupperna blev mer heterogena vilket försvårade undervisningen. 

En nyare studie bekräftar denna bild. Natalia Ganuza och Christina Hedman (2014) 

beskriver i sin artikel Struggles for legitimacy in mother tongue instruction in Sweden 

ämnet modersmål i skolan, men vissa aspekter de tar upp kan även gälla inom 
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förskoleverksamhet. Artikeln förstärker den bild som Agaján-Lesters (1996) ger. En 

aspekt som Ganuza och Hedman tar upp är brister i utbildningen hos de människor som 

arbetar som modersmålspedagoger samt hur svårt det är att hitta personal som 

behärskar olika minoritetsspråk (s. 126). Författarna hänvisar till Lärarnas tidning, som 

i en undersökning som tidningen gjorde 2013, hävdar att bara 40 % av de som arbetar 

som modersmålspedagoger har fått formell utbildning som är relevant för uppdraget (s. 

126). En möjlig förklaring till detta kan, enligt författarna, vara att formell utbildning för 

modersmålspedagoger togs bort 1988. En annan problematik är att 

modersmålspedagoger sällan träffar skolans övriga lärare, samt att antalet timmar 

undervisningen är få. I grundskolan motsvarar de mellan 40 till 60 minuter i veckan (s. 

127). 

Béatrice Cabau (2009, s. 384) behandlar också i sin artikel bristerna med 

modersmålsundervisningen i skolan. Exempelvis få behöriga lärare och liten tid för 

undervisning. Hon argumenterar att en del av problemet härstammar från 90-talet, det 

vill säga den period Agaján-Lester undersökte. Enligt Cabau ledde den ekonomiska 

krisen och kommunalisering av skolan för det första till en begränsad budget och för det 

andra till att kommunerna själva fick bestämma hur mycket av deras budget som skulle 

gå till modersmålsundervisningen. 

Tünde Puskás (2013) har i sin tur forskat om vardagsdilemman som förskollärare 

möter i praktiken när de arbetar med språkutvecklande aktiviteter med flerspråkiga 

barn och om hur personalen ”förhåller sig till barns flerspråkiga utveckling inom en 

huvudsakligen svenskspråkig praktik” (s. 45). Även om hennes arbete i första hand 

handlar om förskollärarens arbete, tar hon även upp dilemmat om hur man integrerar 

modersmålsträning (som hon kallar det) i förskolans vardagspraktik. Puskás (2013, s. 

67) kommer fram till att modersmålstränaren har ”svårt att vinna terräng för 

modersmålsträningen”. Ett huvudsakligt problem är att denne ofta har svårt att 

kombinera den svenskspråkiga verksamheten med att samtala med barnen på deras 

modersmål. Hon drar slutsatsen att denna problematik måste analyseras i relation till de 

ideologiska dilemman som är närvarande i förskoleverksamheten (s. 68). 

3.2.3 ... som bekräftas av Skolverket i Flera språk - flera möjligheter. Skolverkets 

rapport 2002 

2002 fick Skolverket i uppdrag av regeringen att kartlägga modersmålsstöd- och 

undervisningen i hela Sverige. Rapporten är den senaste som har gjorts från regeringens 
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sida och berör de aspekter som ingår i detta arbetets syfte, exempelvis organiseringen, 

pedagogernas arbetsvillkor och modersmålsstödets styrning och ledning. I rapporten 

presenteras flera studier. Bland dem finns det en forskningsöversikt sammanställd av 

Veli Tuomela från Centrum för tvåspråkighetsforskning vid Stockholms Universitet, en 

postenkätstudie som Statistiska Centralbyrån (SCB) har genomfört, en studie från ett 

konsult- och analysföretag samt en SCB-redovisning av det beräknade behovet av 

modersmålslärare fram till och med år 2020. 

När det handlar om organisering och omfattning av modersmålsstödet visade det sig 

att bara ett fåtål kommuner erbjöd någon form av modersmålsstöd till alla som ansökte. 

Några kommuner erbjöd stöd till barn i vissa åldrar eller i behov av särskilt stöd. En del 

av kommunerna svarade att ekonomi eller tillgången på administrativ personal som 

kunde handlägga ansökningarna avgjorde om de erbjöd modersmålsstöd eller inte. 

Andelen som inte anordnade modersmålsstöd på grund av att de inte ansåg att det fanns 

ett behov uppgick till nästan 40 %. Antalet timmar en modersmålspedagog träffar barn 

varierade mellan kommunerna, men genomsnittet var enligt Skolverket 2-3 timmar per 

vecka per barn/barngrupp (s. 97). Detta är en siffra som verkar väldigt hög i 

sammanhanget. 

Den kategori som kallas ambulerande modersmålspedagoger förekom i ett flertal 

kommuner, medan tvåspråkig personal inte var särskilt vanligt. Samarbetet mellan de 

ambulerande modersmålspedagogerna och övrig personal ansågs vara svårt att få till 

eftersom de förstnämnda inte kunde delta i planeringen och utvärderingen av 

verksamheten på grund av tidsbrist (s. 98). En annan aspekt som Skolverket lyfte upp 

var modersmålspedagogernas utbildningsnivå. Enligt rapporten var det brist på 

förskolepedagogisk kompetens, något som försvårade för kommunerna att hitta lämplig 

personal (s. 99). 

Den sista aspekten som Skolverket berörde i sin rapport var styrning och ledning av 

modersmålsstödet. I de kommuner som erbjöd någon form modersmålsstöd fanns det 

ofta riktlinjer gällande modersmålsstödets omfattning, exempelvis det antal timmar som 

erbjöds per barn. Mål och riktlinjer för innehållet förekom dock sällan. Många 

kommuner hade en speciell enhet som var ansvarig för att organisera modersmålsstödet 

(s. 100). 

Rapporten belyser andra aspekter av modersmålsstöd/undervisning i både förskola, 

grundskola och gymnasium, såsom varför modersmålsstödet/undervisningen är bra 
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samt bristerna i organisationen. Den har varit viktig för det föreliggande arbetet 

eftersom den ger en överblick över hur modersmålsstödet organiseras i Sverige och 

även inkluderar förskoleverksamheten, som alltså är en verksamhet som få undersöker. 

Avslutningsvis kan vi konstatera att det saknas forskning om 

modersmålspedagogernas arbetssituation i förskolan, framför allt efter 

implementeringen av Lpfö98/10. Det som är tydligt utifrån Skolverkets rapport i 

relation till den tidigare forskning som främst handlat om modersmålsundervisning i 

skolan är två saker. För det första är modersmålsundervisningen viktig för 

språkinlärning, socialisation, skrivkunnighet, skolframgång och identitetsbildning. 

Samtidigt finns en kontinuitet i de studier som berör lärarnas arbete där den splittrade 

arbetssituationen, de svaga kontakterna med annan personal och den ojämna 

utbildningsnivån verkar ha varit konstanta sedan 1990-talet. 

Utifrån kunskapsöversikten strävar jag efter att bidra till en ökad förståelse av hur 

modersmålspedagogerna arbetar i förskolorna, eftersom mycket av den tidigare 

forskningen endast behandlat grundskola och gymnasium. Studierna om 

modersmålspedagogernas arbete i förskolan är dessutom begränsade eller inaktuella. I 

relation till Skolverkets rapport från 2002 är min ambition att ta reda på hur en viss 

kommun organiserar modersmålsstödet. Rapporten undersökte 

modersmålsundervisningen och modersmålsstödet i hela riket, vilket gör att de olika 

situationerna i de enskilda kommunerna inte synliggörs. 

4 Metod 

Förhållandet mellan regelverket och praxis är det centrala syftet med detta arbete. 

Regelverket kan man ta reda på genom att läsa och analysera de olika styrdokument 

som reglerar förskolans värld. Enligt läroplansteorin har detta regelverk formulerats på 

formuleringsarena. Det som är intressant att utforska, utifrån arbetes syfte och 

frågeställningar, är i första hand den statliga och kommunala realiseringsarenan. Det vill 

säga hur styrdokumenten omsätts i praktiken och vilka ramar som enligt 

ramfaktorteorin möjliggör och begränsar modersmålsstödet i förskolan. I Sverige 

bestämmer varje kommun själv hur stödet är organiserat. Det betyder att ramarna kan 

variera mycket mellan kommunerna och att man därför behöver närmare kunskaper om 

hur de lokalt beslutade ramarna påverkar verksamheten. Av detta skäl har det 

föreliggande arbetet undersökt en enda kommun. 
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Därför har det blivit aktuellt att intervjua de närbyråkrater som, på olika nivåer och i 

olika grad, är involverade i modersmålsstödet. De har ett uppdrag, nämligen att omsätta 

styrdokumenten, men de är också personer som har direkt erfarenheter av och aktivt 

måste förhålla sig till verksamhetens olika ramar. Särskilt relevant har det varit att ta 

reda på de faktorer som påverkar modersmålsstödets organisation och genomförande i 

praktiken. 

4.1 Intervju 

Metoden som jag valde för att genomföra detta arbete är samtalsintervju. Eftersom 

syftet med arbetet är att undersöka hur modersmålspedagogerna organiserar sitt arbete 

i praktiken, utifrån det gällande regelverket, var det självklart att intervjua dem för att få 

en uppfattning om deras egna erfarenheter. Att intervjua en förskolechef och en 

kommunal ledare var också nödvändigt för att ta reda på hur ledningen i en specifik 

kommun tänker kring och organiserar modersmålsstödet för förskolebarn. 

Metoderna som observation eller deltagande observation var inte aktuella för det 

föreliggande arbetet eftersom syftet inte har varit att utvärdera den pedagogiska 

verksamheten eller pedagogernas didaktiska val. 

Samtalsintervjuundersökningen är en metod som bidrar till ”att karlägga människors 

uppfattningar på ett område för att därigenom kunna utveckla begrepp och definiera 

kategorier” (Esaiasson et al., 2007, s. 229). Det sker en interaktiv dialog utifrån färdiga 

frågor eller teman men beroende på hur samtalet utvecklas kan frågorna ställas i en 

annan ordning eller formuleras annorlunda (Esaiasson et al., 2007, s. 259). Det förekom 

att jag ställde uppföljningsfrågor som jag inte hade tänkt i förväg, som var helt beroende 

av intervjupersonens svar. Fördelen med en samtalsintervjuundersökning är att det 

finns utrymme för intervjupersonen att prata fritt och fundera. Eftersom denna sorts 

intervju utgår från färdiga frågor och teman blir analysen av data lättare att genomföras, 

något som är viktigt när tiden för studien är begränsad (Bell, 2006, s. 162). 

Steinar Kvale och Svend Brinkmann (2014, s. 172) rekommenderar att för att 

säkerställa att alla viktiga och önskade teman tas upp under intervjun bör man skriva en 

intervjuguide. Intervjuguiden är tänkt att fungera som ett manus under intervjuns gång. 

Guidens struktur kan vara mer eller mindre hårt strukturerad. 

Eftersom jag intervjuade både modersmålspedagoger, en förskolechef och en ledare 

för den kommunala enheten ansvarig för modersmålsstöd har det blivit aktuellt att 
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ställa olika frågor, därför finns det fyra intervjuguider (se bilaga 3). Dessa personer har 

helt enkelt olika roller och funktion, deras arbete ser olika ut. Vissa teman och frågor var 

dock likadana. 

4.2 Urval av intervjupersoner och genomförande 

Intervjupersoner som deltog i arbete har valts ut därför att de, enligt ett 

läroplansteoretiskt perspektiv, är närbyråkrater. Det blev fem intervjuer totalt, varav tre 

var modersmålspedagoger i olika språk, en kommunal förskolechef och den kommunala 

chefen för den enhet som är ansvarig för organiseringen av modersmålsstödet. Två av de 

modersmålspedagoger som jag intervjuade är anställda av kommunen, de är så kallade 

ambulerande modersmålspedagoger. Den tredje pedagogen har en fast tjänst på en 

förskola och ger stöd i sitt modersmål om det finns barn som pratar samma språk. Det 

var viktigt för mitt arbete att intervjua modersmålspedagoger som har olika 

anställningsformer för att få en bättre uppfattning av variationen som finns inom yrket, 

och för att fånga hur arbetsförhållanden och ramar kan variera. 

För att kunna ta reda på hur regelverket ser ut, hur det uppfattas och implementeras, 

var även det aktuellt att intervjua personer som har en ledande position inom 

kommunen. De är också närbyråkrater ansvariga för att fördela de resurser som finns 

enligt riklinjerna. 

Några av intervjupersonerna hade jag kontakt med sedan tidigare och 

kontaktuppgifterna till de övriga fick jag från personer i min omgivning. Jag tog kontakt 

med intervjupersonerna via e-post, informerade om undersökningens syfte och frågade 

om de ville medverka (se bilaga 2). Intervjun skedde på deras arbetsplatser. Innan 

intervjun började gick vi igenom de forskningsetiska principer som finns inom 

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (se bilaga 1). Judith Bell (2006, s. 157) 

anser att bara muntligt berätta syftet och gå igenom de etiska frågorna inte räcker, utan 

intervjuaren bör också formulera allt detta skriftligt. Därför fick de skriva under ett 

dokument där det dessutom står att jag hade fått tillstånd av dem att spela in intervjun. 

Informationskravet, samtyckeskravet och konfidentialitetskravet var särskilt aktuella 

för detta arbete. Även om jag i första e-posten beskrev syftet med arbetet, upprepade jag 

syftet muntligen för intervjupersonerna innan intervjun startade. De fick även veta att 

de kunde avbryta sin medverkan när de ville och att de skulle vara anonyma. För att de 
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inte ska vara identifierbara använder jag alias, skriver inte vilket språk de lär ut och inte 

heller i vilken kommun undersökningen genomförts. 

Eftersom varje kommun organiserar modersmålsstödet på sitt eget sätt kan 

anonymiteten för vissa av intervjupersonerna bli svag. För att underlätta läsandet har 

jag valt, när det är aktuellt, att i texten kalla intervjupersonerna för ”hon”. Under 

arbetets gång har det strävats efter att bevara deras anonymitet, även om detta kan vara 

svårt. 

Antalet intervjuer kunde ha varit större, men det har varit svårt att få 

modersmålspedagogerna att delta. Möjligen kan detta vara kopplat till det späckade 

schema dem har. Generella slutsatser kan därför inte dras utifrån detta underlag utan 

det skulle kräva fler intervjuer med representanter för båda anställningsformerna och 

med fler mellanchefer och andra byråkrater. 

5 Resultatredovisning 

I det här avsnittet kommer innehållet i de fem intervjuerna att presenteras. För att 

intervjupersonerna ska förbli anonyma har jag valt att kalla dem följande: 

Modersmålspedagog 1, Modersmålspedagog 2, Modersmålspedagog 3, Förskolechefen 

och Enhetschefen. Intervjuerna har transkriberats för att underlätta analysen av 

datamaterialet. 

Framställningen är tematisk utifrån arbetets frågeställningar och utifrån de teman 

som var mest framträdande i intervjusvaren. Avsnitt 5.1 motsvarar arbetets första 

frågeställning, nämligen ”Hur ser regelverket ut för modersmålspedagogerna?”. Avsnitt 

5.2 motsvarar den andra frågeställningen ”Vilka faktorer påverkar 

modersmålspedagogernas utformning av sin verksamhet?”. 

5.1 Regelverket 

Modersmålsstödet är organiserat på olika sätt runt i landet. Hur detta sker är något som 

politikerna på kommunal nivån bestämmer. Här redovisas hur den valda kommunen har 

beslutat att modersmålsstödet ska vara utformat och vilka regler som gäller. Underlaget 

till detta avsnitt kommer från intervjuerna med Enhetschefen och Förskolechefen. 
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5.1.1 Organisationen 

I den aktuella kommunen har politikerna beslutat att det ska finnas en speciell 

kommunal enhet med ansvar för att organisera modersmålsstödet till förskolebarn 

genom ambulerande modersmålspedagoger. Denna verksamhet är inte lagstadgad. Inom 

enheten arbetar ungefär 70 modersmålspedagoger som reser både till kommunala och 

enskilda förskolor. Enheten kan även i undantagsfall sälja modersmålsstöd till andra 

kommuner. När det gäller personalens kompetens svarar Enhetschefen att kraven är att 

pedagogerna ska ha en ”pedagogisk grund”. De kan vara förskollärare eller 

fritidspedagoger, men även ha motsvarande utbildningar från respektive pedagogs 

hemland. 

Tanken är att de ambulerande modersmålspedagogerna ska behöva resa så lite som 

möjligt. Dock är det så att om pedagogen är ensam om att ge stöd på sitt språk kommer 

den pedagogen att resa mycket eftersom barnen är utspridda i hela kommunen. Enheten 

försöker organisera stödet så bra som möjligt eftersom det mesta av tiden måste gå till 

barnen. 

Enheten får en viss summa pengar för varje barn som får modersmålsstöd. Summan 

har politikerna bestämt. Ekonomin räcker i dagsläget till att erbjuda varje barn stöd i 

minst 30 minuter per vecka. Men detta kan variera. Vissa äldre förskolebarn, mellan 3 

och 5 år, får modersmålsstöd varannan vecka fast en timme åt gången. På detta sätt 

minimeras resandet för modersmålspedagogen. På vissa förskolor, där antal barnen med 

ett och samma modersmål är stort, stannar modersmålspedagogen en hel dag. Den 

aktuella pedagogen går då mellan de olika avdelningarna där barnen befinner sig3. 

På den förskola där den fastanställda pedagogen arbetar erbjuds modersmålsstöd 30 

minuter per barn per vecka. Pedagogen går till barnets avdelning för att genomföra sin 

verksamhet. 

Antal barn per ambulerande modersmålspedagog varierar beroende på om 

pedagogen är ensam om sitt språk. Ett exempel på detta är Modersmålspedagog 2 som 

reser till 29 olika förskolor och träffar barn från 39 avdelningar. 

Det är föräldrarna som ansöker om modersmålsstöd via förskolan, som i sin tur 

meddelar enheten att det finns ett barn som vill ha stöd. Regeln är att språket måste 

vara barnets modersmål och talas i hemmet. Det kan inte vara ett annat språk som 

                                                             
3 Denna information kommer från både Enhetschefen, Förskolechefen och Modersmålspedagog 
2. 
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föräldrarna vill att barnet ska lära sig. Det kan dock vara endast den ena förälderns 

modersmål, eller båda föräldrarnas modersmål. Det finns ingen nedre åldersgräns för 

att ansöka, men det är modersmålspedagogen som bedömer om det lilla barnet klarar av 

att få stöd eller inte. 

Enhetschefen berättar att i nuläget får drygt 2000 barn modersmålsstöd i hela 

kommunen, men det finns mellan 300 och 350 barn som, av olika skäl, inte får det stöd 

som förskolan ansökt om. Anledningarna till detta, berättar Enhetschefen, kan vara att 

det finns få barn i kommunen som pratar språket så att det inte lönar sig att anställa en 

pedagog eller att modersmålspedagogen anser att det inte är barnets modersmål utan 

föräldrarna som önskar att barnet lär sig ett visst språk. En annan anledning som 

modersmålspedagogerna berättar är att ibland måste de välja bort ett barn på grund av 

ett fullt schema eller en lång restid till förskolan i fråga. 

Enheten erbjuder de föräldrar, vars barn av olika skäl inte får modersmålsstöd på 

förskolan, att istället nyttja en lokal som de har. Lokalen är, enligt Enhetschefen ”som en 

liten lekskolegrupp” där varje modersmålspedagog leder aktiviteter på sitt språk. 

Grupperna träffas en gång i veckan och barnen stannar i 3 timmar. Enhetschefen 

berättar att barnen måste vara gruppmogna, det vill säga mellan 3,5 och 5 år, eftersom 

de små barnen inte klarar av att vara ensamma där. Föräldrarna stannar inte i lokalen. 

Enhetschefen anser att det är bra att det finns ett sådant alternativ, även om det 

förutsätter att föräldrarna skjutsar sina barn dit. Det finns både fördelar och nackdelar. 

Enhetschefen uttrycker det på följande sätt: ”Det ger förmodligen mer språk men man 

förlorar det här med att visa sina kamrater identitet och kultur”. 

5.1.2 Enheten och förskolor 

Förskolechefen förklarar att hon är skyldig att se till att alla barn får möjlighet att 

utveckla sitt modersmål och sin kulturella identitet. Förskolorna som Förskolechefen är 

ansvarig för valde att få stöd från modersmålspedagoger. Chefen betonar dock att det 

även finns andra sätt att lyfta språket på, exempelvis böcker, program och sånger. 

Personalen har också fått material och gått en kurs om interkulturalitet. På förskolor 

som Förskolechefen ansvar för finns det även ett språknätverk som håller kontakt med 

modersmålspedagogerna. 

Enhetschefen förklarar att även om det finns en enhet i kommunen med ambulerande 

modersmålspedagoger betyder det inte att förskolan ska sluta arbeta för en 
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mångkulturell miljö. Det är förskolans ansvar, betonar Enhetschefen, att ”alla barns 

modersmål och kulturer ska synas i verksamheten”. 

Samarbetet mellan de ambulerande modersmålspedagogerna och förskolornas 

personal varierar mycket. Förskolechefen säger att: 

”Vår ambition är att de modersmålspedagogerna som kommer till förskolan ska vara en 

integrerad del av den dagliga verksamheten [...] Det ser olika ut [...] Man måste anpassa sig 

till varje enskilt barn”. 

Varken förskolorna eller enheten har utskrivna regler om hur samarbetet ska ske, men 

båda uttrycker att viljan finns. Fast det ser olika ut ute på förskolorna. Enhetschefen 

betonar att det är viktigt att barnens enskilda behov prioriteras. Barn som till exempel 

lätt tappar koncentrationen klarar inte av att få modersmålsstöd i en stor grupp. 

5.2 Faktorer som påverkar hur modersmålspedagogerna lägger upp sitt 

arbete 

Vilka faktorer som på olika sätt och i olika grad påverkar modersmålspedagogernas 

utformning och genomförande av sitt arbete var ett tema som togs upp när vi samtalade 

om deras planering, om kontakten och samarbetet med förskolans personal samt hur 

momentet ser ut i praktiken. 

5.2.1 Kontakten med personalen 

Kontakten mellan de ambulerande modersmålspedagogerna och den fast anställda 

personalen på de olika förskolorna varierar från förskola till förskola. Eftersom 

modersmålspedagogerna har ett fast schema att följa, och de åker från en förskola till en 

annan, kan det bli svårt att hinna prata med personalen varje gång de är där. 

Modersmålspedagog 1 säger om kontakten: 

”Det är olika. Det skiljer sig från förskolan till förskolan [...] det beror på situationen, vilken 

dagtid det är när kommer dit [...] ibland personalen hinner inte, de säger bara hej [...] de 

kanske är på väg någonstans.”  

Samma modersmålspedagog tillägger att det inte bara handlar om tidsfaktorn utan 

också ”om de är villiga att prata med oss”. Modersmålspedagog 2 upplever ungefär 

samma situation. På frågan om hur samarbetet ser ut svarar pedagogen: 
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”Det är svårt att hinna med egentligen [...] Man försöker så gott det går [...] man pratar 

snabbt och frågar vad har ni för tema? [...] eftersom jag kommer varannan vecka är det 

svårt att planera i längden [...] det blir små saker”.  

Modersmålspedagog 3 upplever inte situationen på samma sätt utan uttrycker följande: 

”Syftet [med modersmålsstödet] är att integrera språket i barnens vardagsliv. Den är en 

fördel för oss som jobbar i förskolan är att vi kan prata kring samma teman som vi håller 

på på förskolan”.  

De ambulerande modersmålspedagogerna berättar att de inte heller hinner vara med på 

förskolans personalmöten, trots att de har blivit inbjudna att delta. Av samma skäl deltar 

de inte heller i utvecklingssamtalen, något som Modersmålspedagog 3 inte heller gör. 

Modersmålspedagog 1 förklarar: ”Det skulle innebära att vi måste ta tid från ett annat 

barn”. Det som förekommer är att innan utvecklingssamtalet sker frågar personalen 

modersmålspedagogerna om hur det går med barnens modersmål. Denna information 

ger alla tre modersmålspedagogerna. Ett annat sätt som Modersmålspedagog 2 berättar 

om är att de själva tar kontakt med föräldrarna via e-post i slutet av terminen och 

berättar hur det har gått med modersmålet. 

En återkommande situation är att de ambulerande modersmålspedagogerna inte blir 

informerande i förväg om att barnet eller barnen av någon anledning inte befinner sig i 

förskolan den dagen de ska få modersmålsstöd. Anledningen kan vara att barnen är 

lediga eller sjuka och personalen glömmer bort att ringa upp modersmålspedagogerna. 

Därför har modersmålspedagogerna istället bett föräldrarna att kontakta dem direkt och 

informera dem när barnen inte kommer till förskolan. Anledningen är naturligtvis att de 

inte vill åka någonstans i onödan. 

Att kommunicera och samarbeta med förskolans personal är något som man strävat 

efter enligt Modersmålspedagog 1. Detta är viktigt för att förebygga missförstånd 

gällande modersmålspedagogernas roll i verksamheten. 

5.2.2 Planering vs improvisation 

Både de ambulerande modersmålspedagogerna och den som är fastanställd på en 

förskola har en schemalagd planeringstid. Trots detta är det vanligt, enligt 

Modersmålspedagog 1 och 2, att de arbetar hemma på kvällen och förbereder material 

eller planerar ett större tema som de tänker arbeta med barnen om. De ambulerande 

modersmålspedagogerna har alltid med sig en tung ryggsäck med mycket material i, 

exempelvis böcker, sånger och spel, men självklart får de också använda förskolans 
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material. Alla tre pedagogerna uttrycker att de är ganska fria att bestämma innehållet 

för sin verksamhet. 

Hur modersmålspedagogerna förhåller sig till läroplanes strävandemål varierar. 

Modersmålspedagog 1 berättar: 

”Vi försöker liksom jobba med språk när det inte bara är språk [...] det gäller traditioner, 

kultur, matematik, naturvetenskap som vi försöker inkludera i vårt arbete. Det är ingen 

som säger att tre gånger per termin ska du inkludera matematik, naturvetenskap. Vi väljer 

själva om hur vi vill jobba”.  

Även Modersmålspedagog 2 säger att läroplanens innehåll är närvarande i arbetet, trots 

att den kanske inte är en del av planeringen av verksamheten. Det centrala är ju ändå att 

”lyfta språket”. Modersmålspedagog 3 betonar vikten av att utnyttja 

vardagssituationerna och att använda dem för att ge modersmålsstöd. Att arbeta utifrån 

barnens intresse är något som alla tre pedagogerna anser att de gör, fast ibland skulle de 

hellre vilja jobba med barnen utifrån det som de hade planerat. 

Trots att modersmålspedagogerna har planerat göra något konkret med barnen 

händer det att de måste improvisera när de är på plats. Detta är vanligare för de som är 

ambulerande, eftersom den som är fast anställd känner till förskolans rutiner bättre och 

har en daglig kontakt med alla avdelningarnas personal. Modersmålspedagog 1 och 2 

berättar att det finns vissa faktorer som tvingar dem att improvisera och lägga sina 

planer åt sidan. Det kan vara barnets humör (barnet vill bara leka den dagen), 

avdelningen ska gå ut på utflykt (modersmålspedagogen bestämmer om den följer med 

eller inte), inplanerade aktiviteter där hela förskolan deltar eller att 

modersmålspedagogerna stannar med hela barngruppen och deltar i aktiviteten som de 

har just då. Att kunna improvisera blir då viktigt. De arbetar med språket på ett annat 

sätt om de följer med barnen på utflykt. Den tunga ryggsäcken full med böcker och spel 

kan också vara en bra plan B ifall barnen visar ointresse för pedagogens planer just den 

dagen.  

5.2.3 Integrerat eller separerat? 

Även om modersmålspedagogerna har ett ganska stort handlingsutrymme finns det 

vissa faktorer som har inflytande över hur de arbetar i praktiken. En aktuell fråga är om 

pedagogerna ska stanna med hela barngruppen eller ska ha modersmålsstödet i ett 

enskilt rum, ensamma med ”sitt/sina” barn. 
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På frågan om vad de ser för fördelar och nackdelar med att arbeta enskilt med barnen 

eller med hela barngruppen, svarade den fastanställda pedagogen att hon brukar gå till 

barnens avdelningar och vara med i deras aktiviteter. Ibland vill barnen vara ensamma 

med sin modersmålspedagog och till exempel läsa en bok och ibland vill de ha en kompis 

med. Det förekommer också att pedagogen är närvarande vid barnens samling. Att 

”isolera” barnen, som denna pedagog själv uttrycker det, tyckte hon inte alltid är bra. 

Den aktuella förskolan strävar också efter att integrera modersmålsstödet i den dagliga 

verksamheten och att barnen ska känna sig stolta över sitt modersmål. Enligt denna 

modersmålspedagog är fördelen med att integrera modersmålsstödet i den dagliga 

verksamheten att även andra barn lär sig att det finns andra språk och traditioner. 

De ambulerande modersmålspedagogerna berättar att de har fått ”guidelinjer” om att 

vara med hela barngruppen så mycket som möjligt. De anser att det finns både positiva 

och negativa aspekter av att anpassa modersmålsstödet till förskolans rutiner. 

Modersmålspedagogerna visar sig öppna för att stanna med barnet i barngruppen och 

tycker oftast att det är bra att även andra barn är med, men inte alltid. 

Modersmålspedagog 1 säger att om det händer mycket runt omkring vill hon gärna gå 

med barnen till en tystare plats där barnen faktiskt kan höra språket. Vilken tid på dagen 

barnen har modersmålsstöd spelar också roll. Ett exempel är om modersmålsstödet ska 

ges efter lunchen på vilostunden. Då tar Modersmålspedagog 1 sitt barn och tillsammans 

läser de en bok på det aktuella språket i ett annat rum. Pedagogen förklarar att barnet 

kan höra en saga på svenska alla andra dagar, men det är kanske bara en gång i veckan 

som barnet lyssnar på en saga på sitt modersmål. 

Modersmålspedagog 2 har liknande funderingar och drar samma slutsatser. 

Nackdelen som hon ser är att barnen ofta svarar på svenska när de är med hela gruppen. 

Det finns då lite utrymme för modersmålspedagogen att prata sitt språk med barnen 

samtidigt som tiden är begränsad. Därför vill hon utnyttja tiden så effektivt som möjligt, 

vilket är lättare enskilt. Pedagogen uttrycker att det handlar om en balansgång. Det går 

att anpassa sig, och kanske läsa en bok utomhus, men inte alltid. 
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6 Analys 

6.1 Analys utifrån läroplansteorin och ramfaktorteorin 

Utifrån resultatredovisningen av det kommunala regelverket för modersmålsstödet kan 

vi konstatera att i formuleringsarenan har de kommunala politikerna beslutat att det i 

den aktuella kommunen ska finnas en enhet som är ansvarig för organiseringen av 

modersmålsstödet för förskolebarn. En liknande enhet finns inte i alla kommuner i 

landet. De kommunala politikerna följer i sin tur de gällande styrdokumenten, nämligen 

skollagen (2010:800) och Lpfö98/10, där det framgår att förskolan ska medverka till att 

barn med ett annat modersmål ska utveckla både det svenska språket och modersmålet. 

Ekonomin är uppenbart ett avgörande styrmedel. Kommunen ger en viss summa 

pengar för varje barn som får modersmålsstöd. Detta bidrag bestämmer den budget som 

enheten har för att disponera och planera sin verksamhet. 

På realiseringsarenan befinner sig både Enhetschefen, Förskolechefen och alla de tre 

intervjuade modersmålspedagogerna. De är närbyråkrater i olika grad. Enhetschefen 

har det övergripande ansvaret för att organisera och leda hela enheten och för enhetens 

ekonomi. I nuläget räcker dessa ekonomiska resurser till minst 30 minuter 

modersmålsstöd per barn per vecka. Förskolechefen måste i sin tur tolka och omsätta de 

olika styrdokumenten som gäller till praxis. Som det framgår i intervjun har 

Förskolechefen bestämt att barnen ska få modersmålsstöd från enhetens 

modersmålspedagoger. Modersmålspedagogerna är de närbyråkrater som har mest 

kontakt med tjänstens mottagare, i det här fallet barnen. De har ett stort 

handlingsutrymme för att både planera och omsätta sina pedagogiska idéer i praktiken. 

För att kunna förstå de faktorer som påverkar modersmålspedagogernas utformning 

och genomförande av sin verksamhet, måste man också ta hänsyn till de ramar som 

denna yrkesgrupp hela tiden måste förhålla sig till. 

Utifrån Lundgrens modell (1983) kan vi konstatera att minst två av de ramfaktorer 

som hans modell innehåller är relevanta för modersmålspedagogernas arbete, nämligen 

konstitutionella och organisatoriska. Dock tar Imsens modell (1999) hänsyn till fler 

faktorer och är därför mer användbar för att förstå och förklara undersökningens 

resultat. 

I intervjuerna framträder tre ramfaktorer som speciellt betydelsefulla för 

modersmålspedagogernas arbete. Dessa är riktlinjerna, anställningsformen och tiden 
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som de disponerar. Riktlinjerna ingår i den pedagogiska ramen som handlar om hur 

pedagogerna tolkar och uppfattar läroplanens innehåll och hur de organiserar arbetet 

utifrån detta (Imsen, 1999, s. 308). Alla tre modersmålspedagogerna uttrycker att de har 

fått instruktioner om att försöka integrera modersmålsstödet i den dagliga 

verksamheten. Rekommendationen eller ambitionen att modersmålspedagogerna ska 

arbeta på detta sätt kommer från både enheten och förskolecheferna. Det som framgår 

under rubriken Integrerat eller separat? är att modersmålspedagogerna ser både 

fördelar och nackdelar med att försöka integrera sin verksamhet. Å ena sidan kan det 

vara en fördel att inte isolera barnet eller barnen. Men å andra sidan kan den här ramen 

faktiskt begränsa deras arbete med barnen. Ett exempel är att barnen tenderar att svara 

på svenska när de är i barngruppen och att det finns lite utrymme för 

modersmålspedagogen att prata med barnen på deras modersmål. Denna riktlinje 

påverkar också om, framför allt, de ambulerande modersmålspedagogerna faktiskt kan 

genomföra sin verksamhet enligt egen planering. De visar sig öppna för att anpassa sig, 

men inte alltid. Ibland vill de göra som de hade tänkt (se avsnitten Planering vs 

improvisation). Dessutom måste de utnyttja den stund de är med barnen på bästa sättet. 

Modersmålsstödet måste fylla sin funktion. 

Att integrera modersmålsstödet i förskolans rutiner möjliggör att andra aspekter av 

modersmålsstödet lyfts fram. Om barnen kan stanna i barngruppen synliggör det för de 

andra i gruppen att barnet har ett annat modersmål och eventuellt även en annan 

kulturell identitet. 

Anställningsformen är den andra centrala ramfaktorn som ingår i Imsens kategori 

administrativ ram (Imsen, 1999, s. 308). I den valda kommunen finns, som sagt, en enhet 

med ambulerande modersmålspedagoger, något som är uppskattat och som inte finns i 

alla kommuner i landet. Denna ram både begränsar och möjliggör. 

Den fastanställda pedagogen ses som en resurs som förskolan har att erbjuda, men 

modersmålsstödet behöver också struktureras. Därför har den pedagogen schemalagd 

tid att vara med de barn som får modersmålsstöd. Fördelen med denna anställningsform 

är att kontakten med den övriga personalen sker dagligen (se avsnitten Kontakten med 

personalen). Begränsningen är den tid som pedagogen har för att vara med barnen. Trots 

typen av anställningsform finns det ju en intern regel om hur många minuters stöd ett 

barn får. 
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Att vara en ambulerande modersmålspedagog betyder att man reser mycket. Barnen 

är utspridda i hela kommunen, antalet barn per modersmålspedagog varierar och 

gruppstorleken likaså. Denna ramfaktor kräver ett fast schema att följa, vilket betyder 

att kontakten och möjligheterna till samarbete med förskolornas personal är 

begränsade. 

Ramen anställningsform begränsar däremot inte pedagogernas handlingsutrymme i 

särskilt hög grad. De uttrycker att de är fria att välja innehåll för sin verksamhet och de 

kan faktiskt bestämma om de vill jobba enskilt med barnen eller stanna med hela 

barngruppen. 

Antalet minuter modersmålsstöd per barn är direkt kopplat till ekonomin. Därför är 

tid en resursrelaterad ram. Kommunens pengar till de ambulerande 

modersmålspedagogerna räcker till en viss förutbestämd tid modersmålsstöd per barn. I 

vissa fall får barnen ett längre modersmålsstöd men då sker detta istället varannan 

vecka. Hur ekonomin och antal minuters stöd hänger ihop för den fastanställda 

pedagogen framgick inte under intervjun. Dock har denna pedagog också en begränsad 

tid för sin verksamhet tillsammans med barnen. 

Tidsfaktorn spelar en stor roll och påverkar olika aspekten av 

modersmålspedagogernas arbete. Särskilt synligt blir det för de ambulerande 

pedagogerna. Den korta tiden som de är på en förskola begränsar kommunikationen och 

samarbetet med de övriga i personalen. Konsekvenser blir att de inte alltid känner till 

förskolans tema, rutiner eller planer. Modersmålspedagogerna blir då tvingade att 

anpassa sig och improvisera i sin verksamhet (se avsnitten Kontakten med personal och 

Planering vs improvisation). 

De resterande två kategorierna i Imsens modell (1999, s. 309), nämligen de 

organisationsrelaterade ramarna och ramar med anknytning till barn och deras 

kulturella bakgrund, framstår inte som centrala i analysen. Intervjuerna gav inte 

tillräckligt mycket underlag för att kunna dra säkra slutsatser om dessa ramfaktorer 

också påverkar modersmålspedagogernas arbete. 
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7 Slutsatser 

Arbetets frågeställningar var två: 

- Hur ser det statliga och kommunala regelverket ut för modersmålspedagogerna i 

en kommun? 

- Vilka faktorer påverkar modersmålspedagogernas utformning av sin 

verksamhet? 

Dessa frågor har båda blivit besvarade. Även om vikten av modersmålet för barnens 

utveckling inte har varit fokus för detta arbete kan vi konstatera att alla 

modersmålspedagogerna arbetar för att utveckla både barnens språkfärdigheter, och 

även andra färdigheter som exempelvis räkning, med hjälp av modersmålet. Detta 

stämmer med Hyltenstams (2007) och Lindös (2009) syn på modersmålsinlärningens 

betydelse för barnens språkutveckling. 

De tidigare studierna som presenterades i avsnitten En splittrad lärargrupp och en 

undervisning med brister... hade som fokus modersmålspedagogerna som arbetade i 

skolan. Dock kan man se att flera av de problem som författarna beskrev även gäller de 

modersmålspedagoger som arbetar i förskolor. Arbetsvillkoren för de ambulerande 

modersmålspedagogerna är krävande och samarbetet med förskolans pedagoger är 

fortfarande svårt på grund av den korta tiden de är på förskolan. En annan problematik 

som kom fram under intervjuerna är svårigheten med att integrera modersmålsstödet i 

förskolans vardag, något som stämmer med Puskás (2013) studie. 

Ramfaktorteorin har bidragit, i det föreliggande arbetet, till att få en bättre förståelse 

av pedagogernas arbetsförutsättningar. Den har visat att de centrala ramfaktorerna som 

spelar roll för hur modersmålsstödet omsätts i praktiken är riktlinjerna, 

anställningsformen och tiden. Dessa ramar både begränsar och möjliggör arbetet. Att 

kunna improvisera och anpassa sig till både barnens humör och intressen samt till 

förskolans rutiner verkar vara centrala moment i arbetet. Som Imsen (1990, s. 310) 

påpekar är det betydelsefullt att lärarna har ett medvetet förhållande till de olika 

ramfaktorerna för att dessa ska kunna fungera som möjligheter till förändring. 

Tiden och ekonomin hänger ihop, påpekade Cabau (2009) i sin artikel. I den 

kommunen som undersökts i det föreliggande arbetet finns inte en förutbestämd budget 

för modersmålsstödet som helhet utan enhetens budget är beroende av antalet barn 

eftersom den får en viss summa pengar för varje barn som får stöd. 
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Flera aspekter som nämns i Skolverkets rapport (2002) är fortfarande aktuella. 

Organisering och omfattning varierar mellan kommunerna. I den valda kommunen för 

detta arbete har kommunala politiker bestämt att ha en speciell enhet och därmed har 

det skapas ett regelverk och lokala riktlinjer för att strukturera, samtidigt som 

tvåspråkig personal får ge modersmålsstöd på sin arbetsplats. 

Samarbetet mellan de ambulerade modersmålspedagogerna och övrig personal är 

fortfarande svagt utvecklat, något som Skolverket redan 2002 redovisade i sin rapport. 

Vi kan dessutom konstatera att antalet stödtimmar per barn i den valda kommunen, det 

vill säga minst 30 minuter i veckan per barn, inte stämmer särskilt bra överens med det 

genomsnitt på 2-3 timmar per vecka som Skolverket presenterade (Skolverket, 2002, s. 

97). 

En annan relevant slutsats som dras utifrån arbetets resultat och analys är att denna 

verksamhet är svagt reglerad i både skollagen och läroplanen. Konsekvensen av detta är 

att huvudmännen inte är skyldiga att erbjuda modersmålsstöd i form av en 

modersmålspedagog utan kan hitta andra sätt att lösa och organisera detta på. Hur detta 

påverkar språkutvecklingen hos barnen, kvalitén på stödet eller till och med 

pedagogernas didaktiska val var inte fokus för denna undersökning. 

En intressant diskussion, som även den föll utanför studiens frågeställningar rör 

begreppet undervisning. Skolverket talar om modersmålsstöd när det gäller 

förskolebarn, men det finns även andra texter (bland annat studier och kommuner) som 

använder ordet modersmålsträning och i sin tur modersmålstränare. Undervisning 

används då i vanliga fall i grundskola och gymnasium, dock är definitionen förvirrande. 

Den fråga som väcks är att om modersmålspedagogerna inte undervisar, hur ska man då 

kalla det som de gör tillsammans med barnen? En annan fundering är hur denna 

oklarhet om benämningen påverkar statusen hos de som arbetar med denna 

verksamhet. Om detta också är en ram i sig som påverkar deras arbete är oklart. 

Avslutningsvis kan vi konstatera att en kontinuerlig kommunikation mellan 

modersmålspedagogerna och förskolans personal är central i modersmålspedagogernas 

arbete, eftersom båda strävar efter det bästa för barnen. 

7.1 Framtida studier 

Detta arbete har fokuserat på modersmålspedagogernas arbete i förskola, en 

verksamhet som få undersöker. Som framgår i avsnittet Kunskapsöversikt finns det 
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redan mycket forskning om modersmålsundervisningen i grundskola och gymnasium 

och om språkinlärning hos flerspråkiga barn med fokus på svenska. Däremot har inte 

många studier av förskolan genomförts. 

Det som skulle behöva undersökas är hur barnen upplever modersmålsstödet, såväl 

från en ambulerande som från en fastanställd pedagog. Detta för att få ett 

barnsperspektiv på verksamheten som gör det möjligt att ta hänsyn till barnens tankar 

kring något som är avsett för dem. 

En annan forskningslucka är att det saknas analyser av modersmålsstödets syfte i 

relation till barnens bakgrund. I de befintliga studierna betraktas barn som får 

modersmålsstöd, oftast som en homogen grupp. Barnen har dock olika behov och 

bakgrund. Detta väcker några funderingar. Fyller modersmålsstöd samma funktion hos 

alla barn oavsett deras bakgrund och livserfarenheter? Har dessa faktorer betydelse för 

utformning av denna verksamhet? Och inte minst skulle undersökningar av hur 

förskolan arbetar för att främja barns tvåspråkiga utveckling i en svenskspråkligt 

dominerad verksamhet behövas. 

Eftersom varje kommun bestämmer hur de organiserar modersmålsstödet och 

arbetar för att följa styrdokumenten, skulle en kvantitativ och kvalitativ undersökning 

av stödets organisation där flera kommuner jämförs och analyseras, behövas. Detta är 

viktigt eftersom Skolverkets rapport är 13 år gammal och det vore intressant att veta 

hur det ser ut idag. 
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Bilaga 1: E-post brev 

 

E-posten till kommunal ledaren ansvarig för modersmålsstöd 

Hej X 

Jag heter Ana Pagani och är förskollärarstudent på Uppsala universitet. Jag studerar min 

sjunde och sista termin och just nu planerar jag mitt examensarbete. Anledningen till att 

jag skriver dig är att jag skriver mitt arbete om modersmålspedagogik och om hur 

modersmålsundervisningen är organiserad på X: förskolor. 

Jag skulle vilja intervjua några modersmålspedagoger för att reda om hur de planerar 

sin undervisning. Eftersom jag är intresserad av hur undervisning organiseras i X skulle 

jag också vilja intervjua dig, som är ansvarig för enheten. 

Skulle du vara beredd att svara på några frågor om detta? Jag hade tänkt börja intervjua 

folk under vecka 11. Skulle du ha tid då? 

Med vänliga hälsningar 

 

E-posten till förskolechefen 

Hej X 

Jag heter Ana Pagani och är förskollärarstudent på Uppsala universitet. Jag studerar min 

sjunde och sista termin och just nu planerar jag mitt examensarbete. Anledningen till att 

jag skriver dig är att jag skriver mitt arbete om modersmålspedagogik och om hur 

modersmålsundervisningen är organiserad på X:s förskolor. 

Jag tänker intervjua en förskolechef om hur man inom förskolan omsätter läroplan och 

kommunala riktlinjer för modersmålsundervisningen i praktiken. Jag tog först kontakt 

med X men och rekommenderade mig att kontakta dig istället eftersom du är ansvarig 

för det pedagogiska utvecklingsarbetet för hela X:s enheter. 

Skulle du vara beredd att svara på några frågor om detta? Jag hade tänkt börja intervjua 

folk under vecka 11. Skulle du ha tid då? 

Med vänliga hälsningar 

 

E-posten till modersmålspedagogerna 

Hej X 

Jag heter Ana Pagani och är förskollärarstudent på Uppsala universitet. Jag studerar min 

sjunde och sista termin och just nu planerar jag mitt examensarbete. Anledningen till att 
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jag skriver dig är att jag skriver mitt arbete om modersmålspedagogik och om hur 

modersmålsundervisningen är organiserad på X: förskolor. 

Jag undrar om du skulle ha tid att bli intervjuad om hur du organiserar din undervisning 

på förskolan. Jag hade tänkt börja intervjua folk under vecka 11. Skulle du ha tid då? 

Du får bestämma platsen och tid (gärna mellan klockan 9 och 15). 

Med vänliga hälsningar 
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Bilaga 2: Forskningsetiska principer 

Filen hämtad från: http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 

Forskningsetiska principer - inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning 

Det grundläggande individskyddskravet kan konkretiseras i fyra allmänna huvudkrav på 
forskningen. 

 Informationskravet 

Regel 1 

Forskaren skall informera uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare om deras 
uppgift i projektet och vilka villkor som gäller för deras deltagande. De skall därvid 
upplysas om att deltagandet är frivilligt och om att de har rätt att avbryta sin 
medverkan. Informationen skall omfatta alla de inslag i den aktuella undersökningen 
som rimligen kan tänkas påverka deras villighet att delta. 

 Samtyckeskravet 

Regel 2 

Forskaren skall inhämta uppgiftslämnares och undersökningsdeltagares samtycke. 

Regel 3 

De som medverkar i en undersökning skall ha rätt att självständigt bestämma om, hur 
länge och på vilka villkor de skall delta. De skall kunna avbryta sin medverkan utan att 
detta medför negativa följder för dem. 

 Konfidentialitetskravet 

Regel 5 

All personal i forskningsprojekt som omfattar användning av etiskt känsliga uppgifter 
om enskilda, identifierbara personer bör underteckna en förbindelse om tystnadsplikt 
beträffande sådana uppgifter. 

 Nyttjandekravet 

Regel 7 

Uppgifter om enskilda, insamlade för forskningsändamål, får inte användas eller utlånas 
för kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften. 

 

Studenten kommer att spela in samtalet för att sedan transkribera och analysera 
intervjun. Materialet kommer att raderas efter att arbetet blir godkänt. 

 

Härmed bekräftar jag att jag har fått information om arbetets syfte och om de etiska 
kräver som gäller för detta arbete. 

 

Datum Undersökningsdeltagandens underskrift Studentens underskrift 
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Bilaga 3: Intervjuguiden 

 

Intervjuguiden till den fastanställda modersmålspedagogen 

Uppvärmningsfrågor 

 Vad heter du? 

 Vilket språk undervisar du? 

 Vad har du för utbildning? 

Förskolor 

 Hur ser samarbetet ut mellan dig, som modersmålspedagog, och de övriga 

personal? 

Planering och genomförande 

 Hur gör du när du planerar din undervisning? 

 Hur organiserar du ditt undervisningsmoment? 

 Vad är det som gör att ditt undervisningsmoment ser ut som det gör? 

 Hur väljer du ut innehåll för din undervisning? 

Reglerna 

 Har din förskola någon egen policy angående modersmålsundervisning? 

 Vilka fördelar och nackdelar ser du med att integrera modersmålsundervisning 

till den dagliga verksamheten respektive att genomföra en separat 

undervisningsmoment med barnet/en? 

Läroplanen 

 Hur tänker du kring läroplanens strävande mål i förhållande till ditt arbete? 

Generella och avslutande frågor 

 Vad tänker du kring modersmålsundervisningens funktion på förskolor? 

 Vad tänker du kring din roll som modersmålspedagog? 

 Hur ser kontakten med föräldrarna ut? 

 

Intervjuguiden till de ambulerande modersmålspedagogerna 

Uppvärmningsfrågor 

 Vad heter du? 

 Vilket språk undervisar du? 

 Vad har du för utbildning? 
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Förskolor 

 Hur ser samarbetet ut mellan dig och de andra förskollärarna ute på 

verksamheten? 

Planering och genomförande 

 Hur gör du när du planerar din undervisning? 

 Hur organiserar du ditt undervisningsmoment? 

 Vad är det som gör att ditt undervisningsmoment ser ut som det gör? 

Reglerna 

 Finns det regler/policy om hur du ska lägga upp ditt arbete? 

 Hur förhåller du dig till varje förskolans regler/policy om 

modersmålsundervisning? 

 Vilka fördelar och nackdelar ser du med att integrera modersmålsundervisning 

till den dagliga verksamheten respektive ha en separat undervisningsmoment 

med barnet/en? 

Läroplanen 

 Hur väljer du ut innehåll för din undervisning? 

 Hur tänker du kring läroplanens strävande mål? Vilken roll har läroplanen i 

planeringen av din undervisning? 

Generella och avslutande frågor 

 Vad tänker du kring modersmålsundervisningens funktion på förskolor? 

 

Intervjuguiden till förskolechefen 

Uppvärmningsfrågor 

 Vad heter du? 

 Hur länge har du jobbat för kommunen? 

Arbetsuppgifter 

 Vad har du för ansvar när det gäller modersmålsundervisning inom ditt område? 

Reglerna 

 Vilka riktlinjer för modersmålsundervisning har antagits på politisk nivå i 

kommunen? 

 Hur ansöker du modersmålsundervisningen? 

 Vilka lokala regler/policy har dina förskolor om hur modersmålsundervisning 

ska omsättas i praktik? 
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 Vilka faktorer bestämmer över om ett barn får eller inte 

modersmålsundervisning på dina förskolor? Finns det undantag från reglerna? 

 Har kommunen genomfört någon utvärdering av modersmålsundervisningen de 

senaste åren? 

Läroplanen 

 Vet du hur modersmålspedagogerna förhåller sig till läroplanens mål? (hur de 

jobbar) 

Personalen 

 Hur ser relationen ut mellan modersmålspedagogerna och personalen på 

förskolan? 

 Tycker du att det är enkelt eller svårt integrera modersmålsundervisningen i den 

dagliga verksamheten? 

Generella och avslutande frågor 

 Vad tänker du kring modersmålsundervisningens funktion på förskolor? 

 

Intervjuguiden till den kommunala ledaren ansvarig för modersmålsstödet 

Uppvärmningsfrågor 

 Vad heter du? 

 Hur länge har du jobbat för kommunen? 

Organisationen 

 Vilka är dina arbetsuppgifter? 

 Hur ser ansvarsfördelningen ut mellan enheten och kommunen? 

 Hur jobbar de ambulerande modersmålspedagogerna i kommunen? 

 Vilken behörighet krävs för att undervisa? 

 Har kommunen genomfört någon utvärdering av modersmålsundervisningen de 

senaste åren? 

Reglerna 

 Vilka riktlinjer för modersmålsundervisningen har antagits på politisk nivå i 

kommunen? 

 När får ett barn rätt till modersmålsundervisning? 

 Vilka faktorer bestämmer över om ett barn får eller inte 

modersmålsundervisning? 

Läroplanen 
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 Hur väljer modersmålspedagogerna ut innehåll för sina undervisningar? 

Generella och avslutande frågor 

 Vad tänker du kring modersmålsundervisningens funktion på förskolor? 
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