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Sammandrag 

Den här uppsatsen undersöker om styrdokumenten och förskolornas arbetsmetoder har 

stöd i forskningen vad gäller språkkunskaper, språkutveckling och kognition hos 

tvåspråkiga barn. I uppsatsen presenteras en litteraturöversikt för att sammanfatta några 

forskningsresultat nationellt och internationellt, samt en empirisk studie omfattande fyra 

kommuner i Uppsala län, där syftet är att undersöka mer konkret hur kommunerna 

arbetar med modersmålsstöd i förskolorna. En del av uppsatsen undersöker också 

möjligheten för modersmålsstöd i de nationella minoritetsspråken.  

 Litteraturen visar att mängden input är viktig vad gäller språkkunskaper i allmänhet, 

samt att risken är stor för språkbyte ifall det inte finns något stöd utifrån för att stötta 

utvecklingen av ett minoritetsspråk i ett majoritetsspråksamhälle. Resultatet av 

kommunstudien visar att kommunerna har svårt att följa styrdokumenten fullt ut i fråga 

om att barn med annat modersmål ska kunna utveckla sitt modersmål. Inputen riskerar 

att bli väldigt begränsad, så som de undersökta kommunerna arbetar med 

modersmålsstödet idag.  

 

Nyckelord: modersmål, modersmålsstöd, tvåspråkighet, flerspråkighet, språkutveckling 

hos barn, nationella minoritetsspråk, finska, förskola, läroplan. 
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1. Inledning 

Fler och fler familjer i Sverige är två- eller flerspråkiga. Detta betyder att många av 

barnen i skola och förskola allt oftare har annat modersmål än svenska. I och med 

språklagens (SFS 2009:600) uppkomst är rätten till att utveckla och använda sitt 

modersmål nu lagstadgat. Samtidigt ska barnen redan i förskolan erbjudas möjlighet att 

utveckla både sitt modersmål och det svenska språket (SFS 2010:800). Men hur ser det 

ut i verkligheten? Får barnen verkligen det stöd som de enligt lag har rätt till? Stämmer 

förskolans arbete överens med tvåspråkighetsforskningen och det som sägs i 

styrdokumenten? Den här uppsatsen försöker svara på dessa frågor genom att undersöka 

fyra kommuners arbete med modersmålsstöd i förskolan, samt genom att titta närmare 

på aktuell forskning vad gäller språkkunskaper, språkutveckling och kognition hos 

tvåspråkiga individer. 

1.1. Uppsatsens disposition 

I kapitel 2 behandlas uppsatsens syfte och frågeställningar. Kapitel 3 reder ut några 

viktiga begrepp och tittar på vad styrdokumenten säger samt bakgrunden till 

modersmålsundervisning. Det finska språket kommer här att utgöra ett exempel på hur 

ett nationellt minoritetsspråk behandlas i ett förvaltningsområde. Därför kommer 

kapitlet också att ta upp finska språkets historia i Sverige. I Kapitel 4 presenteras en 

litteraturöversikt över aktuell forskning inom tvåspråkighet. Kapitel 5 presenterar data 

för kommunstudien samt uppsatsens avgränsning. I kapitel 6 presenteras resultatet av 

kommunstudien som sedan diskuteras i kapitel 7. Uppsatsen avslutas med en 

slutkommentar samt förslag till framtida arbete, i kapitel 8. 

2. Syfte och frågeställningar  

2.1. Syfte 

Syftet med uppsatsen är att ta reda på om styrdokumenten och förskolans arbetsmetoder 

i modersmålsstöd har stöd från tvåspråkighetsforskningen vad gäller språkkunskaper, 

språkutveckling och kognition. För att undersöka detta, kommer uppsatsen att titta på 

hur fyra kommuner inom Uppsala län informerar och anordnar möjlighet till 

modersmålsstöd i förskolan, oavsett modersmål. Resultatet kommer att jämföras med 

aktuell forskning inom tvåspråkighet. Eftersom de nationella minoritetsspråken har en 
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viss särställning i Sverige, med förvaltningsområden för tre
1
 av dessa, kommer 

uppsatsen även att undersöka om det finns särskilda möjligheter till modersmålsstöd i 

ett minoritetsspråk i en kommun beroende på om kommunen är förvaltningsområde för 

ett minoritetsspråk eller inte. 

 För att undersöka detta, har följande forskningsfrågor ställts:  

 Vad säger aktuell forskning angående språkinlärning och kognition hos två- eller 

flerspråkiga barn? 

 Vilket modersmålsstöd erbjuds i förskolan i fyra av Uppsala läns kommuner? 

 På vilket sätt stämmer styrdokumenten och kommunernas arbete överens med 

vad forskning visar? 

 Till vilken grad följer kommunerna styrdokumenten? 

 Vilket modersmålsstöd erbjuds i ett nationellt minoritetsspråk i en kommun som 

är ett förvaltningsområde för ett visst nationellt minoritetsspråk? 

3. Bakgrund 

3.1. Begrepp 

Vad som avses med olika begrepp, som till exempel ”modersmål”
2
, ”tvåspråkighet” och 

”flerspråkighet” kan skilja sig åt beroende på litteraturen. Enligt Annick De Houwer i 

Bilingual First Language Acquisition (2009) är tvåspråkighetsforskningen mycket mer 

utvecklad än forskning som rör fler än två simultana språk (De Houwer 2009:2). 

Uppsatsen kommer därför huvudsakligen att använda begreppet tvåspråkighet framför 

flerspråkighet. Vad gäller begreppen modersmål och tvåspråkighet, används här 

Tvåspråkighet (1981) av Tove Skutnabb-Kangas som underlag. I den beskrivs fyra 

kriterier för modersmål. Dessa kriterier passar även in på begreppet tvåspråkighet: 

 Ursprungskriteriet: Modersmålet är det språk man lär sig först. Den som lärt sig 

två språk samtidigt är alltså tvåspråkig.  

 Kompetenskriteriet: Modersmålet är det språk man kan bäst. Den som behärskar 

två språk lika bra är tvåspråkig.   

                                                 

1
 År 2014 finns förvaltningsområden för finska, samiska och meänkieli (Länsstyrelsen).  

2
   Efter 1997 byttes begreppet ”hemspråk” till ”modersmål”, när man pratade om språk som användes 

aktivt i hemmiljö, om språket var annat än svenska. På samma sätt byttes ”hemspråksundervisning” till 

”modersmålsundervisning” när man pratade om undervisning för invandrarbarn (Håkansson 2003:76). 
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 Funktionskriteriet: Modersmålet är det språk man använder mest. Den som 

använder två språk i de flesta situationer i enlighet med egna önskemål och 

samhällets krav är tvåspråkig.  

 Attitydkriteriet: Modersmålet är det språk som man identifierar sig med. Den 

som identifierar sig som tvåspråkig, är alltså tvåspråkig. Dessutom kan man bli 

identifierad av andra som tvåspråkig.  (Skutnabb-Kangas 1981:23). 

Begreppen modersmål och tvåspråkighet kan problematiseras genom dessa olika 

kriterier. Både Skutnabb-Kangas (1981) och Håkansson (2003) har diskuterat dessa 

begrepp. Till exempel vad gäller kompetenskriteriet kan man fråga sig vad det innebär 

att behärska ett språk? Hur mäter man det? Behärskning är också svår att jämföra 

eftersom man använder språket i olika kontexter och sammanhang. Man kan också vara 

bra på olika saker på olika språk. Till exempel är man kanske bättre på att diskutera 

arbetsrelaterade frågor eller politik på ett språk, och allt som rör känslor och relationer 

på ett annat. I det fallet är det svårt att säga vilket språk som behärskas bäst. På samma 

sätt kan man ifrågasätta funktionskriteriet. Problemet här blir att det inte finns några 

krav inom kriteriet på att kunna språket bra. Man kan till exempel använda ett språk 

inom sitt arbete utan att kunna det särskilt väl. Det behöver inte ens vara personens 

första eller andra språk. Det kan vara ett språk som enbart används i en speciell domän. 

Problemet med attitydkriteriet kan vara det faktum att omgivningens uppfattning inte 

stämmer överens med hur man själv identifierar sig. Man kan bli stämplad som något 

man själv inte anser sig vara. För att illustrera detta har Skutnabb-Kangas gett ett 

exempel i form av en dikt av Mikael Broo: 

Stölden 

De säger 

att jag är finne 

fast jag är svensk: 

finlandssvensk 

De vet inte  

att de stjäl en bit av  

min identitet var gång 

de säger: finne  (Skutnabb-Kangas 1981:24) 

 

Vidare kan man dela upp tvåspråkigheten i två begrepp: ”simultan tvåspråkighet” 

och ”successiv tvåspråkighet”. Vad som kan definieras som simultan tvåspråkighet eller 
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successiv tvåspråkighet beror på litteraturen. Enligt Gisela Håkansson i Tvåspråkighet 

hos barn i Sverige (2003) syftar simultan tvåspråkighet till att båda språken lärs in 

samtidigt före 3-års ålder. Det kan till exempel handla om en familj där barnen är födda 

i Sverige, men en eller båda föräldrarna har ett annat modersmål än svenska och väljer 

att tala detta språk med barnen. Med successiv tvåspråkighet menas, enligt Håkansson, 

att man lär sig ett språk först och sedan en annan. Så är fallet till exempel i en familj 

som flyttar från ett annat land till Sverige. De har sitt modersmål med sig, men blir 

tvungna att lära sig svenska för att kunna klara sig i arbete och skola (Håkansson, 2003). 

De Houwer (2009) däremot skiljer på simultan tvåspråkighet och en så kallad ”tidig 

andraspråksinlärning” (’Early Second Language Acquisition’). Simultan tvåspråkighet 

inträffar enligt De Houwer när barn hör två språk från födseln (De Houwer 2009:2), 

medan åldersintervallen för första kontakten med tidig andraspråksinlärning är mellan 

1;6-4 år. De Houwer menar också att tidig andraspråksinlärning mycket väl kan inträffa 

både före 1;6 års ålder och efter 4 års ålder (De Houwer 2009:5). Gränsen för simultan 

och successiv tvåspråkighet är alltså väldigt individuell och diskutabel.  

Skutnabb-Kangas poängterar att man inte ska se modersmålet eller tvåspråkigheten 

som något konstant. Istället ska man se det som en process, där kriterierna kan ändras. 

Det enda som inte kan ändras är förstås ursprungskriteriet, men de andra kriterierna kan 

ändras en eller flera gånger under livet (Skutnabb-Kangas 1981:25). 

Precis som med enspråkighet, är tvåspråkighet sällan ett fritt val. För blivande 

föräldrar som talar olika språk finns förstås en möjlighet till ett aktivt val ifall de väljer 

att tala de olika språken med barnet eller bara ett språk. Men genom att välja att prata 

enbart det ena språket finns risken att kommunikationen begränsas med den delen av 

släkten som eventuellt inte förstår det valda språket (De Houwer, 2009:308).  

Andra begrepp som återkommer i uppsatsen är ”modersmålsundervisning” och 

”modersmålsstöd”. Med modersmålsundervisning menas undervisning i modersmålet i 

grund- och gymnasieskolan. Eftersom förskolans uppdrag inte är att undervisa barn, 

utan istället fungera som ett stöd i barns lärande och utveckling, används begreppet 

modersmålsstöd i förskolans arbete med barn med annat modersmål än svenska 

(Skolverket). 

I uppsatsen nämns också ”nationell minoritet”, ”nationellt minoritetsspråk” och 

”minoritetsspråk”. Med nationella minoriteter menas de fem erkända nationella 
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minoriteterna i Sverige: samer, judar, romer, sverigefinnar och tornedalingar. Med 

nationellt minoritetsspråk menas språken som dessa nämnda minoriteter använder: 

samiska, jiddisch, romani chib, finska och meänkieli (Länsstyrelsen Stockholm). Med 

begreppet minoritetsspråk menas vilket annat språk som helst som används i ett 

majoritetsspråksamhälle jämte samhällets officiella språk. Till exempel är engelska, 

persiska, turkiska, finska, arabiska och tyska några minoritetsspråk i Sverige. 

3.2. Vad säger styrdokumenten? 

År 2009 fick Sverige en språklag (SFS 2009:600). Språklagen anger svenska som 

huvudspråk i Sverige. Vidare säger språklagen att det finns fem nationella 

minoritetsspråk i Sverige: finska, samiska, meänkieli, romani chib och jiddisch. Enligt 

språklagen ska ”[…] den som tillhör en nationell minoritet ges möjlighet att lära sig, 

utveckla och använda minoritetsspråket [...]” (14 §). I samma paragraf står även att den 

som har ett annat modersmål än svenska eller något av de nationella minoritetsspråken 

”[...] ska ges möjlighet att utveckla och använda sitt modersmål”. Sedan handlar det 

förstås om hur lagarna tolkas. Vad som definieras som en ”möjlighet att få lära sig, 

utveckla och använda” kan uppfattas väldigt olika från person till person, eller kommun 

till kommun. Det är också skillnad på vilka resurser kommunerna har att jobba med och 

vad man prioriterar att jobba med. Ska man prioritera svenskundervisningen för 

invandrarna eller ska man istället satsa på att erbjuda service och aktiviteter på de olika 

språken som förekommer i kommunen? Samtidigt bör man reflektera över om det 

överhuvudtaget är tillåtet att prioritera bort något som anges i lagen? 

De nationella minoriteterna erkändes 1999, men möjligheten att använda 

minoritetsspråken har varit begränsade. Lagen om nationella minoriteter och 

minoritetsspråk tillkom 2009 och ersatte därmed lag om rätt att använda samiska hos 

förvaltningsmyndigheter och domstolar (SFS 1999:1175) samt lag om rätt att använda 

finska och meänkieli hos förvaltningsmyndigheter och domstolar (SFS 1999:1176). 

I lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (SFS 2009:724) står det att: 

"Barns utveckling av en kulturell identitet och användning av det egna minoritetsspråket 

ska främjas särskilt" (4 §). Det här är också ett svårt begrepp. Vad menas med ”främjas 

särskilt”? Det här ska dessutom gälla oavsett om en kommun är förvaltningsområde för 

ett minoritetsspråk eller inte.  
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I skollagen (SFS 2010:800) framgår det att: ”Förskolan ska medverka till att barn 

med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket 

och sitt modersmål” (kap 8, 10 §). Återigen är det svårt att bedöma vad som menas med 

”möjlighet att utveckla” och hur detta kan tolkas. I läroplanen för förskolan (lpfö 98, 

reviderad 2010) kan man läsa att: ”Förskolan ska sträva efter att varje barn som har ett 

annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att 

kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål”. Samt att ”barn med utländsk 

bakgrund som utvecklar sitt modersmål får bättre möjligheter att lära sig svenska och 

även utveckla kunskaper inom andra områden.” Det står inte uttryckligen vilka ”andra 

områden” som menas, kanske skulle det kunna syfta på en utökad kognitiv utveckling? 

Här framhävs även den kulturella identiteten som en viktig punkt. I samma läroplan står 

också att förskolan kan bidra till att stödja utvecklingen av en flerkulturell tillhörighet 

hos barn med utländsk bakgrund eller barn som tillhör de nationella minoriteterna.  

Läroplanen för förskolan reviderades 2010. Rose-Mari Öhling har i sitt 

examensarbete Från barnomsorg till undervisning för barn. Förskolan i förändring 

(2010), inom Kultur och Kommunikation vid Mälardalens högskola, jämfört den 

ursprungliga läroplanen från 1998 med den reviderade från 2010. Öhling kom fram till 

att de största skillnaderna mellan läroplanerna var att den reviderade versionen uttrycker 

mer pedagogiskt ansvar för förskolläraren. Öhling noterade också att språkutveckling i 

allmänhet verkar ha en central roll i den reviderade läroplanen. Speciell vikt läggs också 

vid språkutveckling för barn med annat modersmål än svenska. Konsekvensen av detta 

borde enligt Öhling bli att förskollärare med flerspråkig kompetens blir mer 

eftertraktade (Öhling 2010). 

Skolverket själva säger på sin hemsida att de bevakar forskning inom flera områden
3
, 

men det skulle vara intressant att veta exakt vilken forskning Skolverket grundar sina 

läroplaner på.  

Om en kommun är ett så kallat ”förvaltningsområde” för ett nationellt 

minoritetsspråk gäller även att kommunen ska: ”[...] erbjuda barn vars vårdnadshavare 

begär det plats i sådan verksamhet där hela eller delar av verksamheten bedrivs på 

finska, meänkieli respektive samiska” (SFS 2009:724, 17 §). Kommunerna ska också ta 

                                                 

3
 Skolverkets hemsida, http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning  

http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning
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reda på hur många som är intresserade av en sådan plats.  Enligt samma lag gäller också 

att ”[f]örvaltningsmyndigheter ska när det behövs på lämpligt sätt informera de 

nationella minoriteterna om deras rättigheter enligt denna lag” (SFS 2009:724, 3 §). 

Detta betyder alltså att dessa kommuner är själva skyldiga att informera föräldrarna om 

förskoleplats på det egna nationella minoritetsspråket. En granskning gjord av 

Skolinspektionen 2011 visade att 19 av 47
4
 kommuner inte hade informerat om rätten 

till en sådan förskoleplats (dnr. 2011:3022). 20 av 47 kommuner hade inte undersökt 

behovet av förskoleverksamhet på nationellt minoritetsspråk. Samma granskning visade 

också att 12 av 47 kommuner inte kunde erbjuda en förskoleplats där delar eller hela 

verksamheten bedrevs på ett nationellt minoritetsspråk. Det verkar alltså som om många 

kommuner lämnar över ansvaret helt till den enskilda vårdnadshavaren att ta reda på att 

man har rätt till verksamhet på det nationella minoritetsspråket, samtidigt som lagen 

tydligt anger rättigheterna.  Det är inte självklart att alla vet att det ens finns något som 

heter ”nationella minoritetsspråk”, än mindre att man har rätt att begära verksamhet på 

ett nationellt minoritetsspråk redan i förskolan.  

Från och med grundskolan blir modersmål ett skolämne och ska erbjudas till en elev 

som önskar det. I skollagen (SFS 2010:800, 7 §) står det att en elev har rätt till 

modersmålsundervisning i ett språk om minst en av vårdnadshavarna talar ett annat 

språk och att eleven själv har grundläggande kunskaper i språket. Språket ska dessutom 

vara ett dagligt umgängesspråk i hemmet. Vidare står det under samma paragraf att 

”Modersmålsundervisning i ett nationellt minoritetsspråk ska erbjudas även om språket 

inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet.”  

3.3. Finska språket i Sverige 

För att studera möjligheterna till modersmålsstöd i ett nationellt minoritetsspråk, har det 

finska språket valts ut. Orsaken till det är att sverigefinnarna är den största gruppen 

nationella minoriteter i Sverige (Länsstyrelsen Stockholm). Det finska språket har 

dessutom funnits länge som en minoritet i Sverige.  

För att ge en grundläggande sammanfattning om finska språkets historia i Sverige, 

används här Leena Marjatta Huss avhandling Simultan tvåspråkighet i svensk-finsk 

                                                 

4
 Vid tiden för granskningen ingick 47 kommuner i de tre förvaltningsområdena för finska, samiska och 

meänkieli. 
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kontext (1991) som grund. När Finland tillhörde Sverige, från ca 1150-1809, var 

andelen finsktalande som störst. Då utgjorde de ungefär en fjärdedel av befolkningen. 

Efter att Finland blev ryskt 1809, var endast några procent av Sveriges befolkning 

finsktalande. Dessa fanns huvudsakligen i Stockholm och i finnbygderna i Tornedalen. 

Under andra världskriget började inflyttningen från Finland öka fram till 1960-talet. 

Under 1970-talet däremot blev det mer vanligt att flytta tillbaka till Finland. Denna 

återinflyttning var fram till 1991 större än invandringen till Sverige (Huss 1991:16).  

Under 2000-talet har invandringen från Finland till Sverige minskat stadigt (tabell 1, 

SCB). Tabellen visar statistik för utflyttning från Finland, utan hänsyn till personers 

ursprung eller medborgarskap.  

 

Tabell 1. Invandring till Sverige från Finland efter år 2000. (SCB)

År 2013 invandrade 2737 personer från Finland till Sverige enligt SCB. Statistiken från 

SCB visar bara invandring från Finland. Det finns ingen information om vilket 

modersmål personerna i fråga pratar. Detta betyder alltså att även finlandssvenskar, som 

alltså har svenska som modersmål, är medräknade, samt även personer med eventuella 

andra modersmål än finska och svenska. Antalet finska medborgare i Sverige år 2013 

var 62 752. Som en jämförelse kan man se år 1973, då det fanns 188 150 finska 

medborgare i Sverige (SCB). Förändringen behöver inte enbart bero på eventuell 

återinflyttning till Finland, utan det kan också bero på att många har valt att byta 

medborgarskap från finskt till svenskt.  



9 

 

För uppsatsens syfte hade det varit intressant att se statistik för hur många 

finsktalande som invandrat till Sverige. Trots det kan statistiken vara till nytta genom att 

visa den minskande invandringen från Finland till Sverige, vilket troligtvis också tyder 

på minskad invandring av det finska språket till Sverige. 

3.4. Modersmålsundervisning i Sverige 

Pirjo Janulf skriver i sin avhandling Kommer finskan i Sverige att fortleva? (1998) att 

riksdagen beslutade om hemspråksundervisning till invandrarbarn och språkliga 

minoriteter 1976. Beslutet innebar att kommunerna hade en skyldighet att stödja 

tvåspråkighet hos invandrarbarn och barn till språkliga minoriteter. Tanken var att 

barnet skulle behålla och utveckla det språk som hen använde dagligen. Janulf skriver 

också att finska fanns som ett frivilligt ämne i fortsättningsskolan i Tornedalen redan 

1937 och 1944 fanns det som ett extra tillvalsämne vid gymnasiet i Haparanda. Som 

skolämne i svenska skolor infördes finskan 1962, då som ”hjälpspråk”
5
 för elever som 

inte förstod svenska (Janulf 1998:60).  

Lenore Negrin Arnberg skriver i sin artikel Invandrarbarn i förskolan – den svenska 

modellen (1996) att även yngre invandrarbarn i förskolan kunde få hemspråksträning, 

det var dock inte reglerat som en skyldighet för kommunerna. Från och med 1977-78 

blev det möjligt för sexåringarna och 1979-80 för femåringarna att delta i 

hemspråksträning. Detta tack vare att riksdagen beslutat om statsbidrag till kommunerna 

för antalet invandrarbarn som deltog i hemspråksträning minst fyra timmar per vecka 

(Negrin Arnberg 1996:189).  

Sedan 1970-talet har antalet invandrar- och flyktingbarn ökat i förskolan, vilket 

troligtvis beror på den ökade flyktingströmmen under 80-talet. Däremot ökade inte 

andelen barn som får hemspråksstöd i samma takt. Istället har antalet barn som deltar i 

hemspråksstödet i förskolan sjunkit kraftigt sedan 1984. Orsakerna till denna minskning 

kan bland annat bero på ekonomiska förändringar, mycket i form av besparingar 

(Negrin Arnberg 1996:191). I rapporten Tre decenniers modersmålsstöd (2003) av 

Skolverket berättas att statsbidraget för modersmålsstöd slopades under 1990-talet och 

ersattes istället av ett generellt statsbidrag till kommunerna. Konsekvensen av det 

                                                 

5
 Janulf (1998) använder begreppet ”hjälpspråk”, men förklarar inte närmare vad det innebar. 
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ändrade statsbidraget blev att kommunerna minskade resurserna till bland annat 

modersmålsstödet, trots att Socialstyrelsen 1992 ansåg att:   

[…] det stöd som barnet får i sitt hemspråk av föräldrarna räcker oftast inte. Dels vistas barnet större 

delen av sin vakna tid utanför hemmet. Dels är det delvis olika saker som man talar om hemma i 

familjen och det man lär sig i samspelet med vuxna och andra barn i förskolan och den övriga 

omgivningen. Om inte barnet får lära sig nya ord och begrepp i förskolan parallellt på sina båda språk 

kan det bli två språk för två skilda världar och avstånd i stället för närmande mellan kulturerna. 

(Skolverket 2003:18) 

 

Sedan Skolverkets rapport från 2003 har språklagen (SFS 2009:600), lagen om 

nationella minoriteter och minoritetsspråk (SFS 2009:724) samt skollagen (SFS 

2010:800) tillkommit. Skillnaden i nya skollagen och gamla skollagen (SFS 1985:1100) 

är bland annat att modersmålsstöd i förskolan och modersmålsundervisning i 

grundskolan nu finns lagstadgat, vilket det alltså inte fanns 1985. Detta borde ge barn 

med annat modersmål än svenska en större möjlighet till modersmålsstöd och 

modersmålsundervisning på sitt eget språk.  

4. Litteraturöversikt 

Litteraturöversikten försöker svara på den första forskningsfrågan, alltså: vad säger 

forskningen angående språkinlärning och kognition hos två- eller flerspråkiga barn? För 

att besvara den frågan har litteratur som används inom tvåspråkighet samt 

undervisningen för barnspråksutveckling använts. Även databasen Linguistics and 

Language Behavior Abstracts har använts. För att hitta ytterligare litteratur, har jag även 

haft kontakt med professor Leena Huss på Hugo Valentin-centrum i Uppsala och 

Josefin Lindgren på Institutionen för lingvistik och filologi vid Uppsala universitet. 

4.1. Tvåspråkighet och språkkunskaper 

Pirjo Janulf (1998) har i sin doktorsavhandling Kommer finskan i Sverige att fortleva? 

jämfört språkkunskaperna hos sverigefinska elever i Botkyrka med finlandssvenska 

elever i Åbo, Finland. Eleverna i Botkyrka var dessutom indelade i två grupper 

beroende på ifall de gick i en finskspråkig klass eller i en svenskspråkig klass med 

modersmålsundervisning i finska någon gång i veckan. Janulf undersökte i huvudsak 

det skriftliga språkkunskaperna i svenska och finska hos båda grupperna. Som metod 



11 

 

använde hon språkliga test bestående av läsförståelsetest både på finska och svenska, 

rättstavningstest på svenska och finska, lucktest på svenska och finska samt 

läshastighetstest på svenska. Läshastighetstest på finska fanns inte standardiserad enligt 

Janulf (1998:96). Janulf bad också samtliga deltagare att skriva en uppsats på svenska 

och finska. Den finlandssvenska gruppen i Åbo hade bättre resultat i de flesta testerna 

på svenska. I läsförståelsetest på finska var den finlandssvenska gruppen lika bra som 

de sverigefinska eleverna i finskspråkig klass, medan de sverigefinska eleverna i 

finskspråkig klass var bättre i rättstavning på finska. Den grupp som klarade sig sämst i 

alla tester var de sverigefinska eleverna som gick i svenskspråkig klass. Enligt Janulf 

var det mest överraskande i undersökningen att de finlandssvenska eleverna var så 

duktiga på finska, trots att de ofta inte hade mer undervisning i finska språket än de 

sverigefinska eleverna som fick modersmålsundervisning någon gång i veckan. I det 

fallet har omgivningen en stor betydelse enligt Janulf (1998:138). Eftersom Åbo i hög 

grad är finskspråkigt, kommer alla i kontakt med det finska språket dagligen utanför 

hemmet. Vidare kan man anta att även innanför hemmet kan det finska språket finnas 

tillgängligt, framförallt via tv och radio.  

Med Janulfs resultat som utgångspunkt skulle man kunna dra slutsatser som att en 

sverigefinsk elev som endast får modersmålsundervisning en gång i veckan, inte fullt ut 

kommer att kunna komma upp i liknande nivåer av aktiv tvåspråkighet som till exempel 

en finlandssvensk elev bosatt i Finland. Orsaken till det har inte med skolans 

undervisning att göra, utan med bristen på tillgängligheten av språket i andra domäner 

utanför hemmet.  

Thomas och Collier (2002) har gjort en långtidsstudie om tvåspråkiga elevers 

kunskaper i andraspråket i USA. I studien ingick elever med spanska som L1 och 

engelska som L2. Studien jämförde hur elevernas språkkunskaper i engelska 

utvecklades beroende på vilken utbildningsform de deltog i. De elever som ingick i 

studien fick antingen en helt engelskspråkig skolgång eller en skolgång där engelska 

och spanska användes i olika utsträckning. Till exempel kunde eleverna få hälften av 

instruktionerna på spanska och hälften på engelska i ett antal år, innan språket gradvis 

utökades till engelska, eller så kunde eleverna till en början få största delen av 

instruktionerna på spanska för att sedan gradvis öka till engelska under de senare 

årskurserna. Thomas och Colliers resultat visade att de tvåspråkiga elever som hade fått 
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utbildning även på spanska hade bättre resultat i engelska i slutet av studien än de elever 

som hade fått sin skolgång enbart på engelska. Thomas och Colliers studie visar att det 

är viktigt att ge ett tidigt stöd i L1 för att L2 ska kunna utvecklas till en bra nivå.  

Det finns studier som visar att mängden input är viktig vad gäller utvecklingen av 

flerspråkighet. Mueller Gathercole och Thomas (2009) har gjort en studie på tvåspråkig 

språkutveckling i Wales, där engelska är det dominerande språket och walesiska är ett 

minoritetsspråk. I studien ingick familjer med olika språkstrategier, där familjernas 

språk hemma var antingen endast walesiska, endast engelska eller både walesiska och 

engelska. Skolspråket för barnen i dessa familjer var också medräknad. Precis som i 

hemmiljö var skolmiljön antingen helt walesisk, helt engelsk eller både walesisk och 

engelsk. Resultatet visade att barn ur samtliga familjer kunde lära sig majoritetsspråket 

engelska lika bra, oavsett om det kom från en bakgrund där man talade endast walesiska 

eller från en engelsk-walesisk bakgrund. Resultatet visade också att det var generellt 

svårare att lära sig minoritetsspråket fullt ut. De som hade bäst chanser att lyckas med 

att utveckla en bra nivå av walesiska var de som hade en bakgrund med walesiska både 

hemifrån och från skolan, alltså där mängden input var som störst. Artikelförfattarna 

skriver också att aktiv tvåspråkighet är lättare i Wales som är ett stabilt tvåspråkigt 

samhälle, medan det är svårare att upprätthålla aktiv tvåspråkighet i ett samhälle där 

minoritetsspråken talas av färre och där möjligheten till input är mindre.  

Baserat på litteraturen, skulle man kunna anta att den traditionellt enspråkiga miljön i 

Sverige försvårar möjligheterna till en aktiv flerspråkighet. Det krävs mycket input både 

hemifrån och utifrån för att det ska fungera optimalt. Det finns dock förutsättningar för 

det. I grundskolan ska modersmålsundervisning erbjudas om det finns skäl för det (SFS 

2010:800 7 §). Samtidigt har de nationella minoriteterna särskilda rättigheter till sitt 

språk och sin kultur i allmänhet (SFS 2009:724). De nationella minoriteterna har också 

mer rättigheter i en förvaltningskommun (SFS 2009:724). Alla dessa faktorer kan ge 

fler möjligheter till input för den som så önskar, även om det mesta av inputen sker i 

hemmiljö. 

4.2. Tvåspråkighet och kognition 

Enligt Colin Baker, Foundations of Bilingual Education and Bilingualism (2006), har 

många äldre studier där man undersökte hur tvåspråkighet påverkar kognitionen, visat 

på negativa resultat. Skutnabb-Kangas diskuterar de negativa resultaten i Tvåspråkighet 
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(1981). Hon anser att en av de bidragande orsakerna till de negativa resultaten var att 

man förväntade sig just det. Man ville se vilka problem som tvåspråkighet medförde, 

eftersom man ansåg att tvåspråkiga barn klarade sig dåligt i skolan. Vidare 

sammanställer Skutnabb-Kangas de vanligaste typerna av undersökningar som 

användes för att studera tvåspråkiga barns kognitiva förmåga. Hennes sammanställning 

visar att det var vanligt med undersökningar på barnens L2, utan hänsyn till barnens 

modersmål. Testerna var oftast verbala, vilket förutsatte goda verbala kunskaper i 

andraspråket. I undersökningarna jämfördes de tvåspråkiga barnens resultat med 

enspråkiga barns resultat i samma tester. Det förekom även tester på barnens båda 

språk. Där fick barnen oftast högre resultat när de testades på sitt modersmål. Det svåra 

med den här typen av tester var att de sällan var standardiserade på båda språken 

(Skutnabb-Kangas 1981:224-226).  

I rapporten Tre decenniers modersmålsstöd (2003) av Skolverket kan man läsa att 

det under 1970- och 1980-talen ansågs av språkforskare att modersmålet hade ”[...] en 

grundläggande betydelse för barns personlighetsutveckling, såväl socialt som 

känslomässigt och intellektuellt [...]” (Skolverket 2003:18). Barnen som hade en 

känslomässig relation till sitt modersmål och dessutom hade ett gott ordförråd och klara 

begrepp på sitt språk, skulle lära sig sitt nya språk på ett naturligt sätt och förstå ordens 

innebörd och mening (Skolverket 2003:18).  

Modernare forskning inom tvåspråkighet och kognition fokuserar mer på själva 

tankeprocesserna istället för på resultatet av tänkandet (Baker 2006:156). Till exempel 

tittar man på hur information och språk bearbetas mentalt. 

Baker (2006) nämner studier av Bialystok (1987a, 2001a, 2001b) som visar att 

tvåspråkiga personer/barn har en bättre kognitiv kontroll av lingvistisk bearbetning. 

Detta testades genom att barnen skulle bedöma ifall en mening var grammatiskt korrekt, 

oavsett om innehållet var korrekt eller tokigt. Vidare nämner Baker en annan studie av 

Bialystok (1987b) där man undersökte hur ord bearbetades och när man blev medveten 

om vad ett ord är. Genom att testa barnens förmåga att urskilja enskilda ord ur meningar 

kan man se ifall barnen har utvecklat förmågan att förstå att ord har även en individuell 

betydelse bortsett från betydelsen i meningen. Enligt Baker visade resultatet att 

tvåspråkiga barn utvecklar förmågan att skilja på ord tidigare än enspråkiga barn gör 

(Baker 2006:157).  
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Kroll & Bialystok skriver i artikeln Understanding the consequences of bilingualism 

for language processing and cognition (2013) att den senaste tidens forskning har visat 

att tvåspråkiga har en förmåga att kombinera information om sina båda språk även när 

de bara använder ett av språken i fråga. Studier har också visat att i tester som kräver att 

man bortser från irrelevant information och där uppgifter växlas har de tvåspråkiga fått 

bättre resultat jämfört med enspråkiga (Kroll & Bialystok 2013). 

Sammanfattningsvis kan man säga att den moderna forskningen visar att tvåspråkiga 

individer har en förmåga att utnyttja sina modersmål i ett samspel som är gynnsamt för 

det kognitiva tänkandet. I motsats till resultaten i äldre forskning, där man inte tog 

hänsyn till individens modersmål och oftast använde sig av endast verbala test, har det 

visat sig att förmågan att hantera två språk inte är ett hinder i tankeprocessen. 

4.3. Språkbyte och finsk-svensk tvåspråkighet 

Ett begrepp som ibland kommer upp när man läser om minoritetsspråk och invandring, 

är ”språkbyte”. Baker (2006) menar att ett existerande och aktivt minoritetsspråk ofta 

används mindre och mindre för varje generation. Till slut har majoritetsspråket tagit 

över i de domäner där minoritetsspråket förut var vanligt. Den här skiftningen kan vara 

snabb eller långsam. En variant är ett så kallat ”tregenerationsskifte”, ”three generation 

shift”, där den första generationen har kvar sitt språk samtidigt som de lär sig det nya 

språket. Andra generationen anpassar sig mer till majoritetsspråket, men använder 

minoritetsspråket i kommunikation med till exempel föräldrar, far-/morföräldrar, men 

använder majoritetsspråket i mer formella sammanhang. Till slut används 

majoritetsspråket mer och mer i sammanhang där man tidigare använde 

minoritetsspråket. Den tredje generationen väljer att inte använda minoritetsspråket. 

Även fyragenerations- och femgenerationsskifte är möjligt. Då är minoritetsspråket mer 

dominerande i vissa sammanhang, till exempel vid möjligheter till utbildning i 

minoritetsspråket, arrangerade äktenskap eller ett starkt kyrkligt engagemang där 

språket används. Alternativt har man en önskan att aktivt behålla sitt minoritetsspråk, 

exempelvis när assimilering till majoritetsspråket och dess kultur inte motsvarar ens 

känslomässiga identitet, kan man få en längtan att återupptäcka sin ursprungliga kultur 

och språket som talades av till exempel far-/morföräldrarna eller ännu längre bak i 

generationer. 
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Baker (2006) har sammanställt kriterier för att visa vad som kan påverka om ett 

minoritetsspråk byts till majoritetsspråk eller behålls. Baker menar att språkbyte finns 

konstant närvarande i ett samhälle med minoritetsspråk. Det kan vara en snabb eller 

långsam skiftning av språk, antingen mot majoritetsspråket eller mot minoritetsspråket, 

detta kan variera beroende på de olika ovan nämnda faktorerna. Dessa faktorer kan vara 

avgörande ifall det blir ett tre-, fyra- eller femgenerationsskifte eller inget skifte alls. 

Bakers kriterier kommer här att jämföras med det finska språket, eftersom en del av 

uppsatsen fokuserar på nationella minoritetsspråk. Samtidigt måste man tänka på att för 

många andra språk i Sverige kan det vara ännu svårare att undvika språkbyte, eftersom 

de inte har samma särställning som nationellt minoritetsspråk i Sverige som finskan har. 

Här följer några exempel från Baker (2006:76-77) på olika faktorer som kan fördröja 

språkbyte: 

 Att språket är standardiserat och existerar i skriftspråk.  

 Språket använder ett relativt enkelt alfabet som gör det lätt att till exempel 

producera tryckta material. 

 Att språket har internationellt status.  

 Att språket har status som ett nationellt språk eller minoritetsspråk.  

 Det finns en flexibilitet i att utveckla språket, till exempel finns en begränsad 

användning av ord och termer från majoritetsspråket. 

Även om det finska språket är standardiserat och använder sig av det latinska alfabetet, 

kan det ändå finnas svårigheter för det att existera i Sverige. Vad gäller internationell 

status, så stämmer detta för finska i den grad att finska är ett officiellt språk inom 

Europeiska unionen (Europeiska kommissionen). Eftersom finska språket har status 

som ett nationellt minoritetsspråk i Sverige, finns det möjligheter att få service inom 

vissa domäner på just finska. Samtidigt finns det kommuner och landsting där finska är 

ett förvaltningsspråk. I dessa kommuner och landsting har man en ännu större möjlighet 

till service på finska, till exempel inom äldreomsorg. Det ska också enligt lag (SFS 

2010:800) finnas möjlighet för barn att få modersmålsundervisning i skolan och 

modersmålsstöd i förskolan. Trots att det finska språket är ett nationellt minoritetsspråk 

i Sverige, har det inte lika hög status i samhället som till exempel engelskan. Detta 

märks inte minst i jobbannonser hos till exempel Arbetsförmedlingen, där ordet 
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”engelska” oftare förekommer i jobbannonserna framför ordet ”finska”
6
 

(Arbetsförmedlingen). 

Ytterligare några faktorer för att behålla ett minoritetsspråk enligt Baker (2006:76-

77) är bland annat: 

 Att det finns många talare som bor i samma område, till exempel i samma 

stadsdel.  

 Att det är nära till hemlandet och/eller om det är lätt att resa dit.  

 Om det finns möjlighet till arbete där det egna språket talas dagligen.  

 Man identifierar sig mer med hemlandet och dess kultur än med 

majoritetskulturen.  

 Det finns en pågående, eller inte för "gammal", invandring från hemlandet.  

 Att det finns olika modersmålsinriktade program eller undervisning, i till 

exempel i skola, massmedia, lokala organisationer/föreningar och 

fritidsaktiviteter.  

 Att man har en etnisk identitet som är starkt sammankopplad med hemlandet 

eller har en känslomässig koppling till modersmålet.  

Dessa faktorer stämmer i stort överens med finska i Sverige idag. När 

arbetskraftsinvandringen från Finland till Sverige var stor under 60- och 70-talet, var det 

kanske vanligare att finländarna valde att bosätta sig nära varandra, förslagsvis nära 

arbetsplatsen. Det kanske inte är så vanligt idag att man aktivt väljer att bosätta sig i 

närheten av andra finskspråkiga familjer. Även om invandringen från Finland till 

Sverige har minskat under de senaste åren, så finns det fortfarande en pågående 

invandring (se tabell 1). Att kunna använda det finska språket dagligen i arbete, är svårt 

idag. Även där är det engelskan som har en högre status, förutom svenskan, än finskan. 

I vissa kommuner finns också lokala föreningar för finländare/finsktalande som 

anordnar olika aktiviteter. Enligt Finlands ambassad i Stockholm finns idag
7
 12 skolor i 

Sverige där antingen hela skolans verksamhet är inriktad mot finska eller det finns 

                                                 

6
 Baserat på en enkel sökning gjord 2015-01-13 på Arbetsförmedlingens internetsida. Sökordet ”finska” 

resulterade i 229 jobbannonser där ordet återfinns. Sökordet ”engelska” resulterade i 3805 jobbannonser 

innehållande det sökta ordet. 

7
 Listan uppdaterad 2014-06-24. 
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möjlighet att få delar av undervisningen på finska. Många av dessa skolor har också 

förskoleverksamhet (Finlands ambassad). 

I sin doktorsavhandling Simultan tvåspråkighet i svensk-finsk kontext (1991) 

undersöker Leena Marjatta Huss hur språkvalet ser ut för 23 svensk-finska barn under 

en period på tre år. Barnen var mellan åldrarna 1.8 (1 år, 8 månader) och 5.7 (5 år, 7 

månader) vid undersökningens början. Gemensamt för alla barnen var att de hade både 

en finsk och en svensk förälder. Alla familjer hade aktivt tagit beslutet att uppfostra sina 

barn tvåspråkigt. Dessutom talade föräldrarna dagligen var sitt språk till barnen. En del 

av barnen fick tvåtimmars ”hemspråksträning”
8
 per vecka i förskolan, några hade en 

finskspråkig dagmamma och resten av barnen vistades i endast svenskspråkig 

förskolemiljö eller hade ingen barnomsorg alls utanför hemmet. Avhandlingens 

huvudsyfte var att ta reda på dels vilket språk barnen väljer att tala till sina föräldrar, 

dels hur föräldrarnas språkplanering och deras förhållningssätt till respektive språk 

påverkar barnets val av språk. Slutsatsen visade att det svenska språket tenderar att bli 

ett majoritetsspråk för barnen, även i samtal med den finska föräldern. Detta, tror Huss, 

beror huvudsakligen på föräldrarnas språkplaneringsstrategier, som till exempel om 

föräldrarna använder sig konsekvent av strategin ett språk – en förälder samt om de 

accepterar kodväxling och språkblandning eller inte. Vidare visade Huss undersökning 

att det dominerande språket kunde skifta från svenska till finska under en period 

beroende på till exempel en längre vistelse i Finland bland finskspråkiga släktingar och 

vänner eller om barnen började i finskspråkig barnomsorg eller om de började med 

hemspråksträning ett par timmar i veckan.  

Trots att syftet med doktorsavhandlingen inte var att undersöka hur eventuell 

hemspråksträning/modersmålsstöd påverkar de flerspråkiga barnens språkliga 

utveckling, visar det ändå tendenser till att så kan vara fallet. Även om det viktigaste 

arbetet med barns två- eller flerspråkighet sker i hemmet skulle barns språkutveckling 

eventuellt kunna gynnas utifrån, till exempel från barnomsorgen. En stor del av barns 

generella språkutveckling sker ändå i förskolan, eftersom många barn tillbringar mycket 

tid där. Det skulle kanske kunna ge de barn som är lite osäkra i sin flerspråkiga identitet 

                                                 

8
 Ordet ”hemspråksträning” används av Huss i avhandlingen. Jag väljer att använda samma begrepp när 

jag refererar till hennes avhandling. 
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en positiv uppmuntran till att utvecklas till flerspråkiga individer om det fick tillgång till 

mer input (sid 12 ovan, Mueller Gathercole och Thomas 2009).  

Sammanfattningsvis skulle man kunna fundera över hur ett eventuellt språkbyte 

skulle kunna se ut för de finskspråkiga i Sverige. Huss resultat visade att det svenska 

språket hade tendenser till att bli ett majoritetsspråk för de finskspråkiga barnen. 

Eftersom dessa barn var andragenerationens invandrare (Huss 1991), skulle alltså ett 

tregenerationsskifte vara fullt möjligt. Däremot kan det finnas faktorer som bromsar 

skiftet. Som nämndes ovan, finns det möjlighet för en aktiv finskspråkig skolgång i 

vissa orter i Sverige. År 2014 är 52 kommuner förvaltningsområden för finska språket
9
, 

vilket gör att det dels finns möjlighet att få service på finska i kommunala ärenden samt 

att det kan finnas möjlighet för exempelvis finskspråkiga kulturaktiviteter i 

kommunerna. Detta kan bidra till en ökad kulturell samhörighet och en önskan att värna 

om det gemensamma språket. Dessutom arbetar Institutet för språk och folkminnen med 

språkrådgivning för minoritetsspråken. För finskans del innebär detta bland annat att 

man arbetar med att ge förslag på översättningar till finska för begrepp som annars är 

typiska för det svenska samhället, som till exempel ordet ”Försäkringskassa”, där det 

inte finns något motsvarande i Finland (Institutet för språk och folkminnen). Alla dessa 

faktorer samt de som nämndes tidigare med hänvisning till Baker (2006) kan fördröja 

språkbytet för finskans del. Dock är det väldigt individuellt för de enskilda talarna hur 

fort ett språkbyte sker. Då handlar det i huvudsak om familjens egna intressen och 

relationen till sitt modersmål och sitt hemland. För oavsett hur mycket hjälp man kan få 

från kommunen eller skolan så är det fortfarande upp till var och en att aktivt delta i den 

finskspråkiga verksamheten. Som tidigare nämndes, kan det vara ännu svårare för andra 

språk att överleva i Sverige. Där kan det vara ännu viktigare med familjernas egna 

engagemang och uppmuntran utifrån, från till exempel skola och förskola.  

                                                 

9
 Sedan 1 februari 2014. Från och med 1 februari 2015 kommer 59 kommuner att ingå i det finska 

förvaltningsområdet (Länsstyrelsen Stockholm). 
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5. Data 

5.1. Data för kommunstudien 

Syftet med kommunstudien är att försöka svara på de återstående fyra 

forskningsfrågorna, alltså: Vilket modersmålsstöd erbjuds i förskolan i fyra av Uppsala 

läns kommuner? På vilket sätt stämmer styrdokumenten och kommunernas arbete 

överens med vad forskning visar? Till vilken grad följer kommunerna styrdokumenten? 

Och vilket modersmålsstöd erbjuds i ett nationellt minoritetsspråk i en kommun som är 

ett förvaltningsområde för ett visst nationellt minoritetsspråk? 

För att begränsa kommunstudien valdes fyra kommuner med liknande 

befolkningsmängd och som geografiskt ligger i närheten av varandra. Två av 

kommunerna skulle vara förvaltningsområden för ett nationellt minoritetsspråk och två 

av kommunerna skulle inte vara det. Kommunerna som valdes var Knivsta kommun, 

Heby kommun, Tierps kommun samt Håbo kommun. Samtliga ligger i Uppsala län. Av 

länets åtta kommuner är sex förvaltningsområden för finska språket. Endast två 

kommuner i Uppsala län är inte det. Dessa två är Knivsta kommun och Heby kommun. 

Tierps kommun och Håbo kommun valdes dels efter läge och dels efter 

befolkningsmängd. Geografiskt ligger Knivsta kommun bredvid Håbo kommun och 

Tierps kommun ligger bredvid Heby kommun. Befolkningsmängden skiljer sig inte åt 

så mycket i dessa fyra kommuner (Tabell 2, SCB). 

 

Tabell 2. Befolkningsmängd. (SCB) 
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Första steget i kommunstudien var att studera respektive kommuns hemsida. På 

samtliga kommuners hemsidor söktes efter information som beskrev hur man arbetar 

med modersmålsstöd i förskolorna utifrån vad som anges i Skollagen, alltså: 

"(f)örskolan ska medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet 

att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål" (SFS 2010:800 kap 8, 10 §). 

I kommuner som ingår i förvaltningsområdet för finska språket söktes även 

information om hur man arbetar med just finska inom förskolan. Detta undersöktes först 

via den svenska sidan, sedan via den finska. Möjlighet att få hela eller delar av 

verksamheten på finska i någon förskola inom kommunen undersöktes också, alltså som 

anges i lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk:  

När en kommun i ett förvaltningsområde erbjuder plats i förskola eller sådan pedagogisk verksamhet 

som avses i 25 kap. skollagen (SFS 2010:800) som kompletterar eller erbjuds i stället för förskola, 

ska kommunen erbjuda barn vars vårdnadshavare begär det plats i sådan verksamhet där hela eller 

delar av verksamheten bedrivs på finska, meänkieli respektive samiska. (SFS 2009:724, 17 §)
10

 

 

Andra steget i kommunstudien var att skicka e-post till de fyra kommunerna och 

ställa frågor utifrån informationen på hemsidan. Syftet med detta var att ta reda på hur 

väl informationen på hemsidan stämde överens med kommunernas arbetssätt. Sedan 

jämfördes svaren dels med informationen som fanns att tillgå på respektive hemsida och 

dels med varandra, för att kunna se om det fanns några likheter eller skillnader i 

arbetssättet i kommunernas förskolor. Särskilt jämfördes också ifall de kommuner som 

ingår i förvaltningsområdet för finska hade ett medvetet arbetssätt vad gäller just det 

finska språket. Detta gjordes för att se hur kommunen behandlar minoritetsspråk. 

5.2.  Avgränsning 

I den här uppsatsen är valet av metod en mindre kommunstudie. Att göra en egen 

undersökning för att besvara den första forskningsfrågan hade visserligen varit väldigt 

intressant, men alldeles för omfattande. Därför får en litteraturöversikt över aktuell 

forskning försöka svara på frågan om språkinlärning och kognition. Det hade dessutom 

behövts en långtidsstudie, för att kunna få fram ett rättvist resultat.  

                                                 

10
 Via SFS 2010:865, lag om ändring i lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk.  
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Kommunstudien begränsar sig till ett fåtal kommuner i närheten av varandra. En 

mer omfattande undersökning med flera kommuner inblandade hade visserligen kunnat 

innebära noggrannare resultat, men även en liten studie kan ibland räcka för att ge en 

inblick i en fråga. 

6. Resultat 

Till kommunstudien valdes fyra kommuner i Uppsala län. Gemensamt för dessa 

kommuner var att alla fyra verkade använda sig av samma grundläggande arbetssätt, att 

modersmålsstöd ska vara en integrerad del av den dagliga verksamheten på förskolan. 

På Knivsta kommuns hemsida finns arbetssättet beskrivet: 

I förskolor där det finns barn med annat modersmål än svenska har förskolan ett uppdrag att anpassa 

arbetssätt, organisera aktiviteter och lärmiljöer så att barnet både utvecklar det svenska språket och sitt 

modersmål. 

Det språkutvecklande arbetssättet med fokus på flerspråkighet innebär bland annat att förskolan: 

 I mötet med barnet har ett medvetet förhållningssätt för att stödja barnets identitetsskapande 

och språkutveckling. 

 Tar stöd av föräldrar i arbetet med flerspråkighet, kultur och identitetsskapande. 

 Tar stöd av eventuell flerspråkig personal. 

 Utvecklar flerspråkiga lekar och lärmiljöer på förskolorna. 

 Synliggör olika kulturer och modersmål i verksamheten genom till exempel föremål, bilder 

och böcker. 

 Erbjuder barnen att ta del av kulturuttryck på sitt modersmål som till exempel sagor, sång, 

musik och drama. (Knivsta kommun) 

 

Konkret betyder detta alltså att det är pedagogerna på förskolan som ansvarar för att 

bedriva modersmålsstöd, med hjälp av eventuell flerspråkig personal och flerspråkiga 

föräldrar. Kommer barnens modersmål att kunna utvecklas om det inte finns någon 

förskolepedagog som kan det aktuella språket eller en särskild modersmålspedagog som 

kommer till förskolorna? Eller kommer fokus huvudsakligen att ligga på kultur och 

utvecklande av identitet? Detta arbetssätt är det som av Skolverket bedöms som mest 

effektiv. Dock förutsätter detta arbetssätt att det finns tillgång till flerspråkig personal 

(Skolverket, 2003). 
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6.1. Knivsta kommun 

Före årsskiftet 2013-2014 anlitade Knivsta kommun modersmålspedagoger från 

Uppsala för att bedriva modersmålsstöd i förskolorna. Från och med januari 2014 har 

man istället valt att arbeta med modersmål integrerat med den dagliga verksamheten, så 

som beskrivs på kommunens hemsida. Det finns både för- och nackdelar med att byta 

arbetssätt. Fördelarna är främst för de barn som tidigare inte hade modersmålsstöd på 

grund av till exempel för få elever eller brist på modersmålspedagog. Nu finns det en 

möjlighet för dem att ta del av sånger, ord och uttryck på sitt modersmål även utanför 

hemmet. Samtidigt är det också ett sätt för de övriga barnen i gruppen att bli medvetna 

om andra kulturer. För de barn som har haft besök av en modersmålspedagog varje 

vecka blir situationen också annorlunda. Möjligheten att varje vecka få interagera med 

en pedagog som talar modersmålet och på detta sätt utveckla sitt ordförråd, försvinner 

helt. Däremot kan de barn nu få en möjlighet att mer öppet prata om och ta del av sin 

kultur tillsammans med kamraterna i förskolegruppen.  

Efter personlig kontakt med Knivsta kommun, mars 2014, framgick det att eftersom 

detta är ett nytt sätt att arbeta på för Knivsta, har det inte etablerats överallt ännu. Enligt 

förskolestrategen på Knivsta kommun skulle förskolepersonalen inom kommunen från 

och med mars 2014 få stöd av en specialpedagog för att utveckla arbetssätt och 

flerspråkiga lärmiljöer. Förskolestrategen skrev också att förskolorna svarar själva för 

sitt sätt att arbeta med modersmål, eftersom behovet av modersmålsstöd varierar i de 

olika förskolorna.  

Efter ytterligare kontakt med kommunen, december 2014, med syfte att komma i 

kontakt med denna specialpedagog, visade det sig att en sådan aldrig tillsattes. Istället är 

det en annan specialpedagog som, till en väldigt liten del, har till uppgift att stötta 

förskolorna i det flerspråkiga arbetet. Specialpedagogen berättar att varje förskola har en 

så kallad ”språkutvecklare”. Språkutvecklarna träffas tillsammans med 

specialpedagogen några gånger per termin. Några av språkutvecklarna går också kursen 

Flerspråkighet och interkulturalitet i förskolan
11

. Kursen ingår i Förskolelyftet
12

.  

                                                 

11
 Kursplan för kursen finns bland annat här: http://sisu.it.su.se/pdf_creator/cached/25328/32331 

(Stockholms universitet, hämtad 2015-02-23). 

12
 Förskolelyftet innebär kompetensutveckling för förskollärare till följd av den reviderade läroplanen för 

förskolan (Skolverket). 

http://sisu.it.su.se/pdf_creator/cached/25328/32331
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På frågan om hur förskolepedagogerna ska kunna utveckla modersmålet hos barn 

med annat modersmål än svenska om pedagogerna själva inte kan språket i fråga, var 

svaret från specialpedagogen att det kan de inte. Istället kan pedagogerna ”lyfta fram 

varje enskilt barns erfarenhet av att kunna uttryck, på sitt modersmål/ sina modersmål 

och på andra olika sätt”. 

Eftersom Knivsta kommun inte är ett förvaltningsområde för finska språket, finns 

ingen särskild avdelning för finskspråkiga barn. 

6.2. Heby kommun  

På Heby kommuns hemsida finns ingen information alls om hur man arbetar med 

modersmål inom förskolan, eller om man gör det överhuvudtaget. Ingen information 

finns heller om modersmål inom skolan. Däremot kan man komma till en blankett om 

anmälan till modersmålsundervisning. Först där finns information om rätten till 

modersmålsundervisning i förskoleklass och grundskola. Där finns också information 

om särskild rätt till modersmålsundervisning i ett nationellt minoritetsspråk. Blanketten 

verkar gälla enbart från och med förskoleklass. Letar man vidare på sidorna tillhörande 

förskola, kan man hitta en blankett för anmälan till förskoleplats. Där finns möjlighet att 

fylla i om barnet har annat modersmål än svenska. 

I ett mejl från förskolecheferna i Heby kommun, april 2014, framgår det att 

förskolorna arbetar med modersmål. Samtidigt är man medveten om att det finns ett 

behov av att utveckla arbetsmetoderna kring modersmålsstödet i förskolorna. Upplägget 

med modersmålsarbetet verkar likna det som beskrivs på Knivsta kommuns hemsida. 

Man lyssnar på sånger på olika språk och lär sig vissa ord som till exempel namn på 

frukter, leksaker och vissa fraser som ”hej” och ”hej då”. Till detta tar man hjälp av 

föräldrar och barnen själva. Man uppmärksammar också andra kulturers högtider och 

ritar och pratar om flaggor. 

Heby kommun erbjuder språkpraktik i förskoleverksamheten för vuxna elever som 

studerar svenska för invandrare. Den här sortens samarbete kan bidra till att synliggöra 

olika kulturer. Samtidigt blir barnen medvetna om olika språk. Att saker och ting heter 

annorlunda på olika ställen i världen. Dock kan den här sortens verksamhet inte 

förväntas utveckla modersmålet hos barnen, eftersom syftet med språkpraktik är att i 

första hand utveckla den vuxna elevens svenska. Att Heby kommun använder sig av 

vuxna elever som studerar svenska för invandrare i sin förskoleverksamhet kan alltså 
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vara ett bra komplement, men ska inte ses som en ersättning för modersmålsstöd. 

Självklart beror det också helt på hur språkpraktiken är utformad och vad som förväntas 

av de olika parterna under praktikperioden. 

Heby kommun är inte ett förvaltningsområde för finska språket och gör inte heller 

någon skillnad på att språket är ett nationellt minoritetsspråk.   

6.3. Tierps kommun 

Tierps kommun blev förvaltningsområde för finska 1 januari 2010. På kommunens 

hemsida finns information om att barn har rätt att lära sig finska som modersmål, 

eftersom Tierps kommun är förvaltningsområde för finska språket. Informationen finns 

tillgänglig både på svenska och på finska. Det går också att anmäla sig direkt på 

hemsidan. Däremot kan själva anmälningsfunktionen på sidan ge missvisande 

information. I fliken för ”luokka/årskurs” där man ska välja vilken klass barnet går i står 

”esikoulu/förskola” överst på listan. Det som är missvisande eller tvetydigt är alltså 

själva begreppet. I Finland används ordet esikoulu när man pratar om det som i Sverige 

heter ’förskoleklass’, medan ordet ”förskola” i Finland översätts till ’päiväkoti’, alltså 

’daghem’ i översättning. Läser man alltså informationen på finska, kan man tolka det 

som att möjligheten till modersmål gäller från och med förskoleklass, medan om man 

läser informationen på svenska kan man tolka som att det gäller redan från förskolan. 

Efter att ha frågat Språkrådet för finska språket i Sverige, framgår det att ordet esikoulu 

används i en vidare bemärkelse i finska språket i Sverige än i finska språket i Finland. 

Vilket alltså kan betyda att man menar just ’förskola’. Tittar man på den finska sidan på 

Tierps kommuns internetsida, behandlas begreppet esikoulu som det svenska ’förskola’, 

precis som Språkrådet antyder. 

Efter en riktad tillsyn från Skolinspektionen våren 2011, påtalades att Tierps 

kommun inte ger ”[...] information om rätten till plats i förskoleverksamheten där hela 

eller delar av verksamheten bedrivs på finska språket […]” (Skolinspektionen, dnr 40-

2011:3022). Enligt uppföljningsbeslutet (2012-03-19) från Skolinspektionen har Tierps 

kommun redovisat att man nu ger informationen på sin hemsida. Mycket riktigt finns 

information om att kommunen ska erbjuda förskoleverksamhet på finska. Dock finns 

informationen endast tillgänglig om man går in via kommunens finska sida. 

Informationen står visserligen även på svenska, men endast om man har gått in via 
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fliken ”Suomeksi” ’på finska’. Däremot finns ingen information om på vilket sätt detta 

genomförs, eller vilken förskola som eventuellt har sådan verksamhet.  

Efter svar från Utvecklingsledare i Tierps kommun, april 2014, framgår det att det 

finns en särskild modersmålsresurs anställd i kommunen. Denna resurs ska arbeta med 

att ”sprida kunskaper och sprida idéer om hur man kan arbeta i barngrupperna” 

(Utvecklingsledare, Tierps kommun). Man arbetar med bland annat sånger, bilder, 

böcker och musik i grupper där det finns flerspråkiga barn. Detta liknar ungefär samma 

arbetssätt som nämndes i Heby kommun. 

Ytterligare kontakt togs med Tierps kommun under december 2014, denna gång med 

den person som fungerar som modersmålsresurs för förskolorna, för att ta reda på mer 

om arbetssättet ute på förskolorna. Modersmålsresursen förklarade att datorn är ett 

viktigt redskap i hennes arbete. Bland annat använder hon UR och olika bildordböcker 

på internet som sina arbetsredskap. Även program med stöd för olika språk används. 

Vidare låter modersmålsresursen barnen lyssna på varandras språk. Då kan även de 

enspråkiga svenska barnen vara med och lyssna. Dessutom pratar man om olika kulturer 

och traditioner. 

Enligt lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk ska en kommun inom 

förvaltningsområdet kunna erbjuda plats i verksamhet som antingen dels eller helt 

bedrivs på det aktuella minoritetsspråket, om detta begärs av vårdnadshavare (SFS 

2009:724, 17 §). Genom att studera Tierps kommuns hemsida framgår det inte ifall det 

finns en särskild avdelning på någon av kommunens förskolor där verksamhet bedrivs 

antingen helt eller delvist på finska, vilket skulle kunna tolkas som att det inte finns 

någon sådan. Efter svar från utvecklingsledaren bekräftas det att det i Tierps kommun 

för närvarande inte finns någon särskild avdelning för finskspråkiga barn. Däremot 

finns två förskollärare som arbetar med modersmålsstöd i finska i sin egen förskola och 

i andra förskolor där behovet finns. Dock framgår det inte i vilken utsträckning dessa 

förskollärare använder finska i verksamheten. Det skulle vara intressant att veta ungefär 

hur mycket tid som avsätts för verksamhet på finska, speciellt i de andra förskolorna än 

där pedagogerna arbetar i vanliga fall. 

6.4. Håbo kommun 

Håbo kommun blev, precis som Tierps kommun, förvaltningsområde för finska språket 

den 1 januari 2010. Informationen på hemsidan är tydlig. Där framgår att Håbo är 
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förvaltningsområde för finska språket och att det då finns vissa skyldigheter för 

kommunen, som till exempel att erbjuda delar eller hela förskolevistelsen på finska om 

föräldrarna så önskar. På hemsidan förklaras också att det just nu
13

 inte finns någon 

förskola eller en förskoleavdelning som är helt finskspråkig. Däremot finns en lista på 

förskolor där det finns finskspråkig personal tillgänglig. De föräldrar som önskar plats i 

en sådan avdelning för sitt/sina barn, kommer att ha förtur, enligt informationen på 

hemsidan. 

Håbo kommun ingick också i den riktade tillsynen tillsammans med Tierps kommun 

som Skolinspektionen gjorde under våren 2011. Håbo kommun fick då anmärkning på 

att de inte hade ”[...] inventerat behovet av förskoleverksamhet där hela eller delar av 

verksamheten bedrivs på finska språket” (Skolinspektionen Dnr. 40-2011:3022). Enligt 

uppföljningsbeslutet (2011-11-30) hade Håbo kommun inkommit med en projektplan 

för hur man skulle åtgärda detta. 

När det gäller modersmålsstöd i allmänhet inom Håbo kommun, framgår det att det 

inte anordnas någon enskild undervisning i modersmål. Istället ska modersmålsstödet 

utgöra en integrerad del av verksamheten på förskolan. På hemsidan finns ingen 

närmare information på hur det går till mer konkret. 

Efter svar från Utvecklingsledaren i Håbo kommun, maj 2014, framgår det att 

upplägget liknar det som de övriga kommuner i undersökningen har svarat; att man 

använder bild, sång, musik och rörelser i den dagliga verksamheten. Man menar att 

eftersom den växande kulturella mångfalden i förskolan ökar, ger det barnen möjlighet 

att ”grundlägga respekt och aktning för varje människa oavsett bakgrund, samtidigt 

skapas goda förutsättningar för att bygga kommunikation och språk” 

(Utvecklingsledare, Håbo kommun). 

I svaret från Håbo kommun framgår det också att från och med hösten 2014 kommer 

det att finnas en förskoleavdelning med delvis finsk verksamhet i centrala Bålsta. Med 

delvis finsk verksamhet menas att samtliga pedagoger på avdelning ska kunna finska, 

men det kommer även att finnas icke finsktalande barn i gruppen. Detta beror på att det 

för närvarande inte finns underlag för en hel grupp med finskspråkiga barn. I årsskiftet 

2014-2015 planeras en liknande avdelning i Skokloster, med samma upplägg av 

                                                 

13
 Våren 2014, då kommunens hemsida besöktes för första gången. 
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verksamhet. Både avdelningen i centrala Bålsta och den i Skokloster kommer att 

erbjuda verksamhet för åldrarna 1-5 år. Det skulle vara intressant att veta hur den här 

verksamheten kommer att se ut när den väl kommer igång. Hur stor del av den dagliga 

verksamheten kommer att bedrivas på finska? Kommer de eventuellt icke finskspråkiga 

barnen också att få ta del av verksamheten på finska eller kommer grupperna att delas 

upp inför vissa aktiviteter, som till exempel sångstund? Under uppsatsens arbete har 

tyvärr dessa frågor inte kunnat besvaras. 

7. Diskussion 

7.1. Metoddiskussion 

Det finns många olika sorters litteratur inom tvåspråkighetsforskningen och 

barnspråksforskningen och det kan vara svårt att begränsa sig till endast ett fåtal. Därför 

kan det självklart ifrågasättas ifall man har valt ”rätt” litteratur eller inte. Litteraturen 

som valts till denna uppsats hjälper till att besvara den aktuella forskningsfrågan. 

Valet av att endast inkludera kommuner i Uppsala län, kan också ifrågasättas. 

Uppsala län ensam kan inte förväntas ge en representativ bild av modersmålssituationen 

i Sveriges förskolor. Däremot ger undersökningen en idé om hur man kan tolka 

styrdokumenten och hur man kan lägga upp arbetet med modersmålsstöd. Trots att 

resultatet tyder på att samtliga fyra undersökta kommuner arbetar med modersmål på ett 

liknande sätt inom förskolan, kan inte resultatet förväntas spegla situationen för hela 

länet, även om de undersökta kommunerna tillsammans utgör hälften av Uppsala läns 

kommuner. 

Eftersom två av kommunerna är förvaltningsområden för finska, ger det oss också en 

bild av hur man kan välja att jobba med nationella minoritetsspråk och specifikt finska 

på förskolorna. I jämförelsen mellan Tierps kommun och Håbo kommun skiljer sig 

arbetssättet åt en del trots att dessa två kommuner blev förvaltningskommun för finska 

språket samtidigt. För att få en mer konsekvent bild av hur det ser ut med 

modersmålsstödet i ett nationellt minoritetsspråk inom olika förvaltningskommuner 

hade det behövts en mer omfattande undersökning med fler kommuner. 

Metoden hjälper däremot att ge svar på forskningsfrågorna. Genom att jämföra 

styrdokument och kommunernas arbetssätt med den aktuella forskningen, har det varit 

möjligt att besvara de aktuella forskningsfrågorna. Efter mejlkontakt med kommunerna 
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i fråga har man också kunnat få svar på frågorna om hur kommunerna arbetar med 

modersmålsstöd i förskolan samt hur man arbetar med modersmål i ett nationellt 

minoritetsspråk. 

7.2. Resultatdiskussion 

Det fanns stora skillnader på hur kommunerna informerade om modersmål inom 

förskolan på sin hemsida. Både Tierps kommun och Heby kommun saknade helt 

information om hur man arbetar med modersmål inom förskolan, eller om man 

överhuvudtaget gör det. Knivsta kommun och Håbo kommun däremot informerar 

väldigt tydligt hur man ser på modersmålet inom förskolan. 

Resultatet av kommunstudien visar att många kommuner har valt ett liknande sätt att 

arbeta med modersmålsstödet i förskolorna, även om graden av etablering varierar (sid 

21-27). Samtliga kommuner har som mål att modersmålsstödet ska vara en del av den 

dagliga verksamheten, istället för att ta in en pedagog utifrån. Däremot verkar man inte 

ta hänsyn till att den integrerade verksamheten förutsätter tillgång till flerspråkig 

personal (Skolverket 2003). Som Mueller Gathercole och Thomas (1999) kom fram till, 

är mängden input viktigt i utvecklandet av språkkunskaperna. Med flerspråkig personal 

i förskolorna, skulle mängden flerspråkig input kunna vara något större. Man bör dock 

komma ihåg att språken på förskolorna kan växla från år till år och termin till termin, 

beroende på nya barn som börjar i gruppen och barn som går vidare till förskoleklass. 

Det kan också finnas flera olika språk i en och samma grupp. Att då kunna ha tillgång 

till en eller flera pedagoger för att tillgodose alla språken varje termin, är nog näst intill 

omöjligt.  

I Heby kommun verkar det finnas ett välfungerande sätt att arbeta på, där man tar 

hjälp av föräldrar och SFI-elever i sitt arbete (sid 23-24). I Tierp finns en 

specialpedagog som har till uppgift att stötta förskolorna i deras flerspråkiga arbete (sid 

24-25). Även i Knivsta kommun fanns en ambition att ha en specialpedagog med ansvar 

för flerspråkighet i förskolan, men en sådan anställdes aldrig. Istället är det en annan 

specialpedagog som till viss del även har fått ansvaret för flerspråkiga frågor i 

förskolorna, utöver sina vanliga arbetsuppgifter (sid 22). 

Kan barnen utveckla sitt modersmål endast med hjälp av sånger och sagor? Finns det 

någon möjlighet att exempelvis få ord och uttryck förklarade för sig om det inte finns 

flerspråkig personal att tillgå? Hur kan förskolan hjälpa till att utveckla ett barns 
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modersmål om ingen av pedagogerna kan det specifika språket? Just den frågan 

besvarades av en av de kontaktade specialpedagogerna med att det kan de inte. Istället 

får man försöka stärka barnets identitet genom att lyfta fram kulturen och de begrepp 

som barnet redan kan via sitt modersmål (sid 22). Arbetssättet kan vara bra ur just 

kultursynpunkt. Barnen har en möjlighet att stärka sin kulturella identitet genom att 

kunna lyssna på sitt modersmål och får kanske möjligheten att berätta om sin kultur för 

kamraterna. Interaktionen blir dock inte densamma mellan barnet och pedagogen om 

denne inte kan språket i fråga. I förskolor där det däremot finns flerspråkig personal är 

nog förutsättningarna lite annorlunda. Det kanske finns mer utrymme för att göra 

flerspråkiga aktiviteter en naturlig del av dagen, till exempel vid sångstunden, 

matbordet eller vid eventuella utflykter. Förskolan kan hjälpa barnet att vara stolt över 

sin kultur redan i tidig ålder. Pedagogerna kan genom sitt agerande visa att den 

främmande kulturen är accepterad och samtidigt får barn som inte är bekanta med olika 

kulturer en chans att bli medveten om olika kulturer. I detta arbete är Heby kommun ett 

bra exempel på. Eftersom de tar in elever från SFI på språkpraktik, får barnen en 

möjlighet att bekanta sig med andra kulturer (sid 23-24).  

Förskolan ska hjälpa barnen att utveckla det svenska språket. Där kan identitet spela 

en stor roll. Att barnet känner sig accepterad och trygg med sin egen kultur och sitt 

språk, kommer att fungera som en bra grund för fortsatt flerspråkig utveckling. 

Samtidigt visar studier att barn som får stöd i sitt L1 har lättare att utveckla sin L2 

(Thomas & Collier 2002). 

Risken för språkbyte finns hela tiden. Om barnen får en större möjlighet att använda 

sitt modersmål även utanför hemmet, skulle språkbyte eventuellt kunna fördröjas (Baker 

2006). För många små barn är förskolan en regelbunden del av vardagen och skulle det 

finnas möjlighet för att kunna interagera på sitt modersmål även där, skulle kanske 

språkbyte kunna fördröjas något. För finska språkets del kan också ett erkännande som 

nationellt minoritetsspråk vara ett viktigt steg i fördröjandet av språkbyte. Om fler 

kommuner skulle bli förvaltningsområden för finska språket, skulle kanske finskans 

status förstärkas ytterligare, förutsatt att det skulle finnas resurser för till exempel fler 

finskspråkig personal på förskolorna. Dock är det fortfarande upp till varje individ och 

familj att själva ta beslut om den individuella språkplaneringen och graden av 

engagemang för att använda sitt eget språk utanför hemmet.  
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Flera andra språk i Sverige har inte samma särställning i samhället som finskan och 

de andra nationella minoritetsspråken. Det gör att risken för språkbyte kan vara större 

(Baker 2006). 

Det verkar vara svårt för förskolan och skolan i dagens Sverige att vara med och 

utveckla modersmålet på ett bra sätt. Detta beror huvudsakligen på att 

modersmålsundervisningen och modersmålsstödet ofta omfattar väldigt lite schemalagd 

tid i skolan eller förskolan, eller ingen schemalagd tid alls, som fallet var inom 

förskolorna i de undersökta kommunerna. Om målet är att utveckla modersmålet jämte 

det svenska språket, som nämns i skollagen (SFS 2010:800), skulle det behövas mer 

resurser i förskolorna för att kunna ge barnen bättre förutsättningar till ett utvecklande 

av sitt modersmål än vad som är aktuellt i de kommuner som ingår i uppsatsen, 

eftersom tillgången till input på det egna modersmålet verkar vara begränsad. Till 

exempel skulle det kunna vara gynnsamt med flerspråkigt fokus på 

förskollärarutbildningarna. Öhlings (2010) antagande, baserad på det faktum att den nya 

reviderade läroplanen för förskolan (lpfö 98) fokuserar mer på språkutveckling än den 

tidigare versionen, var att personal med flerspråkig kompetens skulle bli mer 

eftertraktad än tidigare. Tittar man på de tjänsteutlysningar för förskollärare som just nu 

finns ute på Arbetsförmedlingens hemsida, verkar det inte finnas några önskemål om 

andra språkkunskaper än svenska
14

. 

Skolverket borde också poängtera att om man väljer att arbeta med modersmålet som 

en integrerad del i den dagliga verksamheten, så bör man ha tillgång till flerspråkig 

personal (Skolverket 2003). Om detta inte är möjligt, kanske det ändå skulle kunna vara 

bättre med en modersmålspedagog som kommer till förskolan någon gång i veckan? 

Pedagogen skulle kanske kunna vara med vid till exempel måltiden eller i 

utomhusaktiviteter. På så sätt kan modersmålsstödet bli en naturlig del av den 

pedagogiska verksamheten, utan att barnen missar något i den dagliga verksamheten. 

Undantaget är Håbo kommun vad gäller det finska språket. Där väljer man 

uppenbarligen att satsa på en finskspråkig avdelning, precis som sägs i lagen om 

nationella minoriteter och minoritetsspråk (SFS 2009:724, 17 §). Där kommer det finska 

språket troligen att vara en del av den dagliga verksamheten på ett naturligt sätt.  

                                                 

14
 Baserad på en snabb genomgång av några av de utannonserade tjänsterna på Arbetsförmedlingens 

hemsida 2015-02-27. 
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Som nämndes på sidorna 12-14, har omgivningen en stor betydelse för 

språkkunskaperna. Eftersom Sverige traditionellt är enspråkigt kommer 

förutsättningarna tills vidare att vara svårare för en familj som vill utveckla en aktiv 

tvåspråkighet hos sina barn. Förskola och skola kan visserligen bidra till att synliggöra 

språket, men det stora arbetet ligger ändå hos familjerna själva.  

8. Avslutning 

8.1. Slutkommentar 

Syftet med den här uppsatsen var att främst ta reda på om styrdokumenten och 

förskolans arbetsmetoder i modersmålsstöd har stöd från tvåspråkighetsforskningen vad 

gäller språkkunskaper och kognition. Uppsatsen har också undersökt hur 

modersmålsstödet ser ut i några kommuner i Uppsala län, både vad gäller 

modersmålsstödet i allmänhet, samt hur det ser ut i en förvaltningskommun för ett 

nationellt minoritetsspråk.  

Som vi har sett från undersökningar gjorda av Janulf (1998), Mueller Gathercole och 

Thomas (2009) samt av Thomas och Collier (2002), är mängden input viktigt för 

utveckling av språkkunskaper. Om förskolan ska kunna utveckla modersmålet hos barn 

med annat modersmål än svenska, så som sägs i skollagen (SFS 2009:600), behöver 

barnen få tillgång till mycket mer input än det troligtvis finns utrymme för i de 

undersökta förskolorna. Däremot kan förutsättningarna variera beroende på kommun. 

Risken för språkbyte minskar också om det finns möjlighet att använda modersmålet i 

olika domäner utanför hemmet (sid 14-16). 

Vad gäller kognition så har studier visat att tvåspråkighet inte är ett hinder i den 

kognitiva utvecklingen. Istället har tvåspråkiga individer en förmåga att använda sig av 

sina båda språk i ett samspel i kognitiva tankeprocesser (sid 12-14). Det kan alltså vara 

gynnsamt, även ur kognitiv synpunkt, att redan i tidig ålder uppmuntra och arbeta för att 

utveckla tvåspråkighet.  

Om en kommun är förvaltningsområde för ett nationellt minoritetsspråk, ska det 

finnas möjlighet för individer ur de nationella minoriteterna att få delar eller hela 

förskolevistelsen på det nationella minoritetsspråket (SFS 2009:724). Då finns det större 

möjligheter för dessa individer att få tillgång till mer input, vilket kan bidra till att 
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utveckla språkkunskaperna och det kognitiva tänkandet. Dock finns det ingen 

information om vad som kan menas med verksamhet delvis på finska. 

Förskolornas faktiska arbetssätt kan självklart variera individuellt beroende på 

kommun och pedagogernas utbildning, men den här uppsatsen ger ändå en 

grundläggande inblick i kommunernas sätt att tänka kring modersmålsstöd i förskolan. 

För att få ett mer övergripande resultat, skulle det behövas en mycket större 

undersökning. 

8.2. Framtida arbete 

Den här uppsatsen öppnar upp många möjligheter för vidare studier inom till exempel 

tvåspråkighet i Sverige i allmänhet, finsk-svensk tvåspråkighet i Sverige, barns 

flerspråkighet i förskolan eller skolan och nationella minoriteters möjlighet till 

språkstödjande verksamhet.  

Vad gäller forskning om modersmålsstöd i förskolan, verkar det finnas ett stort 

tomrum. I Skolverkets rapport Flera språk – fler möjligheter (2003) ges en 

forskningsöversikt
15

 över modersmålsundervisningen huvudsakligen i grundskolan. 

Sammanställningen är gjord av fil. dr. Veli Tuomela. Tuomela skriver i rapporten att 

”[n]ågra studier av modersmålsstödet i förskolan har jag inte funnit […]”. Här verkar 

det alltså finnas möjlighet till utveckling. Till exempel skulle man kunna jämföra några 

grupper av barn under en längre period för att se hur flerspråkigheten utvecklas 

beroende på förutsättningarna i förskolan och kanske också beroende på språk. Detta 

skulle också kunna jämföras med andra länder som erbjuder modersmålsstöd i 

förskolan; hur utvecklas ett minoritetsspråk, till exempel persiska eller tyska beroende 

på de förutsättningar som ges i respektive land? 

Eftersom uppsatsen även tar upp de nationella minoriteterna, skulle det kunna vara 

av intresse att jämföra hur olika förvaltningskommuner erbjuder möjlighet för 

modersmålsstöd i de nationella minoritetsspråken. Detta skulle också kunna jämföras 

mellan olika minoritetsspråk och mellan norra Sverige, där en stor del av kommunerna 

är förvaltningsområden för ett eller flera av språken finska, samiska och meänkieli 

(Länsstyrelsen Stockholm). 

                                                 

15
 ”Endast sådana skrifter som i strikt mening är forskningspublikationer ingår [i sammanställningen]” 

(Tuomela, 2003). 
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Det hade även varit intressant att göra en undersökning om attityder, exempelvis 

genom en enkät, till modersmålsstöd hos förslagsvis förskolepedagoger och föräldrar till 

flerspråkiga barn. 
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