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Sammanfattning 
 
Denna studie syftar till att undersöka hur flerspråkighet och modersmålsundervisning 
framställs i policydokument på statlig nivå. Detta med utgångspunkt i en riksdagsmotion 
från Sverigedemokraterna angående förslag till omskrivningar i förskolans läroplan, 
gällande flerspråkighet och modersmålsundervisning. Vi använder oss av diskursanalys som 
metod med ett läroplansteoretiskt perspektiv. Läroplanens utformning idag förespråkar att 
barn ska få möjlighet att utveckla sin flerspråkighet och sitt modersmål. Partiets motion talar 
för att fokus bör skifta till att främja det svenska språket samt den svenska kulturen. Det 
finns en historia bakom de dokument som gäller för förskolan idag men likaså för 
Sverigedemokraternas ställningstaganden. Tidigare forskning är till stor del överens om att 
barn i ett tidigt skede bör ges möjlighet att utveckla sin flerspråkighet, framför allt genom 
modersmålsundervisning. Det bidrar med bättre språkkunskaper som på sikt skapar 
förutsättningar för vidare språktillägnande. Vidare stärks den kulturella identiteten hos 
barnet genom att bland annat kunna kommunicera med släkt och vänner.  Vi har sett att 
formuleringarna skiljer sig i de olika policydokumenten och vi utläser även olika 
människosyner. Sverigedemokraterna ifrågasätter den statliga finansieringen av 
modersmålsundervisning. Partiet menar att modersmålsundervisning är verkningslöst och 
grundar detta ställningstagande i danska vetenskapliga rön.    
 
Nyckelord 
 
Flerspråkighet, modersmålsundervisning, policydokument, Sverigedemokraterna, förskola, 
läroplansteori 
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1. Inledning 
 
Läroplanen är ett betydelsefullt styrmedel som kommer att vara en central del inom vår 
kommande yrkesroll som förskollärare. Förskolans läroplan innehåller flera texter och mål 
angående flerspråkighet och modersmålsundervisning för att tydliggöra förskolans uppdrag 
med dessa områden. Läroplanens innehåll har utmanats genom en motion gjord av 
Sverigedemokraterna 2011 där de vill göra vissa omskrivningar i förskolans läroplan. 
Sverigedemokraternas motion behandlar flera aspekter av förskolans verksamhet men två 
områden som vi fastnade för var flerspråkighet och modersmålsundervisning. Motionen 
antogs inte men flera funderingar väcks när utformningen av förskolans läroplan är uppe för 
diskussion. Detta arbete tog form genom att vi läste Sverigedemokraternas motion angående 
förändringar i förskolans läroplan. Vi båda ansåg att motionen var högst intressant men vi 
såg även stor potential med att kunna analysera ett betydelsefullt ämne inför vår kommande 
yrkesroll. Vi fann även en debattartikel angående Sverigedemokraternas motion vilket 
gjorde oss mer intresserade att arbeta vidare utifrån motionen. Med motionen som 
utgångspunkt kommer vi undersöka olika policydokuments formuleringar angående 
flerspråkighet samt modersmål och hur de förhåller sig till forskning. Vi kommer även 
undersöka policydokumentens människosyn och ideologi. Dessa policydokument 
representerar olika dokument skapade på formuleringsarenan angående förskolan, 
exempelvis Skollagen och Läroplanen. 

1.1 Bakgrund 
 
Den första nationella läroplanen för förskolor i Sverige kom 1998 och blev sedan reviderad 
2010. Läroplanen förtydligar förskolans uppdrag och skapar en gemensam kvalitetsgrund 
för förskolan att stå på (Lpfö 98 rev. 2010). Förskolans läroplan är ett av våra valda 
policydokument vilket innebär dokument angående förskolans styrning och utformning 
skapade på en formuleringsarena. Efter läroplanens revidering 2010 har det varit relativt få 
anspråk på att förändra förskolans läroplan. Detta innebär att Sverigedemokraternas 
agerande är något utmärkande då de har lagt en motion1 som syftar till att förändra förskolans 
läroplan till stor grad inom flera av läroplanens områden.  Sverigedemokraterna är ett av de 
åtta partier som har blivit invalda i Sveriges riksdag i dagsläget. Partiet är kontroversiellt i 
förhållande till de andra sju riksdagspartierna genom att vara ett socialkonservativt parti med 
en nationalistisk grundsyn. De särskiljer sig även genom sin syn på invandringspolitik och 
mångkulturella samhällen (Sverigedemokraterna, 2015).  
 
Vad gäller förskolans pedagogiska innehåll tog diskussionerna fart på statlig nivå under 
1970-talet. Det föranleddes av 1968 års barnstugeutredning och medförde att man började 
tala om förskolans utformning och målsättning. Genom barnstugeutredningen beslutade 
riksdagen 1973 att anta en lag för förskolan, lagen om allmän förskoleverksamhet för alla 

                                                        
1 En motion är ett lagförslag från ett eller flera partier, eller en eller flera ledamöter, till riksdagen. Motioner är ofta 
motförslag från oppositionspartier på förslag från regeringen (Ordbok, 2015). 
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sexåringar som kom att träda i kraft den 1 juli 1975. Lagen innefattade bland annat en 
sammanfattning av verksamhetens innehåll däribland att förskolan ska jobba med barns 
jaguppfattning, kommunikationsförmåga och begreppsbildning. Detta var tre av de saker 
som barnstugeutredningen tog upp i sitt förslag (Simmons-Christenson, 1993, s. 143-145). I 
lagen kan man se att innehållet speglar delar väsentliga för att skapa goda förutsättningar för 
språkinlärning däribland jaguppfattning som man kan se i lagen som antogs 1975. 
Förskolelagen kom att ersättas av barnomsorgslagen 1977. 

1.2 Syfte 
 
Denna studie syftar till att analysera synen på flerspråkighet och modersmålsundervisning i 
förskolan så som den uttrycks i utvalda policydokument på statlig nivå. Vår utgångspunkt 
för denna analys är en motion av Sverigedemokraterna angående förslag till omskrivningar 
i förskolans läroplan gällande flerspråkighet och modersmålsundervisning.  

1.3 Frågeställningar 
 

•   Vilken syn på flerspråkighet och modersmålsundervisning kan urskiljas i de utvalda 
policydokumenten på statlig nivå och hur skiljer de sig åt? Hur förhåller sig synen 
på flerspråkighet till forskning inom området? 

 
•   Vilken ideologi och människosyn utgår synen på flerspråkighet ifrån? 
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2. Teoretiska utgångspunkter 
 
Denna studie utgår från läroplansteori. Jarl och Rönnberg (2010, s. 88) menar att teorin 
beskriver relationen mellan samhälle, politik och utbildningsinnehåll. Vad 
utbildningssystemet ska fokusera på bestäms på den så kallade formuleringsarenan och det 
syns även i de styrdokument som tagits fram för förskolan. Vallberg Roth (2011, s. 10) 
förklarar läroplansteori på liknande sätt med hur mål och innehåll organiseras och formuleras 
inom utbildningssystemet. Även Englund et al. (2012, s. 13) beskriver läroplansteori och 
menar att sett ur ett större perspektiv används teorin för analys av hur relationen ser ut mellan 
samhällets förändringar, kulturella förändringar, hur utbildningssystemet styrs och 
kontrolleras och vilken kunskap som finns om det. De menar att läroplansteori kan fungera 
som ett verktyg för att samverka mellan vetenskap, politik och utbildning. Enligt Linné 
(2012, s. 100) innebär en utgångspunkt i läroplansteori att man fokuserar på hur förskolans 
innehåll bestäms och hur det värderas och organiseras. Vidare menar författaren att man 
genom detta synsätt ser på läroplanen som ett problem. Man ser till vilken slags kunskap 
som förmedlas i läroplanen, vad den har för innehåll samt hur det förmedlas. Ovanstående 
forskning visar på en enhetlig syn på läroplansteori och därför utgår vi från deras perspektiv.   
 
Inom läroplansteorin konstrueras två teoretiska arenor att förhålla sig till. Dessa arenor kallas 
för formuleringsarena och realiseringsarena. Formuleringsarenan innebär den arena där 
utformningen av beslut sker och realiseringsarenan står för den arena där besluten genomförs 
(Lundgren, 2012, s. 55). Motionen representerar ett förslag på formuleringsarenan, inte 
själva genomförandet. Denna studie förhåller sig till den statliga nivån och skildrar inte 
utförandet i verksamheten. Därför kommer vi inte att behandla arbetet på båda arenorna. Vi 
förhåller oss till formuleringsarenan därför att de statliga policydokumenten tillhör den 
arenan. På den grunden kan vi sätta Sverigedemokraternas motion i förhållande till 
förskolan. Policydokument på statlig nivå syftar till att vägleda mot ett önskat mål. De 
dokument som vi har analyserat behandlar utbildningssystemet vilket betyder att alla 
dokument i denna studie är policydokument. Gemensamt för dokumenten är att de är 
skapade på statlig nivå  men däremot är inte alla antagna av Riksdagen. De dokument som 
vi har valt har mött våra kriterier om att de ska förhålla sig till formuleringsarnenan, beröra 
förskolan, behandla flerspråkighet och modersmål. Inom läroplansteori går det även att 
urskilja en tredelad styrning av utbildningssystemet. En styrning är juridisk vilket innebär 
att man styr genom rättsligt bindande dokument exempelvis Läroplanen och Skollagen. En 
annan typ av reglering är ideologisk, vilket innebär att regleringen sker genom den rådande 
uppfattningen i samhället vilket speglas genom exempelvis Läroplanen. Den ideologiska 
styrningen är i behov av juridisk reglering. Den tredje typen av styrning är ekonomisk 
styrning och innebär precis som namnet tyder på att man reglerar genom ekonomiska medel 
(Lindensjö & Lundgren, 2000, s. 25). När det gäller Sverigedemokraternas motion handlar 
det om ett förslag till juridisk styrning grundat i ideologi.   
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3. Metod  

3.1 Diskursanalys 
 
Eftersom denna studie syftar till att analysera synen på flerspråkighet och 
modersmålsundervisning i förskolan så som den uttrycks i olika typer av policydokument på 
statlig nivå använder vi oss av diskursanalys som vald metod. Detta för att diskursanalys 
fokuserar på diskursiva relationer vilket innebär hur olika aspekter samspelar med varandra 
men också hur de skiljer sig. Inom diskursanalys bidrar språket till att forma verkligheten 
istället för att enbart uttrycka den (Bergström & Boréus, 2005, s. 305). Begreppet diskurs 
kan enligt Börjesson och Palmblad (2007, s. 13) förstås som ett särskilt sätt att se världen. 
De talar även om den språkliga vändningen i samband med diskursanalys, vilket de förklarar 
som att beroende på hur man använder språket avgränsar och utesluter man diskurser. De 
poängterar att det är på så vis som man kan använda sig av diskurserna eftersom de ger oss 
verktyg för att se saker ur olika perspektiv och för detta krävs att man gör avgränsningar och 
uteslutningar (2007, s. 10). De tydligaste relationerna inom detta arbete är 
Sverigedemokraternas ideologi samt etablerad forskning och hur de förhåller sig till 
flerspråkighet och modersmålsundervisning. Dessa relationer kommer att redogöras för men 
också ställas mot varandra för vidare diskussion. Diskursanalysen kommer i detta arbete 
bidra som ett verktyg för att analysera texter.  

3.2 Empiriskt material 
 
Vårt empiriska material har valts ut efter relevans för denna studies syfte samt 
frågeställningar. Det empiriska är den grund som vi skapat för fortsatt analys. Mycket av 
vårt empiriska material är även sammankopplat, exempelvis läroplanen som till viss del tar 
avstamp i FN:s Barnkonvention. Skolverket i sin tur följer upp och stödjer förskolans 
verksamhet och har även bidragit med att skapa allmänna råd med förtydliganden hur man 
kan arbeta i förskolan.  
 
Vi har valt att enbart analysera tidigare skrivet material genom textanalys. Det material som 
vi använt oss av är förskolans olika styrdokument däribland arbetsplaner, pedagogiska 
program och läroplanerna för förskolan, både den första från 1998 och den reviderade 
versionen som kom 2010. Från statens offentliga utredningar, SOU, har vi tagit del av olika 
förslag som även de har analyserats. Detsamma gäller för det material som vi har använt från 
utbildningsutskottet, UbU. Utbildningsutskottet är ett av de 15 utskott som sitter och 
förbereder beslut för riksdagen att sedan besluta om. Riksdagen beslutar även kring 
framlagda motioner, om de ska antas eller ej. Vi har använt oss av Sverigedemokraternas 
motion om förändringar i förskolans gällande läroplan. Det är detta som utgör vårt empiriska 
material. Sverigedemokraternas motion i jämförelse med förskolans läroplan är vår 
utgångspunkt som vi sedan bygger vidare på med forskning, aktuell litteratur och artiklar 
men också ideologiska idéer. Vi har utgått från vårt angivna syfte samt våra frågeställningar 
i vår datainsamling för att finna material. När det kommer till Sverigedemokraterna och 
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deras ideologi och idéer hänvisar vi framför allt till partiets olika åsiktsdokument från deras 
hemsida för att det är den mest uppdaterade informationen. Genom vårt empiriska material 
ställer vi Sverigedemokraternas motion i förhållande till flerspråkighet och 
modersmålsundervisning. Sverigedemokraterna har i sitt principprogram skrivit 
förtydliganden om deras ideologi och ställningstaganden. I vår empiri finns även en 
debattartikel samt olika bloggar och nyhetssidor som visar på mottagandet av 
Sverigedemokraternas motion ute i samhället.  

3.3 Avgränsningar 
 
Inget land är det andra exakt likt och det är betydelsefullt att vara medveten om att Sveriges 
utbildningssystem och styrning skiljer sig från andra länder. En avgränsning som vi har gjort 
är att se till svenska policydokument skapade på statlig nivå vilket skapar en vidare 
avgränsning med litteraturen. Därför har vi begränsat oss till framförallt svensk litteratur 
med vissa undantag av nordisk.  
 
Begreppet mångfald innefattar ett brett fält och ses i denna studie som ett övergripande 
område som vi sedan avgränsar till flerspråkighet och modersmål. Vidare har vi valt att 
enbart se till ett parti och en specifik motion framtagen av dem. Partiet urskiljer sig med att 
ta fram ett relativt kontroversiellt förslag om förändringar inom förskolan. Motionen som 
Sverigedemokraterna har lagt behandlar många aspekter av förskolans läroplan. För att 
konkretisera vårt arbete mer valde vi att begränsa oss till två förslag till omskrivningar i 
motionen. Målen representerar förskolans uppdrag angående flerspråkighet och 
modersmålsundervisning och vi ansåg att båda dessa punkter hör samman men också att det 
var viktiga och innehållsrika punkter att se vidare på. Trots att läroplanen bara är 16 sidor 
lång så är dess innehåll för omfattande för att vi ska kunna analysera det i sin helhet. I alla 
fall om man ska kunna ge mer än en ytlig översikt. Det är därför som vi valt att begränsa oss 
till dessa mål.  

3.4 Genomförande 
 
Vi började med att skriva syfte och frågeställningar och tog sedan fram nyckelorden 
flerspråkighet, modersmålsundervisning, policydokument, Sverigedemokraterna, förskola 
och läroplansteori utefter relevans för denna studie. Vi har främst använt oss av Uppsala 
universitets digitala bibliotekskatalog för att hitta väsentligt material. Vi har även sökt 
genom databaserna ERIC och EBSCOhost. Vi har använt samma sökord på de tre 
databaserna dessa var flerspråkighet, modersmål, mångkultur, Sverigedemokraterna, 
läroplansteori, diskursanalys, skolpolitik och förskola. Sökorden kombinerades på olika sätt 
för att hitta adekvat litteratur. Ytterligare inhämtat material är i form av digitala resurser så 
som bloggar och hemsidor. Med hjälp av artikelsök fann vi ett oerhört begränsat utbud av 
hur Sverigedemokraternas motion togs emot i samhället. För att få en bredare grund använde 
vi oss utav sökhjälpen Google utifrån sökorden Sverigedemokraterna, motion, förskola som 
vi kombinerade på olika sätts. Att vi inte hittade mycket angående just motionsförslaget är 
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till viss del ett resultat i sig. Vi är medvetna om att sökresultaten från Google inte är de mest 
tillförlitliga med de visar till viss del på samhällets mottagandet av motionen. 
 
Vi valde att dela upp vissa aspekter av arbetet mellan oss men vi har även aktivt bearbetat 
varandras texter. Helena Insulander har ansvarat för att finna och analysera relevant litteratur 
för att  skriva utkastet till följande: inledning, bakgrund, metod, empiriskt material, 
avgränsningar, etiska överväganden, mångfald och människosyn samt det partiideologiska 
med efterföljande debatt. Elina Näslund har ansvarat för att finna och analysera relevant 
litteratur för att skriva utkastet till följande: teoretiska utgångspunkter, diskursanalys, 
genomförande, historisk överblick, flerspråkighet samt synen på modersmål. Vårt insamlade 
material har delats upp utefter de delar vi ansvarat för. För att begränsa inläsningen av 
materialet har vi utgått från våra nyckelord och därefter läst de stycken som varit relevanta i 
istället för att läsa hela böcker. Vi började med en översiktsläsning av materialet för att sedan 
läsa om för att kunna göra en djupgående analys. I läsprocessen var nyckelorden viktiga för 
att hålla sig till ämnet och inte sväva ut. Under inläsningen och skrivandet av de uppdelade 
ansvarsområdena har vi suttit på var sitt håll. När ett utkast var skapat bearbetade vi 
gemensamt varandras texter. Vidare har vi gemensamt skrivit sammanfattning, resultat och 
diskussion. Vi har valt att redogöra för vårt insamlade material i kronologisk ordning, 
framförallt inom litteraturgenomgången. Detta för att skapa en text som är överskådlig samt 
lättsam att följa. Vi har valt att dela upp texten i olika teman för att tydligt visa och särskilja 
innehållet. Vårt genomförande har påverkats av det läroplansteoretiska perspektivet genom 
att vi har undersökt de statliga policydokumentens betydelse för att vidare kunna redogöra 
för synsätt kring flerspråkighet och modersmålsundervisning. 

3.5 Etiska överväganden 
 
Det är av stor betydelse att forskning bedrivs då det berör individen likaså som samhället i 
sin helhet. Forskning grundar nya idéer som vidareutvecklar förhållningssätt och teorier. Det 
är alltså av stor vikt att forskningen kan mäta sig emot vissa krav och att en standard sätts. 
Inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning finns det därför forskningsetiska 
principer som man ska förhålla sig till. Principerna ska medverka till att skapa god forskning 
av kvalitet och förebygga att information eller individer tar skada i samband med forskning. 
(Vetenskapsrådet, 2002, s. 5-6). Det informationssamhälle som idag råder ställer höga krav 
på bland annat forskare att agera källkritiskt. Det är av betydelse att värdera funnen 
information samt se kritiskt till den så att man kan sortera bort felaktigheter och lögner men 
också för att kunna bedöma innehållets trovärdighet. Vi eftersträvar att agera källkritiskt och 
hantera vår intagna information på korrekt sätt, vi vill inte sprida lögner eller felaktig 
information och därför måste vi se kritiskt till våra källor (Esaiasson et al., 2012, s. 278-
279). För att undgå subjektivitet förhåller vi oss till forskning men vi är medvetna att det 
finns risker inom detta arbete. Eftersom vårt material berör ideologi och personlig 
uppfattning kan vi inte garantera fullkomlig neutralitet men det är inte vår mening att 
personliga åsikter ska påverka arbetet. Vi utgår sakligt från vårt insamlade material och 
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strävar efter att förhålla oss objektiva till materialet. Vår medvetenhet bidrar till att vi bättre 
kan återge och analysera det ideologiska materialet utan att vi lägger in någon värdering.  
 
Bell (2006, s. 117-118) talar om begreppen reliabilitet och validitet som visar mätbarheten 
av studiens resultat samt hur användbara resultaten är. Validitet innebär att resultatet ska 
vara giltigt och mäta eller beskriva det som avses mätas eller beskrivas. Reliabilitet handlar 
om studiens tillförlitlighet. Har den en hög reliabilitet innebär det att studien kan genomföras 
flera gånger på samma sätt med samma resultat. Vår studie har relativt låg reliabilitet. Även 
om man använder sig av samma dokument som i denna studie så kommer analysen att skilja 
sig åt eftersom diskursanalys som metod är öppen för tolkning. I en analys tar man fäste på 
olika saker beroende på vem det är som utför analysen. Eftersom studiens reliabilitet är låg 
är därför också validiteten låg. 
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4. Litteraturgenomgång 
 
I följande avsnitt kommer vår litteraturgenomgång att redogöras för. I genomgången 
presenterar vi en historisk överblick kring hur förskolan idag kom att formas och hur synen 
på flerspråkighet och modersmålsundervisning har framställts samt förändrats. Vidare 
redogör vi för forskning kring flerspråkighet och modersmålsundervisning. Vår intention är 
att skapa en skildring utifrån relevant litteratur för fortsatt analys samt diskussion.  

4.1 Historisk överblick 
 
Sveriges skolsystem är idag ett sammanhängande system där barn och ungas lärande, omsorg 
och utveckling hamnar i fokus i en helhet. Förskolan ses som en del i detta sammanhängande 
system men skiljer sig något åt genom att ha en läroplan med strävansmål istället för 
uppnåendemål (Björck-Åkesson, 2014, s. 24-25). Dagens förskola har en stark förankring i 
en demokratisk värdegrund och utifrån detta har det skapats en syn där barn anses vara 
kompetenta och man talar om det kompetenta barnet som begrepp. Barnet ses som en 
medskapare med många tankar och idéer men också förmågor. Här kan det urskiljas ett 
likavärde genom att både vuxna och barn anses kunna mötas och skapa ett innehållsrikt 
utbyte. Barnet ses inte som ett tomt blad men en balansgång från vuxenvärlden krävs för att 
inte tappa kopplingen att barn även behöver omsorg och skydd från vuxna. Barnet är i behov 
av vuxna (Westlund, 2010, s. 86-89). Förskolan är en del av det livslånga lärandet för barn. 
Det är en grund för lärande som kommer att fyllas på med nya kunskaper och erfarenheter 
genom hela livet. Barn avspeglas som kompetenta medskapare och förskolan är en 
innehållsrik verksamhet med många betydelsefulla aspekter vilket i sin tur ställer krav på 
kunniga och kompetenta pedagoger (Björck-Åkesson, 2014, s. 24-26). 
 
Enligt Nauclér et al. (1993, s. 7) har det sedan 1960-talet funnits barn med 
invandrarbakgrund2 i de svenska förskolorna. Under den tiden ansåg man att barnen skulle 
formas till svenskar så fort som möjligt. Vidare beskriver de hur det med tiden uppdagats att 
barnen inte utvecklades på önskvärt sätt vare sig vad gällde deras modersmål eller svenskan. 
Detta ledde till att tankarna kring hur man skulle arbeta med de barn som hade annan 
kulturell bakgrund var tvungen att ändras. Bland annat så kom modersmålsundervisningen 
att betonas, vilket skulle stärka både personlighetsutvecklingen samt språkutvecklingen. Här 
låg fokus på att barnen först skulle lära sig sitt eget modersmål för att sedan ta sig an 
svenskan. Tanken var att tillägnandet av svenskan på så sätt skulle ske enkelt. Denna 
förhoppning visade sig däremot inte stämma. En ensidig fokusering på modersmålet bidrog 
inte till att barnen tillägnade sig svenskan bättre. Under 1980-talet ansåg man att 
invandrarbarn behöver stimulans i både sitt modersmål och svenska samt båda kulturerna 
för att utvecklas optimalt. 

                                                        
2 Hanteringen av begreppet invandrare kommer i denna studie att behandlas så som den framstår inom litteraturen. 
Begreppet utvecklas genom historiens gång och talas om idag framför allt som människor med utländsk bakgrund eller 
etnisk tillhörighet. Vi är medvetna att det är ett komplext begrepp. 
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Barnstugeutredningen var en viktig del av förskolans historia och framväxt. Trots detta 
frångicks delar av deras rekommendationer redan under 1970-talet. Förskolan hade under 
denna tid tagit plats i samhällets debatt och målsättning var nyckelordet, både för förskolan 
som verksamhet och verksamheten i förskolan. Mellan åren 1975 till 1979 utarbetade 
Socialstyrelsen flertalet delar i en serie som de nämnde Arbetsplan för förskolan. Dessa 
arbetsplaner skulle fungera som både praktisk och pedagogisk vägledning för de verksamma 
inom förskolan. Materialet utformades utifrån barnstugeutredningens principer (Simmons-
Christenson, 1993, s. 145-146). I arbetsplanerna betonades modersmålet för invandrarbarn. 
Dokumentet utgick även från ett utvecklingspsykologiskt perspektiv och det var detta 
perspektiv som man utgick från och även tolkade invandrarnas situation. Därav kom fokus 
att hamna på den psykologiska kris som invandrarbarn kan hamna i när de kommer till ett 
nytt land. De menade att invandrarbarnen löpte stor risk att drabbas av identitetskonflikt och 
att det berodde på att barnen utsätts för olika normer och värderingar beroende på om de är 
hemma eller på förskolan. De lever ett liv i två skilda, ibland väldigt olika, kulturer. I och 
med detta fanns det risk att barnen blev osäkra i sig själva och därmed en svag tro på jaget 
(Lunneblad, 2009, s. 38-40).  
    
Arbetsplanernas material var inte tillräckligt och debatten och diskussionerna kring 
förskolans verksamhet och dess kvalitet fortsatte. Diskussionerna fokuserade mer på 
huruvida en läroplan vore aktuell för förskolan. Innan läroplanen för förskolan 1998, Lpfö 
98, blev det gällande dokumentet för förskolan kom Socialstyrelsen, 1983, ut med ett förslag 
om ett vägledande dokument som de kallade Pedagogiskt program för förskolan. Dokument 
gavs ut 1987 (Simmons-Christenson, 1993, s. 145-146). I detta dokument hade betoningen 
på modersmål minskat och istället låg fokus på invandrarnas situation i Sverige i termer av 
konflikt och kollision. I detta vägledande dokument lyfter man än mer upp invandrarbarnens 
livssituation om att de lever i två kulturer. Det är mellan dessa kulturer som konflikter och 
kollisioner uppstår. Förskolan lyfts fram som en viktig del i barnens tillägnande av svenskan 
som andraspråk och som en plattform där invandrarbarn får möjlighet att komma in i det 
svenska samhället. I dokumentet lyfts det även fram att förskolan ska ge barnen möjlighet 
att känna tillhörighet i sina dubbla kulturtillhörigheter (Lunneblad, 2009, s. 40-41). 
Begreppet invandrare är enligt Lunneblad (2009, s. 15-16) ofta problematiskt. Författaren 
menar att begreppet är för generaliserande och att människor tillskrivs egenskaper som inte 
stämmer genom att man dömer människor på felaktiga grunder. När man använder sig av ett 
begrepp som invandrare finns det en risk att man stärker uppdelningen och tankesättet om 
att det ska finnas ett vi och ett dom därför bör man vara noggrann med hur man presenterar 
begreppet.  
 
Utbildningsdepartementet tog 1998 över ansvaret för förskolan. Samma år kom förskolans 
första läroplan (Vallberg Roth, 2011, s. 109). Idag arbetar Sveriges förskolor utifrån 
förskolans läroplan, Lpfö 98 reviderad 2010. Detta styrdokument har utformats med inslag 
av FN:s Barnkonvention som berör barns rättigheter, samt Skollagen. Men även Skollagen 
har utformats med utgångspunkt i Barnkonventionen. Likaså kan man se tankar från 
Salamancadeklarationen som förespråkar en skola för alla barn oavsett behov.  
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I Salamancadeklarationen belyser man begreppet inklusion istället för integrering. 
Skillnaden mellan begreppen kan beskrivas som att integrering tyder på att något behöver 
anpassas, till exempel ett utanförskap som behöver stöd och hjälp att bli en del av helheten. 
Detta till skillnad från inklusion vilket innebär att alla är en del av helheten från början 
(Vallberg Roth 2011, s. 120-121). 

4.2 Mångfald och människosyn 
 
Under 1960-talet såg man en ökad invandring till Sverige och frågan om flerspråkighet blev 
en allt mer tydlig politisk agenda. Fokus låg då främst på om nyblivna invånare hade 
kunskaper inom det svenska språket eller inte. Genom detta kom även mångfald och 
mångkultur att bli mer aktuellt inom samhället. Grunden till den statliga utbildningspolicyns 
syn på flerspråkighet idag lades under 1960- och 70-talet. Dagens samhälle är flerspråkigt 
då det talas mer än ett språk. Anledningar till dessa flerspråkiga samhällen kan ses som bland 
annat politiska och historiska men också genom aktuell globalisering, migration och 
internationalisering. Allt detta ställer vissa krav och ställningstaganden av samhället i sin 
helhet men också av individen själv i samhället. Samtidigt som staten gör val angående 
flerspråkighet vilket i sin tur skapar olika förutsättningar för individer så kan individen också 
göra val. Exempel på detta är att stat och kommun skapar olika förutsättningar för att ha en 
tolk med på barnens utvecklingssamtal och det blir då upp till familjen om de vill utnyttja 
tjänsten eller inte (Hyltenstam & Milani, 2012, s. 18-20). 
 
Löfdahl och Hägglund (2012, s. 119-120) har satt begreppet mångfald i samband med en 
social kunskapsdomän. Författarna lyfter att dagens läroplan för svenska förskolan 
förespråkar mångfald som något bra och som hjälper barn att få djupare förståelse om olika 
kulturer och vanor. Denna mångfald som barn möter inom förskolan innebär bland annat 
utseenden, kulturella traditioner, olika sociala normer, specialmat och olika språk. De 
påvisar att svensk forskning om klass, kön eller etnicitet oftast väljer att fokusera mer på 
minoritetsgruppen än gruppen i sin helhet, vilket kan urskiljas som vi och dom. Författarna 
lyfter viss tidigare forskning som menar att barn inte till fullo kan redogöra för sina synsätt 
angående mångfald därför att de är för unga för att verkligen förstå. Forskningen pekar även 
på att det finns tidigare forskning som belyser barnens meningsskapande och att man oftare 
ser till att belysa det positiva mer än det negativa.  Att barn inte kan förstå innebär även 
synen att de inte är aktiva medskapare. En mer modern barnsyn menar att barn är kompetenta 
medkonstruktörer men att det kan bli för mycket för dem. Löfdahl och Hägglund (2012, s. 
121) lyfter att barn formas av kultur likväl som att de bidrar inom kultur. De menar även att 
det kan urskiljas en social ordning och kontroll när mångfald omsätts i praktiken. Barn 
skapar kultur inom förskolan genom interaktion med varandra, utbyte av kunskaper och 
erfarenheter samt utbyte av normer och värderingar.  
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4.3 Flerspråkighet 
 
Människor lär sig inte prata från dagen då de föds utan en process tar där vid genom att man 
får ta del av språket samt tillåts vara delaktig på sin egen nivå. Barn behandlas från en tidig 
ålder som värdiga samtalspartner även om barnets respons inte är på samma nivå som de 
vuxna, men de är ändå medskapare i processen (Eriksen Hagtvet, 2004, s. 7-8). Språket ses 
som redskap inom kommunikation och vi människor är sociala varelser där språket bidrar 
med mycket, exempelvis göra oss förstådda samt bidra till sociala utbyten av bland annat 
information och värderingar (Eriksen Hagtvet, 2004, s. 147). Vi lär oss inte språk bara 
genom att vistas i en miljö där språket finns. En av de stora delarna till att vi tillägnar oss ett 
språk är våra känslor. Våra känslomässiga band till språket är en motivation till att lära sig 
(Lindö, 2009, s. 75). Grunden för det fortsatta språklärandet sker redan i förskoleåldern och 
barn är mottagliga såväl som motiverade att lära. Samtidigt är det viktigt att vara medveten 
om att alla barn inte lär på samma sätt eller inom någon exakt tidsram. Barnens individualitet 
får därför inte glömmas bort (Eriksen Hagtvet, 2004, s. 7-10). Vad gäller flerspråkighet i 
förskolan finns det en uppfattning om att barn som har annat modersmål än svenska bara 
genom att vistas i förskolan kommer att tillägna sig tillräckligt mycket av det svenska språket 
för att kunna kommunicera och senare fortsätta vidare inom skolsystemet utan problem. 
Denna syn vänder sig dock Wagner et al. (2010, s. 21) emot som menar att det inte räcker 
med att barnen går i förskolan. Det handlar om att förskolan medvetet och systematiskt 
arbetar på ett språkstimulerande sätt.  
   
Wagner et al. (2010, s. 16) lyfter fram att barns kunskapstillägnande i sin fortsatta skolgång 
är beroende av deras möjlighet till språklärande i tidig ålder. En annan aspekt av språk är att 
människor kan behärska fler än ett språk, vilket kallas för flerspråkighet. Inom den svenska 
skolan lär man sig engelska utöver svenska men möjligheter finns även för fler språktillval. 
Flerspråkighet kan även grunda sig i andra faktorer som exempelvis att man har flyttat till 
ett nytt land med ett annat språk. Barnet kan ha en eller flera vårdnadshavare som talar annat 
eller fler språk. Utifrån dessa faktorer skapas det fler begrepp så som modersmål, vilket är 
ett begrepp som förklaras och uppfattas olika beroende på vem man frågar. Ett vanligt sätt 
att beskriva det på är att det är det språk som man talar i det landet man kommer ifrån. Andra 
beskriver det som språket man kan bäst. Men modersmål är olika i olika lägen. De barn som 
växer upp där det finns två primära språk har till exempel tvåspråkighet som modersmål 
medan de som växer upp där det finns tre eller fler primära språk har flerspråkighet som 
modersmål. Det första språket som man tillägnar sig kallas för förstaspråk och om man lär 
sig ett till språk utöver det benämns det som andraspråk. Ytterligare begrepp är minoritets- 
och majoritetsspråk och begreppen bidrar med att förtydliga omständigheter kring språk 
(Sandvik & Spurkland, 2011, s. 47-49).  
 
Gemensamt för de som ska lära sig svenska som andraspråk är att deras möjligheter att 
tillägna sig svenskan förbättras om förskolan arbetar med språket på ett sätt som skapar 
mening för barnen (Lindö, 2009, s. 75). Björk-Willén (2009, s. 77) framhåller att det finns 
en risk att barn som kommer in i en grupp med annat modersmål än svenska till en början 
tystnar istället för att försöka kommunicera. Detta är inget ovanligt utan ses som en naturlig 
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del i språktillägnandet. Personal inom förskolan kan uppleva osäkerhet kring hur lång en tyst 
period kan vara innan det anses som avvikande. Eriksen Hagtvet (2004, s. 147) skiljer också 
mellan tvåspråkighet och flerspråkighet. Författaren menar att tvåspråkighet innebär att man 
kan använda sig av två olika språk medan en flerspråkig människa kan använda sig av fler 
än två språk. Eriksen Hagtvet lyfter dock fram problematiken kring uttrycket ”att kunna 
använda” och ställer sig frågande kring vad det innebär att kunna ett språk. Ett annat sätt att 
diskutera flerspråkighet är genom att tala om det som att man kan vara flerspråkig i olika 
grader (Wagner et al., 2010, s. 26-27). Vidare menar författarna att man genom ett sådant 
synsätt inte behöver kategorisera huruvida man är flerspråkig eller inte utan att det handlar 
om flerspråkighet på olika nivåer. Språk och identitet är nära sammanknutet. För enspråkiga 
barn är identiteten kopplad till modersmålet, likaså är identiteten för barn som har flera språk 
knutet till flerspråkigheten. Vare sig man är en-, två- eller flerspråkig så handlar det om en 
lärprocess (Wagner et al., 2010, s. 41, 54).  
 
Under den tid som förskolan arbetade utefter styrdokumentet Pedagogiskt program för 
förskolan, som gavs ut 1987 av Socialstyrelsen, kategoriserades språkligt stöd som något 
avvikande och därav något som krävde åtgärder (Simmons-Christenson, 1993, s. 146). Vad 
gäller forskningen kring flerspråkighet har den länge utgått från ett perspektiv där 
enspråkighet har varit norm. Detta har inneburit att de barn som varit två- eller flerspråkiga 
bedömts utifrån ett enspråkigt perspektiv. Om barnens språkförmåga inte lever upp till de 
krav som upprättats inom normen så anses det vara avvikande och det kan vara ett eventuellt 
problem. De flesta barn som lär sig svenska som andraspråk går det bra för och 
språkinlärningen flyter på. Det finns även barn som har svårigheter vad gäller tillägnandet 
av det andra språket. Det finns olika möjliga orsaker till varför barn uppvisar svårigheter. En 
del hänvisar det till att barnen inte tagit del av svenskan tillräckligt länge eller i tillräckligt 
stor utsträckning men det behöver inte vara den enda orsaken. Det finns en risk att vissa barn 
har en språkstörning som försvårar tillägnandet av språk. För att det ska klassas som en 
språkstörning måste barnets språk vara betydligt sämre utvecklat i jämförelse med andra 
barn i samma ålder. Detta gäller för samtliga språk som barnet använder (Björk-Willén, 
2009, s. 76-78). 
 
Wagner et al. (2010, s. 16) hävdar att det är en fråga om livskvalitet att man får möjlighet 
till att utveckla sina språk. Språket är en stor del av oss som människor. Vi använder det som 
ett verktyg för vårt tänkande samt för kommunikation och språket i sig har en stor påverkan 
på vår sociala identitet. Detta understryker även Nauclér et al. (1993, s. 21, 36) som skriver 
om identitet och jaguppfattning. De hävdar även att det första språket som människan har, 
modersmålet, är så djupt kopplat till människan att det till och med är kopplat till våra 
primära sinnen: lukt, smak och känsel. För att barn ska tillägna sig språk krävs det att de 
känner trygghet, självförtroende och motivation. Om de inte upplever detta kommer de att 
gå miste om många tillfällen där språkutveckling varit möjlig. 
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4.4 Synen på modersmål  
 
Sedan 1970-talet har man inom svensk politik varit eniga om att barn med annat modersmål 
än svenska ska ha rättigheten att få undervisning i sitt första språk. De som ansvarar för att 
detta uppfylls är kommunerna (Hyltenstam, 2007, s. 53). Sandvik och Spurkland (2011, s. 
53-54) hävdar att det finns flera anledningar till att flerspråkiga barn ska få möjlighet att få 
stimulans och fortsatt möjlighet att utveckla sitt modersmål. Bland annat menar de att 
barnens möjlighet till fortsatt utveckling på sitt modersmål skapar möjligheter för bra 
kommunikation med familj och släkt. Detta är av betydelse då barnen många gånger lär sig 
majoritetsspråket och därmed blir deras andraspråk bättre än till exempel deras 
vårdnadshavares. Därför är det viktigt för att de fortsättningsvis ska ha en god 
kommunikation med sin familj. Utöver det kan barnen kommunicera på ett sätt som 
motsvarar deras ålder och kognitiva förmåga eftersom modersmålet för de flesta är ett språk 
som man talat från början och därav behärskar bra. Ytterligare en anledning till varför man 
ska jobba med flerspråkiga barns modersmål är för att modersmålets utveckling är bra för 
utvecklingen av ett andraspråk. De färdigheter som man redan kan på sitt modersmål går i 
många fall att applicera i språket som man försöker lära sig. Det kan till exempel vara hur 
man deltar i ett samtal eller hur man berättar och förklarar. Ytterligare skäl till att arbeta med 
och stimulera barns modersmål är att det i längden gynnar barnen senare i deras skolgång. 
Att ha ett starkt modersmål stärker även utvecklingen av andra färdigheter i ämnen som 
matematik och samhällskunskap.  
    
Hyltenstam (2007, s. 54-55) framför att modersmålets utveckling har betydelse för 
inlärningen av barnets andraspråk, likväl som barnets identitetsutveckling och 
jaguppfattning. Ett väl utvecklat modersmål påverkar tillägnandet av ett andraspråk positivt 
bland annat genom att begreppsförståelsen på modersmålet redan finns. Detta gör att man 
inte behöver lära sig begreppen i det nya språket utan endast det nya språkets ord för samma 
begrepp. En annan aspekt som författaren tar upp är att det krävs motivation för att man ska 
tillägna sig ett andraspråk. Om de barn som har ett minoritetsspråk som modersmål upplever 
sig segregerade eller förtryckta gentemot majoritetsspråket så kommer motivationen för att 
lära sig ett nytt språk påverkas negativt. Vid negativ syn på minoritetsspråk är det än 
viktigare för de barn som har ett minoritetsspråk som modersmål att få just 
modersmålsundervisning. Det beror på att barnen annars löper risk för att inte utveckla något 
av sina språk. Författaren lyfter även fram att minoritetsspråkiga barn som bara tränar sitt 
modersmål inom familjen med tiden tappar språket. De överger sitt modersmål för 
majoritetsspråket och blir därmed enspråkiga. 
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4.5  Influenser från Danmark 
 
Jomshof et al. (2011, s. 4) hänvisar vagt i partiets motion att vetenskapliga upptäckter från 
Danmark påvisar att modersmålsundervisning är verkningslöst. Vi har försökt hitta den 
forskning som motionen nämner genom att försöka få kontakt med Sverigedemokraterna via 
e-post och telefon. Vårt mål var att diskutera motionen men också att få deras källa angående 
denna danska studie men tyvärr har partiet inte svarat. Eftersom ingen tydlig källa angavs i 
motionen kan vi inte vara säkra på vilken forskning som de använder som grund. För att 
kunna redovisa en viss grund för motionen har vi gjort valet att inkludera ett danskt synsätt 
angående modersmålsundervisning och flerspråkighet.  
 
Timm (2009) har gjort en studie om flerspråkig utbildning i Danmark och kallar landet för 
ett dåligt exempel angående detta. Timm (2009, s. 385-386) menar att utbildningen i 
Danmark är fast mellan politik och forskning när det kommer till flerspråkig utbildning inom 
deras läroplaner, vilket skapar klyftor inom utbildningssystemet. Sedan millenniumskiftet 
har landet intensifierat utvecklingen av den nationella läroplanen för att mer fokus ska läggas 
på det danska språket och kulturen vilket har resulterat i att minoritetsspråk, kulturer och 
religioner har degraderats. Lärare i landet har talat för att en exkludering sker bland eleverna 
utifrån deras flerspråkighet genom att eleverna inte får tillräcklig tillgång till 
modersmålsundervisning. I sin studie har Timm (2009, s. 388) även intervjuat föräldrar till 
flerspråkiga barn angående deras upplevelser och syn på sina barns skolgång. Föräldrarna 
ser sina barns flerspråkighet som en tillgång för barnet själv och belyser betydelsen av att 
barnen ges modersmålsundervisning i skolan. Föräldrarna beskriver även att när politiken 
vill minska eller avskaffa modersmålsundervisning skapar det konsekvenser för flerspråkiga 
barn, exempelvis att barnen känner skam över sin flerspråkighet och kultur eller utvecklar 
lågt självförtroende. Föräldrarnas perspektiv som framkommer i studien stämmer överens 
med rekommendationer från Europaparlamentet och FN beträffande jämlikhet för etniska 
minoriteter inom utbildningsystem. De rekommenderar att stater behandlar alla legala 
invånare på lika villkor oavsett etnisk bakgrund. Detta baseras på oro om marginalisering av 
etniska minoriteters barn på grund av färre utbildningsmöjligheter. Trots entydiga 
forskningsresultat och trots såväl nationella som internationella rekommendationer, 
fortsätter majoriteten av det politiska spektrumet i Danmark att ifrågasätta vikten av 
undervisning i modersmål (Timm, 2009, s. 388-389).   
    
Popova et al. (2014, s. 1-2) redogör i en forskningsöversikt för en liknande syn som Timm 
på det danska utbildningssystemet och menar att landet tar en extrem position mot att det 
ska vara ett språk inom ett land. Det är en realitet att Danmark är ett flerspråkigt land då det 
talas många språk men ändå väljer landet att lägga fokus på det danska språket. Det har gjorts 
ett flertal rekommendationer från bland annat FN som vill se till att Danmark erbjuder 
flerspråkiga barn undervisning inom sitt modersmål men landets politiker väljer att bortse 
från detta. Istället vilar ett större ansvar på familjerna vilket förutsätter ett visst ekonomiskt 
kapital. Vidare menar Popova et al. (2014, s. 4) att människor lär sig genom att 
vidareutveckla den kunskap som man har sedan tidigare, vilket talar för vikten av att få 
utveckla sitt modersmål för att sedan kunna utveckla det nationella språket. 
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Horst och Gitz-Johansen (2010, s. 143-144) redogör i sin studie att styrningen i Danmark 
vill att flerspråkiga barn från en ålder på tre år ska delta i situationer där det danska språket 
stimuleras. De redogör även för hur staten framfört en motivering för varför flerspråkiga 
barn bör fokusera på det danska språket inom utbildningssystemet. Genom det danska 
språket skapas en större förståelse men också insikt inom den danska kulturen och genom 
att lära sig danska tidigt som barn kommer språket bättre adapteras hos barnet. Horst och 
Gitz-Johansen (2010, s. 145) menar att forskning talar för ett liknande synsätt på att barn 
även lär sig vidare kunskaper inom sitt modersmål. Det går att se som något positivt både 
inom enspråkighet men också flerspråkighet.  
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5. Resultatredovisning 

5.1 Statlig policyformulering om mångfald och flerspråkighet 
 
I statens offentliga utredning (SOU 1972:26, s. 180) redogjordes det för hur man borde 
arbeta med en barngrupp där det fanns flera kulturer. De förordades att man även skulle 
integrera de andra modersmål som fanns i gruppen utöver svenska bland annat för att 
invandrarbarnen skulle uppleva att deras språk värderades. I SOU: n lyftes det även fram att 
arbetet med hemmen var viktigt. För barn som kom till Sverige som invandrare kunde 
förskolan vara det första mötet med svensk kultur. Genom att barnet vistades i verksamheten 
skulle de genom pedagogernas medvetna arbete tillägna sig språket på ett lekfullt och 
lustfyllt sätt. I arbetet med att hjälpa barnen att tillägna sig det svenska språket var det viktigt 
att deras modersmål inte glömdes bort och förminskades. Modersmålet menades vara en stor 
del av en människas identitetsutveckling och därför skulle förskolan stimulera det, även om 
det inte var svenska (SOU 1972:27, s. 309). 
   
Utbildningsutskottet (Alemyr, 1972:34, s. 1-3) kom 1972 med en motion som behandlade 
behovet av att förskollärare under sin utbildning skulle få undervisning i religionskunskap 
och livsåskådning. I detta skulle det ingå att de fick kunskap om olika kulturer och hur 
situationen för barn med invandrarbakgrund ser ut i Sverige. I motionen framhäver 
författarna att olika kulturer skiljer sig åt, bland annat vad det gäller normer och värden. På 
grund av detta menar de att det finns en risk att barnen blir negativt drabbade genom att de 
lever i flera världar där normerna och värden inte överensstämmer utan krockar med 
varandra. Vidare menar de att detta problem går att undvika genom att utbilda förskollärare 
i ämnen så som religion och traditioner. Det är det som krävs för att man ska kunna arbeta 
för en verksamhet som drivs av öppenhet och tolerans. Statens offentliga utredningar kom 
1972 med ett betänkande utifrån barnstugeutredningen från 1968 (SOU 1972:26, s. 59).  
 
I riksdagsprotokoll från riksdagen (1973, s. 18) framfördes att förskolan behövde förbättra 
särskilt tre områden för att verksamheten skulle kunna byggas ut. Första området handlade 
om att genom lagen fastställa att alla sexåringar skulle ha rätt till förskoleplats. Det andra 
handlade om att de barn som var i behov av särskilt stöd skulle ha rätt till plats i förskolans 
verksamhet. De som ansågs vara berättigade till särskilt stöd var bland annat de med fysiska, 
psykiska och sociala handikapp, men även invandrare befann sig inom denna kategori. Det 
sista området gällde utbyggnaden av förskolor, vilket låg på kommunernas ansvar. För att 
detta skulle förverkligas höjdes statsbidragen till dag- och fritidshem.  
 
I förskolans första läroplan från 1998 ser man att olikhet är ett begrepp som skrivs fram 
tydligt, likväl som att förskolan vilar på en demokratisk grund. Begreppet olikhet behandlas 
generellt, människors olikhet i stort vad gäller åsikter och val som man gör. Men det 
behandlas även mer konkret genom olika mål. Målen innehåller till exempel att förskolan 
ska sträva efter att man i verksamheten ska lära sig av de kulturskillnader som finns i 
gruppen. Ytterligare betonas mångfalden positivt och att alla barn oberoende av bland annat 



 

19 
 

etnisk tillhörighet, kulturell bakgrund och religion har lika värde och samma rättigheter och 
att ingen ska bli kränkt på grund av dessa orsaker (SOU 1997:157, s. 123 ff.). I den 
reviderade versionen av förskolans läroplan har det tillkommit en rubrik som heter förståelse 
och medmänsklighet. Där kan man läsa detsamma vad gäller varje barns rätt att inte bli 
kränkt. Utöver det tar läroplanen upp det faktum att människor idag flyttar på sig mer, att 
det finns en större rörlighet mellan nationsgränserna. Det ses som positivt och ger barnen i 
förskolan goda möjligheter att på ett naturligt sätt förstå och respektera andra oberoende av 
bakgrund (Lpfö 98 rev. 2010, s. 4).  
 
Förskolan måste i dagens Sverige se till olika styrdokument och de innehåller vissa 
förtydliganden angående flerspråkighet och modersmål. Skollagen (SFS 2010:800, s. 51) är 
lag för det svenska utbildningssystemet och innefattar en specifik punkt om att barn med 
annat modersmål än svenska ska få möjlighet att inom förskolan utveckla både sitt 
modersmål och det svenska språket. Barnkonventionen är en internationell 
överenskommelse upprättat av FN och innefattar föreskrifter om barns mänskliga rättigheter. 
Länder väljer om de vill skriva under och sedan anamma konventionen, Sverige är ett av de 
länder som har valt att skriva under. Denna överenskommelse är rättsligt bindande efter 
underskrift och innehåller 54 artiklar. Artikel 30 behandlar exempelvis hur människor inom 
minoriteter eller urbefolkning ska få ta del av sitt eget kulturliv, sin religion och använda sitt 
språk (Unicef, 2015). Den 1 juli 2009 trädde språklagen i kraft i Sverige. Språklagen syftar 
till att värna det svenska språket och allas rätt till att lära sig och utveckla svenskan. Utöver 
det så ska de som tillhör en nationell minoritet ha rätt till sitt språk och möjligheten att 
utveckla det (Språklag, SFS 2009:600). Den 1 januari 2010 kom ytterligare en lag som 
reglerar Sveriges nationella minoritetsspråk och benämns som minoritetslagen. Den ger de 
människor som bland annat har samiska, finska eller meänkieli som minoritetsspråk rätten 
att få tillgång till förskola som bedrivs på minoritetsspråket (Minoritetslag, SFS 2009:724). 

5.2 Styrdokumentens ideologi 
 
Sett utifrån flerspråkighet på våra valda policydokument, det vill säga olika dokument 
skapade på formuleringsarenan angående förskolan, kan följande synsätt och ideologiska 
grunder urskiljas. 
 
Förskolans läroplan grundar sig i en demokratisk syn och en tro på att alla människor har 
samma värde. Förskolan ska ta hänsyn till alla barns olika behov och förutsättningar och 
främja individens välbefinnande. Verksamheten ska ta hänsyn till varje individ och utifrån 
detta utforma en verksamhet som är rättvis. Det ska även innehålla ett etiskt förhållningssätt 
utifrån normer och värden. Läroplanen påvisar även att förskolan ska förmedla respekt för 
mänskliga rättigheter och se till individens okränkbarhet. Förskolan är även en grund i ett 
livslångt lärande och behöver därmed skapa en lust för fortsatt lärande. Detta innebär ett 
växande ansvar för individen så man klarar av det kommande lärandet. Förskolor i Sverige 
måste utgå från Skollagen för sin verksamhet (Lpfö 98 rev. 2010, s. 4-5). Skollagen för 
förskolan påvisar att verksamheten ska se till barnet utifrån en helhetssyn. Utveckling, 
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lärande, omsorg och barnets behov anses vara betydelsefulla nyckelord (Skollagen, SFS 
2010:800, s. 50). Förskolans läroplan utgår även från Barnkonventionen som belyser alla 
barns rättigheter. Konventionen är till för barnen och arbetar för att barn inte ska gå miste 
om sina rättigheter i världen. I Barnkonventionen är barnen och deras välbefinnande i fullt 
fokus. Syftet med konventionen är att göra vuxenvärlden mer delaktig men också medveten 
om barns situation runt om i världen (Unicef, 2015). 

5.3 Förskolans läroplan och Sverigedemokraternas motion - skillnader i 
skrivning 
 
2011 lade Richard Jomshof, Mattias Karlsson och Margareta Sandstedt fram en motion till 
Sveriges riksdag angående förändringar i den nu gällande läroplanen för förskolan (Lpfö 98 
rev. 2010). Eftersom vi har valt att rikta in oss på två omskrivningar rörande flerspråkighet 
inom motionen kommer enbart dessa att redovisas i detta arbete.  
 
I förskolans läroplan anges följande text inom rubriken ”Förskolans värdegrund och 
uppdrag” med underrubriken ”Förskolans uppdrag”:  
 

”Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling. 
Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och uppmuntra 
och ta till vara barnets nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen. Barn med 
utländsk bakgrund som utvecklar sitt modersmål får bättre möjligheter att lära sig svenska 
och även utveckla kunskaper inom andra områden. Av skollagen framgår att förskolan ska 
medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det 
svenska språket och sitt modersmål” (Lpfö 98 rev. 2010, s. 7). 

 
Detta avsnitt vill Sverigedemokraterna ändra till följande: 

 
”Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling. 
Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling i svenska och 
uppmuntra och ta till vara barnets nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen” 
(Jomshof et al., 2011, s. 4). 

 
Partiet har inom motionen angivit en kortfattad motivering till varför denna ändring bör ske. 
Partiet anser att modersmålsträning3 inom förskolan har markant ökat med åren och att detta 
komplicerar anpassningen in i det svenska samhället för barn som har annat modersmål än 
svenska, deras ordval här är invandrarbarn. De beskriver även att modersmålsträningen sker 
på för stor bekostnad av ekonomiska resurser men också personalens tidsresurser inom 
förskolan. De hänvisar utan tydliga referenser till forskning från Danmark angående att 
modersmålsträningen ska ha visats vara verkningslöst och därför vill partiet lägga ned 

                                                        
3 Vi vill förtydliga att Sverigedemokraterna använder begreppet modersmålsträning och forskning använder 
modersmålsundervisning. De står för samma begrepp och innebörd men de har valt olika benämningar. För att göra arbetet 
konsekvent använder vi oss av benämningen modersmålsundervisning. 
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modersmålsträningen inom förskolans verksamhet (Jomshof et al. 2011, s. 4). Dessa 
omskrivningar refererar vi till som mål 1 i vidare diskussion. 
 
Vidare till det andra förslaget som vi utgår ifrån och som utgår från förskolans läroplan 
inom kapitlet ”Utveckling och lärande” under ”mål”:  

”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” (Lpfö 98 rev. 2010, s. 11). 

 
Partiet föreslår följande ändringar med det angivna målet: 
 

”Förskolan ska sträva efter att varje barn […] som har ett annat modersmål än svenska 
utvecklar en svensk identitet och sin förmåga att kommunicera på svenska” (Jomshof et al., 
2011, s. 4). 

 
Partiet har inte angivit någon motivering till denna målomskrivning. Vi refererar dessa 
omskrivningar som mål 2 för vidare diskussion.  
 
Motionen lades fram till riksdagen första gången för verksamhetsåret 2011/2012 men den 
antogs inte då. Sedan dess har motionen lagts fram på nytt varje år i exakt samma utformning, 
dock med olika författare. Gemensamt för alla dessa motioner, hittills, är att Richard 
Jomshof är delaktig författare (Motioner, 2015). 

5.4 Efterföljande debatt 
 
Genom att vi behandlar en del av den efterföljande debatten redogörs mottagandet av 
Sverigedemokraternas motion i samhället. Dock visade det sig vara en relativt tyst debatt 
angående om Sverigedemokraternas motion är ett bra förslag eller inte. Denna debatt är 
utanför den statliga policyformuleringsprocessen, men samtidigt en del av diskursen. Vi 
finner den efterföljande debatten intressant därför att den bidrar med en vidare syn på 
motionen. 
 
Pedagogikprofessorn Ingrid Pramling Samuelsson (2015, s. 80-81) ställer sig öppet kritisk 
till motionen i bland annat en debattartikel. Något författaren lyfter i sin artikel är att partiet 
hanterar begreppet kultur på ett oöverlagt och relativt impulsivt sätt och även att motionen 
är partiets försök till att ändra samhället på ett fundamentalt sätt i grunden men också att 
skapa ett mer uteslutande samhälle. Författaren uppmärksammar partiets sätt att skriva om 
flera texter och mål inom förskolans läroplan genom att ändra ”barn” till ”våra barn”, vilket 
understryker uteslutande av människor i samhället. Förskolans läroplan är ett väletablerat 
dokument som tar avstamp i flera viktiga dokument där barnets bästa och rättigheter är i 
fokus, exempelvis Barnkonventionen. Eftersom läroplanen har denna grund anser författaren 
att en omskrivning där uteslutning av vissa människor görs inte är acceptabelt. Författaren 
anser att barn är kulturella aktörer och medskapare av kultur men att detta tas ifrån barnen 
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genom partiets motion och en odemokratisk förskola skapas som resultat. De två mål som vi 
baserar detta arbete på resonerar även författaren kort om genom att påpeka att det skapas 
en stor oro då barn inte får använda sina språk eller kulturella redskap och att barnen går 
miste om mycket. Författaren lyfter även att avveckling av modersmålsundervisning stärker 
uteslutning men också att ett vi och dem skapas vilket inte gynnar någon. 
Sammanfattningsvis stödjer inte författaren motionen eftersom den förespråkar ett 
utanförskap och att barn blir fråntagna möjligheter att vidareutvecklas.  
 
Pramling Samuelsson (2015) är en framträdande forskare inom förskolepedagogik och hörs 
mycket inom debatten kring Sverigedemokraternas motion. Utöver det finns några 
nyhetsartiklar och bloggar som tar upp motionen. En betydelsefull aspekt här är att poängtera 
att dessa bloggar och nyhetsartiklar inte står för någon absolut sanning och det är viktigt att 
vara källkritisk. En nyhetssida rapporterar motionens övergripande syfte som ett försök att 
upprätta en svensk identitet. Detta har fått en kommentar från Jomshof som redogör för att 
partiets mål är att ena Sveriges invånare genom bland annat språk och tradition 
(Maktkamp24, 2014). Salminen (2014) skriver i en lokal debattartikel hur 
Sverigedemokraternas motion exkluderar barn och hämmar barns rättigheter. Vidare 
diskuteras hur språk hjälper barn att finna sin identitet och att barn utforskar världen med 
hjälp av olika språk. Att människan måste få känna sig fri att få finnas men också att få vara 
sig själv. En antirasistisk blogg tar upp att Sverige kommer att förbli Sverige även om det 
talas fler språk än svenska i samhället. Att det ena inte behöver utesluta det andra utan man 
bör se på flerspråkighet som något positivt (Polimasaren, 2015). Ytterligare inlägg kan ses 
genom trådar på bland annat Facebook och Twitter där människor diskuterar sina personliga 
ställningstaganden utifrån motionen.  
 
En av motionens motionärer, Mattias Karlsson, har på sin blogg (2012) blivit ombedd att 
skriva ut argument för motionen men också att tillkännage partiets källor. Karlsson skriver 
att partiet tar avstånd från ett mångkulturellt synsätt för att de anser att det bidrar till ökad 
segregation i samhället. Vidare menar Karlsson att det idag påstås råda en enighet inom 
forskning vad gäller modersmålsundervisning där de förespråkar en undervisning där man 
lär sig sitt modersmål innan man påbörjar tillägnandet av ett till språk. Karlsson hävdar att 
det är kontraproduktivt att stödja ett mångkulturellt samhälle därför att ingen nationell 
gemenskap får tillfälle att bildas. Mycket av tidigare forskning anser Karlsson ha låg 
trovärdighet samt svag empirisk bas och att detta ger modersmålsforskning en gles grund.   

5.5 Sverigedemokraternas ideologi och ställningstaganden 
 
Sverigedemokraternas ideologi står för en socialkonservatism tillsammans med en 
nationalistisk grundsyn. Partiet placerar sig som ett mittenparti där de kan sträva efter att 
kombinera ideologierna från både vänster och höger (Sverigedemokraterna, 2011, s. 3). 
Socialkonservatism uppstod som en ideologi som ville ersätta hat och klasskamp mellan 
människor för att istället eftersträva det med en nationell sammanhållning. Att inom 
samhället satsa på ordning och trygghet för att undgå revolutionära benägenheter. 
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Sverigedemokraterna kallar sig för ett modernt socialkonservativt parti då de utgår från de 
klassiska grundidéerna inom socialkonservatism som uppstod genom Europas 
postindustrialism men de har valt att modernisera sig angående vissa aspekter utifrån 
samhällets utveckling. Den tydligaste koppling partiet har med den socialkonservativa 
ideologin är betydelsen av en värdekonservativ och nationalistisk utgångspunkt 
(Sverigedemokraterna, 2011, s. 11-12). Socialkonservatism innebär en kulturkonservatism 
där man vill bejaka en nationell kultur samt dess traditioner. Samtidigt tillåts utländska 
personer delta genom att lämna sin kultur bakom sig och adoptera den nya för att sedan bli 
en medborgare (Axelsson & Borg, 2014, s. 251). Partiet talar för att värna om det nationella 
och en nationalistisk ideologi som står för att nationen ska vara fri från andra nationer samt 
att nationens intressen prioriteras. Deras nationalism innebär att partiet är demokratiskt, 
öppet och icke-rasistiskt. Partiet anser att alla världens nationer har samma rättigheter och 
frihet som Sverige, något som de kallar för universell nationalism (Sverigedemokraterna, 
2011, s. 13).  
 
De grundar sin ideologi utifrån den mänskliga naturens karaktär och menar att under för lång 
tid har socialismen och liberalismen format det svenska samhället. Partiet menar att 
socialismen och liberalismen står för en felaktig människosyn där människan anses komma 
till världen som ett tomt blad med förnuft och välvilja och att människan formas genom 
miljön och sociala relationer. Detta anser partiet har präglat samhället men också individen 
i fel riktning. Istället anser partiet att människan påverkas främst genom det biologiska arvet 
och sin egen fria vilja. De medger även miljön som en bidragande bi-faktor men överlag att 
människan kommer till världen med viss ”nedärvd essens” (Sverigedemokraterna, 2011, s. 
8) och innehåll. De ser människan som en social varelse med behov av gemenskap och att 
man genom denna gemenskap skapar en känsla av tillhörighet. De anser att om man känner 
sig som en del av en gemenskap blir följden att solidaritet och empati skapas för varandra. 
Denna människosyn har resulterat i en tro på nationell identitet, att ett homogent samhälle 
är fördelaktigt och att därmed minska på skillnader mellan det språkliga, kulturella samt det 
religiösa och istället ha en nationell samhörighet. För att kunna skapa detta anser partiet att 
de genom sin politik bör satsa på att upprätthålla samt skapa bland annat traditioner, normer, 
moral, lagar och gemenskap. Eftersom de anser att människan inte är god i sin grund utan 
att det är ett aktivt val individen gör varje dag vill de skapa ett samhälle som bidrar med 
goda ramar för individens dagliga val av godhet. Detta ska även ses i relation till individens 
personliga nedärvda natur, vilket påverkar individen i sina val (Sverigedemokraterna, 2011, 
s. 7-9).  
 
Partiet vill avveckla den skattefinansierade modersmålsundervisningen inom Sveriges 
skolundervisning därför att de menar att modersmålsundervisningen motverkar en god 
integration in i det svenska samhället. Genom att istället satsa på en svenskundervisning ges 
eleverna bättre möjligheter att bli en mer integrerad invånare. Detta innebär att det blir upp 
till familjerna själva om de vill att deras barn ska få modersmålsundervisning och att de får 
själva finansiera undervisningen. Sverigedemokraternas syn på flerspråkighet och 
modersmålsundervisning ligger i linje med deras syn på mångkulturalism inom samhället. 
De menar att mångkulturalism med olika seder, traditioner och rättigheter leder till 
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kulturkrockar och splittringar. Därför vill de motarbeta ett mångkulturellt samhälle i Sverige 
(Sverigedemokraterna, 2015). Partiet menar att genom mångkultur möts och blandas flera 
olika kulturer vilket i sin tur förstör den nationella gemenskapen, det gemensamma ersätts 
med en blandning av allt och det positiva med att ena en nation i en kultur går om intet. 
Deras uppfattning är att mångkulturalism medför ökad segregation och ett sämre 
samhällsklimat och därför bör nykomna medborgare på sikt överge sin gamla kultur och ta 
till sig det nya landets nationella kultur (Sverigedemokraterna, 2011, s. 21). Partiet menar 
att kultur står för sociala levnadsmönster, att kultur är något som vuxit fram över tid och att 
historian har format grunden. Kultur kan förena samhället genom gemensamma levnadssätt 
och inkluderar exempelvis klädsel, religion, språk, värderingar, lekar och högtider. Sverige 
anses ha en kulturell koppling till de andra nordiska länderna såväl som Europa genom 
historiens förändringar och skeden. Kulturella inslag kan bli en del av den svenska kulturen 
om det sker naturligt och gradvis men när kulturimpulser påtrycks utan anpassning till vad 
som redan finns framställs kulturimperialism där utomstående försöker ta över och förändra 
vad som redan finns. De står för att olika nationer inte har rätten att avskaffa eller förändra 
någon annan kultur. Partiet har valt att rikta in sig på den svenska kulturens kärna och grund, 
sådant som har en starkt historisk grund med koppling till samhällsutveckling och skapar en 
nationell identitet. De vill värna om vad som har varit och se ett gott kulturarv föras vidare. 
Genom allt detta skapas en nationell gemenskap med goda förutsättningar för ett fungerande 
samhälle. Denna nationella gemenskap erkänns inom olika nationer och kulturer men 
samtidigt ska det förstås att alla kulturer i världen inte är lika bra (Sverigedemokraterna, 
2011, s. 18-20).   
 
Sverigedemokraterna anses vara något av ett populistiskt parti genom att de riktar sig mot 
folket som grupp oavsett social klass (Nilsson, 2014, s. 73-75). Genom en årlig kontroll 2011 
framkom det att Sverigedemokraternas effektivitet och arbetsinsatser i riksdagen var väldigt 
låg och att de framför allt hade en låg representation i att skriva motioner och frågor. Detta 
resulterade sedan i en ökning av antal motioner; 2011 hade antalet legat på 52 för att sedan 
2012 bli 328 motioner och 2013 blev ett dittills rekordår med 348 motioner. Dessa motioner 
relaterade mycket till invandring och mångkultur men i stort sett aspekter av hela samhället 
(Nilsson, 2014, s. 80-84).  
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6. Diskussion  

6.1 Frågeställning 1 
 

•   Vilken syn på flerspråkighet och modersmålsundervisning kan urskiljas i de utvalda 
policydokumenten på statlig nivå samt hur skiljer de sig åt? Hur förhåller sig synen 
på flerspråkighet till forskning inom området? 

 
Vad gäller förskolans policydokument kan vi urskilja att det sedan 1960-talet och framåt 
skrivits fram att verksamheten ska arbeta med mångfald och flerspråkighet. Detta förtydligas 
framförallt genom de statliga offentliga utredningar som har gjorts. Även barnkonventionens 
framkomst, Skollagen och minoritetslagen påvisar barns rättigheter. Inom dessa 
framkommer deras rätt till flerspråkighet och att det området fått allt mer utrymme inom 
styrdokumenten. Genom åren har betydelsen av flerspråkighet vuxit till att utgöra och 
influera en stor del av förskolans läroplan. Med revideringen 2010 av förskolans läroplan 
tillkom en vidare betoning på mångfald genom rubriken förståelse och medmänsklighet. 
Detta ser vi som en vidareutveckling inom läroplanen för att ännu mer påvisa förskolans 
uppdrag med mångfald. Våra valda policydokument, förutom Sverigedemokraternas 
motion, anser vi till stor del delar en syn på att flerspråkighet är något positivt och att det bör 
arbetas med inom förskolans verksamhet. Motionen utmärker sig med att se flerspråkighet 
som något negativt som utbildningssystemet inte borde bidra till.  
 
Sverigedemokraternas motion nämner i sin motivering att deras förslag att vilja ta bort 
modersmålsundervisning i förskolan tar stöd i danska vetenskapliga rön som påvisar att 
modersmålsundervisning är verkningslöst. I brist på en fullständig källa har vi inte funnit 
exakt det som motionen grundar sig i. Timm (2009, s. 385-386) framställer Danmark som 
ett komplicerat fall utifrån modersmålsundervisning därför att landet är väldigt delat i frågan. 
Vi anser det vara intressant att partiet valt att hänvisa till dansk forskning istället för svensk 
som är mer konkret kopplat till det svenska utbildningssystemet. Eftersom Danmark sedan 
millenniumskiftet arbetat för att lägga mer fokus på landets egna språk och kultur kan vi 
urskilja kopplingar till partiets värderingar.    
 
Enligt Wagner et al. (2010, s. 16, 21) bör förskolan arbeta språkstimulerande på ett 
systematiskt och medvetet sätt. Vidare lyfter författaren fram att genom språkinlärning i tidig 
ålder gynnas barns kunskapstillägnande i fortsatt skolgång. Sandvik & Spurkland (2011, s. 
53-54) menar att barn med annat modersmål än svenska bland annat gynnas av 
modersmålsutveckling därför att kommunikationen med familj förbättras och man blir en 
del av en kulturell gemenskap. Detta stärker barnets tillhörighet. De menar även att barn med 
annat modersmål än svenska upplever att de är på samma språkliga nivå som kamrater i 
samma ålder fast på olika språk. Genom att uppleva att man är på samma nivå undviks 
negativa inslag och det ger en bättre grund att bygga vidare de svenska språkkunskaperna 
på. Hyltenstam (2007, s. 54-55) talar också för att inlärning av barns andraspråk, i detta fall 
svenska, påverkas positivt genom vidareutveckling av modersmålet. Förutsättningsvis att 
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barnet har god språklig grund inom sitt modersmål blir det enklare att applicera begreppen 
som man har i det nya språket eftersom man redan förstår betydelsen av dem. Det är 
betydelsefullt att ha motivation för fortsatt språkutveckling. Med en negativ inställning till 
sitt modersmål tappas lätt motivation och kunskapsutvecklingen kan stagnera. Motivation 
kan skapas från pedagoger och barngrupp i förskolan. Om ett barns modersmålsutveckling 
enbart tränas inom familjen kommer barnet med tiden att tappa språkkunskaperna inom sitt 
modersmål. Sverigedemokraterna bortser från detta i sin motion genom att flytta ansvaret 
om modersmålsundervisning från förskolan till familjen med motiveringen att det är en för 
stor kostnad för staten. Detta förutsätter ett visst ekonomisk kapital hos familjer och de som 
inte har råd kommer att behöva avstå från att ge sina barn möjligheten till 
modersmålsundervisning.  
 
Wagner et al. (2010, s. 41, 54) synsätt talar för att språk och identitet har en sammankoppling 
oavsett språk. Sverigedemokraterna ser enbart att det svenska språket och den svenska 
identiteten bör eftersträvas. Genom språk kan en tillhörighet skapas men också en 
jaguppfattning och genom denna tillhörighet som ett språk medför kan även språkkunskaper 
utvecklas vidare. Detta menar vi talar för att språk och identitet hör ihop och att det gäller 
för både svenska och andra modersmål. Björk-Willén (2009, s. 76-78) menar att det finns en 
normerande syn på enspråkighet vilket bidrar med att utmärka flerspråkighet som något 
avvikande. Kan det vara möjligt att Sverigedemokraterna delar denna syn om att 
enspråkighet skulle vara normen? Partiet har inte uttryckt denna koppling men det är en fråga 
som vi resonerar kring. 
 
Forskning visar på att barn som haft möjlighet till modersmålsundervisning under lång tid 
snabbare kommit ifatt sina kamrater som varit enspråkiga. Detta gäller både för språk och 
övriga skolämnen. När barnen börjar i grundskolan har de på ett annat sätt rätt till 
modersmålsundervisning jämfört med barn i förskolan och förskoleklass (Skolverket, 2015-
09-17). Barns rättigheter angående flerspråkighet och modersmål inom förskolan förtydligas 
bland annat genom Skollagen, Språklagen och Barnkonventionen. Vidare lyfter Wagner et 
al. (2010, s. 16) att möjligheten att lära sig sina språk handlar om en viss livskvalitet och att 
det innebär en social gemenskap. Sverigedemokraternas syn på att det svenska enbart är 
eftersträvansvärt grundar sig i deras politiska uppfattning. Övergripande i partiets ideologi 
och ställningstagande är att de vill motverka mångkulturalismen inom samhället och istället 
förespråka det svenska. Det svenska här innebär bland annat tradition, språk och kultur 
(Sverigedemokraterna, 2015). Partiet anser att mångkulturalismen och invandring inte bidrar 
med några positiva faktorer, istället skapas motsättningar för individen själv inom samhället. 
Partiet anser att man bör ta tillvara på landets historiska arv för att skapa en kultur och på så 
vis undvika motsättningar (Sverigedemokraterna, 2011, s. 19-21). Här skiljer sig förskolans 
läroplan vad gäller synen på kultur då de har ett inkluderande synsätt. I mål 1 inkluderar 
läroplanen barn med utländsk bakgrund och står för en syn där alla kulturer ska värderas på 
samma sätt och får samma utrymme i verksamheten.  
 
Pramling Samuelsson (2015, s. 80-81) lyfte i sin artikel hur Sverigedemokraterna väljer en 
formulering om “våra” barn och anser det vara en fråga om exkludering och inkludering. 
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Utifrån motionen resonerar vi att denna exkludering och inkludering handlar om att vara 
eller inte vara svensk. Vår tolkning är att partiets ambitioner är att skapa en nationell 
gemenskap, genom formuleringen “våra” barn synliggörs detta. En vidare diskussion om 
vilka “våra” barn är, är möjligtvis en uppsats i sig. Vid en jämförelse av motionen och den 
gällande läroplanen angående mål 1 konstaterar vi att Sverigedemokraterna har valt att ta 
bort text som relaterar till att barn med utländsk bakgrund gynnas av att få 
modersmålsundervisning. Det som läroplanen tar upp angående barns modersmålskunskaper 
tas i motionen helt bort. Sverigedemokraterna väljer här att lägga större betoning på att barn 
ska utveckla en svensk identitet samt en vidareutveckling av enbart det svenska språket 
(Jomshof et al., 2011, s. 4). Läroplanen lyfter att ett starkt modersmål bidrar med bättre 
kunskapsutveckling av ett andraspråk. Läroplanen poängterar att genom Skollagen ska barn 
få möjlighet att utveckla sitt modersmål samt det svenska språket (Lpfö 98 rev. 2010, s. 7). 
Motionen talar för att språk och identitetsutveckling är sammankopplat. Partiet vill att man 
ska fokusera på den svenska språkutvecklingen och att man även ska främja barns skriftspråk 
(Jomshof et al., 2011, s. 4). Ett arbetssätt där man väljer att fokusera uteslutande på 
majoritetsspråket menar Nauclér et al. (1993, s. 7) att man redan på 1960-talet upptäckte var 
negativt för all språkutveckling hos flerspråkiga barn. Vi ställer oss frågande till vad 
Sverigedemokraterna utgår från när de vill bortse från alla kulturer utöver den svenska. 
Menar de att en ensidig språkinlärning är det bästa för barns utveckling eller är det inte något 
som de har tagit ställning till? Vi anser att om motionen skulle bli en realitet skulle det 
innebära svårigheter. Eftersom barns rättighet till modersmål i förskolan är lagstadgat genom 
Skollagen väcker det funderingar hos oss hur Sverigedemokraterna skulle kunna förverkliga 
motionen. Partiet skulle då ställas inför en utmaning med att förändra Skollagen. Utifrån mål 
2 anger läroplanen att barn ska ha möjlighet att utveckla sitt modersmål för att därigenom 
även skapa en kulturell identitet. Det framgår även att barn ska få utveckla kunskaper inom 
det svenska språket om man har ett annat modersmål (Lpfö 98 rev. 2010, s. 11). Sandvik och 
Spurklands (2011, s. 53-54) resonemang talar för att barn gynnas av att utveckla sitt 
modersmål. Precis som mål 1 inrymmer även mål 2 resonemang angående varför 
utvecklandet av modersmål är till barns fördel.  
 
Forskning går att tolka utifrån olika perspektiv och det går att använda forskning för att 
stärka sitt argument eller för att motargumentera andra. Detta gäller även forskning kring 
flerspråkighet eftersom det inte råder någon total enighet kring det. För att stärka sitt 
argument med hjälp av forskning kan man vara selektiv i sitt urval och därmed bortse från 
stora delar av ett forskningsområde (Söhn, 2005, s. 1). Vi anser att det är betydelsefullt att 
vara medveten om detta utifrån motionens val av referering. Det är även värt att poängtera 
att inom våra valda styrdokument framgår det inte mycket hänvisning till tidigare forskning. 
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6.2 Frågeställning 2 
 

•   Vilken ideologi och människosyn utgår synen på flerspråkighet ifrån? 
 
Utifrån våra valda policydokument däribland Sverigedemokraternas motion tolkar vi att det 
finns viss människosyn att urskilja. Den gällande läroplanen lyfter fram den ökade 
rörligheten i världen som något positivt och menar att mångkultur på så vis blir en naturlig 
del av förskolans verksamhet.  I vårt material kan vi se att människosynen skiljer sig åt men 
också är liknande vilket ger oss möjligheten att jämföra det insamlade materialets grundsyn 
med den nu gällande formuleringen, i läroplanen. Läroplanen utgår till viss del från 
Barnkonventionen och Skollagen, vid granskning av dokumenten ser man tydligt kopplingen 
mellan dem. De uttrycker alla en tro på människan som kompetent och framhäver alla 
människors lika värde och rättigheter. De förespråkar inkludering framför exkludering. Vi 
anser att ett visst särskiljande sker kring flerspråkighet genom minoritetslagen eftersom den 
lagen ger vidare rättigheter för de nationella minoritetsspråken. Löfdahl och Hägglund 
(2012, s. 121) ställer sig kritiska mot begreppet kompetenta barn och menar att man måste 
vara varsam med att inte lägga allt för mycket på barnen och att det är en komplex 
balansgång. Får ett barn för mycket ansvar finns det risker att barnet sätts under för mycket 
press vilket hämmar dem i sin utveckling. 
 
Sverigedemokraterna utgår från en socialkonservativ grund och vi tolkar dem som 
konservativa då de vill bevara nationella värden och synsätt samhället tidigare haft 
(Sverigedemokraterna, 2011, s. 3, 12). Partiet särskiljer vi och dom och de lägger värdering 
i kultur och medborgarskap eftersom det är svenskan och Sverige som är normen för partiet. 
Det går inte att kalla sig svensk för än man har övergett sin ursprungliga kultur för att till 
fullo adoptera den svenska. Partiets ideologi grundar sig överlag i att värna om det som är 
svenskt. De lägger stort värde vid kulturkonservatism. Partiet anser människan vara en social 
varelse som behöver gemenskap och genom en god gemenskap skapas empati och man 
värnar om varandra. Denna gemenskap vill de skapa genom en nationell tillhörighet, vilket 
upprättas genom att anamma svenska traditioner och seder (Sverigedemokraterna, 2011, s. 
7-9). I jämförelse med läroplanen som förespråkar ett kompetent barn inför det livslånga 
lärandet menar partiet att mycket redan är förutbestämt hos barnet via det biologiska arvet. 
Detta anser vi begränsar barn, framförallt deras kunskapsutveckling. Partiet har en tro på 
människans biologi och det arv som förs vidare, vilket de benämner som viss ”nedärvd 
essens” (Sverigedemokraterna, 2011, s. 8). Miljön uttalas enbart ha en viss påverkan. Vi 
anser att den människosyn som framträder i Sverigedemokraternas principprogram och 
motion är exkluderande och motsägelsefull då de vill ta bort modersmålsundervisning för att 
istället främja en svensk gemenskap på nationell nivå då de samtidigt anser att den sociala 
miljön är sekundär mot det biologiska arvet. Enligt partiet anses det biologiska ha större 
påverkan på människan vilket vi tolkar vi som limiterande. Förutsättningarna för ett barn 
blir därmed till stor del förutbestämt och deras möjlighet till påverkan liten. Westlunds 
(2010, s. 86-89) resonemang kring att förskolan vilar på en demokratisk värdegrund lyfter 
fram barnet som kompetent och likvärdigt. Vi anser att detta talar för olika människosyner 
då Sverigedemokraterna främst förespråkar det biologiska arvet. 
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Under 1960-talets ökande invandring kom flerspråkighet att få ett större utrymme inom 
politiken. Kring den tiden kan vi urskilja att invandrare var det vedertagna begreppet men 
det begreppet har vidareutvecklats med tidens gång och idag framförs det i termer av 
utländsk bakgrund och etniskt tillhörighet (Hyltenstam & Milani, 2012, s. 18-20). Vi kopplar 
detta till Lunneblads (2009, s. 15-16) problematisering av begreppet invandrare som står för 
en generalisering samt tillskrivelser av egenskaper. Vi reflekterar vidare kring hur begreppet 
har förändrats och om det går att urskilja någon människovärdering utifrån användningen av 
begreppet. Förändringen anser vi handlar mer om en begreppsändring i dessa styrdokument. 
Termen invandrare förekommer fortfarande och problemet är inte begreppet i sig men hur 
människor lägger värdering och framför allt särskiljer människor i grupper av vi och dom.  
 
Vår tolkning av mångfald inom förskolans läroplan representeras och framställs inom flera 
läroplansmål för att påvisa verksamhetens uppdrag med att inkludera alla barn. Genom vårt 
resultat ser vi även att mångfalden inom förskolan ses som något positivt. Förskolans 
läroplan förespråkar att alla har lika värde vilket kan tolkas som ett inkluderande synsätt. 
Detsamma utläser vi även ur Barnkonventionen och Skollagen. Till dessa policydokument 
finns det ett stort förarbete och en bred grund och alla har som gemensamt att sätta barnens 
rättigheter och lika värde i fokus.  

6.3 Avslutande kommentar 
 
Vår utgångspunkt för denna studie har varit Sverigedemokraternas motion om förändringar 
i förskolans läroplan och vår slutgiltiga diskussion är att ställa oss frågan hur partiet tänkt 
sig att deras motion skulle kunna bli en realitet. Det är framför allt mycket forskning som 
talar för att barn ska få möjlighet till modersmålsundervisning och de positiva effekter som 
det ger. Det förekommer relativt lite forskning som talar emot modersmålsundervisning och 
den synen är relativt begränsad inom svensk forskning.  
 
Motionen ingår i ett politiskt spel och syftar inte nödvändigtvis till en konkret förändring. 
Istället kan det ses som en markering av partiet ett sätt att visa att man är aktiv i 
riksdagsarbetet. Som vi tidigare nämnt fick partiet kritik för låg aktivitet under 2011 och 
därefter ökade framför allt deras motionsskrivande i antal. Det faktum att partiet har valt att 
lägga fram motionen tre verksamhetsår i rad anser vi vara väldigt intressant och framför allt 
att de har bytt alla författare förutom Jomshof i varje motion. Eftersom motionen inte har 
gått igenom funderar vi på varför partiet inte väljer att skriva om sin motion. Partiet anger 
inte något resonemang kring varför de väljer att byta ut sina författare. 
 
Vår studie visar på styrdokumentens betydelse för förskolan samt att de är normerande 
dokument där vissa värden lyfts fram. Dessa värden är föränderliga precis som Sveriges 
politik. Förändringar skapar konsekvenser för barn och familjer ute i samhället eftersom de 
blir direkt påverkade genom utbildningssystemet. Vad skulle det betyda om motionen blev 
en verklighet idag? Sverigedemokraterna är i dagsläget Sveriges tredje största parti och har 
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därför en viss makt. Partiet har en betydande roll inom politiken vilket gör det värdefullt för 
fortsatt forskning att studera vidare kring politiska resonemang och ställningstaganden.  
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8. Bilaga 1 
 
 
2011/12  mnr: Ub489 
 pnr: SD80 
Motion till riksdagen 
2011/12:Ub489 
av Richard Jomshof m.fl. (SD) 
 
Förändringar i Lpfö 98 
 
Förslag till riksdagsbeslut 
 
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att 
regeringen skyndsamt ska verka för att de ändringsförslag som föreslås i motionen 
genomförs i Lpfö 98. 
 
Motivering 
 
Lpfö (reviderad 2010) är i grund och botten en bra läroplan för förskolan. Det finns dock 
några uppenbara brister i läroplanen. Därför föreslår vi följande ändringar: 

1. På sidan fyra i kapitlet ”Förskolans värdegrund och uppdrag” med underrubriken 
”Förståelse och medmänsklighet”, andra stycket, står följande att läsa: 

Förskolan ska uppmuntra och stärka barnens medkänsla och inlevelse i andra män-
niskors situation. Verksamheten ska präglas av omsorg om individens välbefinnande 
och utveckling. Inget barn ska i förskolan utsättas för diskriminering på grund av kön, 
etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning hos någon 
anhörig eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. 
Verksamheten ska syfta till att barnens förmåga till empati och omtanke om andra 
utvecklas, liksom öppenhet och respekt för skillnader i människors uppfattningar och 
levnadssätt. Barns behov av att på olika sätt få reflektera över och dela sina tankar om 
livsfrågor med andra ska stödjas. 

Vi föreslår att styckets tredje mening byts ut, vilket ger ett stycke som lyder på följande sätt 
(ändringsförslag i fet stil):  

Förskolan ska uppmuntra och stärka barnens medkänsla och inlevelse i andra män-
niskors situation. Verksamheten ska präglas av omsorg om individens välbefinnande 
och utveckling. Inget barn ska i förskolan utsättas för diskriminering på grund av 
kön, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, religion eller annan 
trosuppfattning, politisk övertygelse eller sexuell läggning hos någon anhörig 
eller för annan kränkande behandling. Verksamheten ska syfta till att barnens 
förmåga till empati och omtanke om andra utvecklas, liksom öppenhet och respekt för 
skillnader i människors uppfattningar och levnadssätt. Barns behov av att på olika sätt 
få reflektera över och dela sina tankar om livsfrågor med andra ska stödjas. 

Sverigedemokraterna ser det som en självklarhet att inget barn ska tvingas utsättas för 
mobbning och kränkande behandling i den svenska förskolan. Men att som i dag utelämna 
politisk diskriminering visar att man inte tar denna form av diskriminering på allvar. Därför 
föreslår vi att denna form av diskriminering skrivs in i Lpfö 98. 
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2. På sidan fyra i kapitlet ”Förskolans värdegrund och uppdrag” med underrubriken 
”Förståelse och medmänsklighet”, tredje stycket, står följande att läsa: 

Den växande rörligheten över nationsgränserna skapar en kulturell mångfald i försko-
lan, som ger barnen möjligheter att grundlägga respekt och aktning för varje människa 
oavsett bakgrund. 

Vi föreslår att stycket ovan byts ut mot följande stycke: 
En allt mer globaliserad värld ställer höga krav på en medvetenhet om och en förståelse 
för det egna kulturarvet. En sådan medvetenhet och förståelse ger en trygg identitet för 
våra barn som är viktig för att grundlägga respekt och aktning för varje människa 
oavsett bakgrund. 

Begreppet ”kulturell mångfald” i det aktuella stycket används allt oftare som en beteckning 
på vårt nuvarande samhälle och är en produkt av en avsevärd invandring under lång tid. 
Denna invandringspolitik har präglat vårt samhälle på många sätt, positiva som negativa. 
Dock har aldrig utvecklingen, invandringspolitiken eller införandet av det så kallade 
mångkulturella samhället varit föremål för en folkomröstning, genomlysande partipolitisk 
eller samhällelig debatt. Sverigedemokraterna menar att införandet av det mångkulturella 
samhället skett på ett odemokratiskt sätt, med en tveksam folklig uppslutning, varför vi 
föreslår ändringen ovan. 

Vidare menar vi att det är av största vikt att våra barn får en medvetenhet om och en 
förståelse och respekt för det egna kulturarvet. Vi menar också att en sådan medvetenhet och 
förståelse är en förutsättning för att grundlägga respekt och aktning för varje människa 
oavsett bakgrund. 

3. På sidan fem i kapitlet ”Förskolans värdegrund och uppdrag” med underrubriken 
”Saklighet och allsidighet”, andra stycket, står följande att läsa: 

Alla som verkar i förskolan ska hävda de grundläggande värden som anges i skollagen 
och denna läroplan och klart ta avstånd från det som strider mot dessa värden. Vuxnas 
sätt att bemöta flickor och pojkar liksom de krav och förväntningar som ställs på dem 
bidrar till att forma flickors och pojkars uppfattning om vad som är kvinnligt och 
manligt. Förskolan ska motverka traditionella könsmönster och könsroller. Flickor och 
pojkar ska i förskolan ha samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och 
intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller. 

Vi föreslår att stycket ovan byts ut mot följande stycke: 
Alla som verkar i förskolan ska hävda de grundläggande värden som anges i skollagen 
och denna läroplan och klart ta avstånd från det som strider mot dessa värden. Flickor 
och pojkar ska i förskolan ha samma rättigheter och möjligheter att pröva och utveckla 
förmågor och intressen utan otillbörlig påverkan från vuxenvärlden. 

Att medvetet motverka så kallade traditionella könsmönster och könsroller är myntets andra 
sida mot att uppmuntra dessa. Idealet måste vara att barnen ges möjlighet att utvecklas fritt 
till egna självständiga individer, utan påverkan av vare sig traditionella eller otraditionella 
könsmönster.  

4. På sidan sex i kapitlet ”Förskolans värdegrund och uppdrag” med underrubriken 
”Förskolans uppdrag”, andra stycket, står följande att läsa: 

Det svenska samhällets internationalisering ställer höga krav på människors förmåga 
att leva med och förstå de värden som ligger i en kulturell mångfald. Förskolan är en 
social och kulturell mötesplats som kan stärka denna förmåga och förbereda barnen 
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för ett liv i ett alltmer internationaliserat samhälle. Medvetenhet om det egna kultur-
arvet och delaktighet i andras kultur ska bidra till att barnen utvecklar sin förmåga att 
förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar. Förskolan kan bidra till att barn 
som tillhör de nationella minoriteterna och barn med utländsk bakgrund får stöd i att 
utveckla en flerkulturell tillhörighet. 

Vi föreslår att stycket ovan byts ut mot följande stycke: 
En allt mer globaliserad värld ställer höga krav på en medvetenhet om och en förståelse 
för det egna kulturarvet. En sådan medvetenhet och förståelse ger en trygg identitet 
som är viktig för att kunna förstå andra människors villkor och värderingar. Förskolan 
kan bidra till att barn som tillhör de nationella minoriteterna får stöd i att utveckla en 
tvåkulturell tillhörighet. 

Begreppet ”kulturell mångfald” i det aktuella stycket används allt oftare som en beteckning 
på vårt nuvarande samhälle och är en produkt av en avsevärd invandring under lång tid. 
Denna invandringspolitik har präglat vårt samhälle på många sätt, positiva som negativa. 
Dock har aldrig utvecklingen, invandringspolitiken eller införandet av det så kallade 
mångkulturella samhället varit föremål för en folkomröstning, genomlysande partipolitisk 
eller samhällelig debatt. Sverigedemokraterna menar att införandet av det mångkulturella 
samhället skett på ett odemokratiskt sätt, med en tveksam folklig uppslutning, varför vi 
föreslår ändringen ovan. 

Vidare menar vi att det är av största vikt att våra barn får en medvetenhet om och en 
förståelse och respekt för det egna kulturarvet. Vi menar också att en sådan medvetenhet och 
förståelse är en förutsättning för att kunna sätta sig in i andra människors villkor och 
värderingar. 

5. På sidan sju i kapitlet ”Förskolans värdegrund och uppdrag” med underrubriken 
”Förskolans uppdrag”, fjärde stycket, står följande att läsa: 

Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling. 
Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och upp-
muntra och ta till vara barnets nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen. 
Barn med utländsk bakgrund som utvecklar sitt modersmål får bättre möjligheter att 
lära sig svenska och även utveckla kunskaper inom andra områden. Av skollagen 
framgår att förskolan ska medverka till att barn med annat modersmål än svenska får 
möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål. 

Vi föreslår att stycket ovan byts ut mot följande stycke: 

Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling. 
Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling i svenska 
och uppmuntra och ta till vara barnets nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga 
världen. 

Det har blivit allt vanligare med så kallad modersmålsträning i förskolan för barn med annat 
modersmål än svenska. Vi menar att denna verksamhet försvårar invandrarbarnens 
anpassning till det svenska samhället och att den tar alltför stora ekonomiska och personella 
resurser i anspråk. Vetenskapliga rön från bland annat Danmark har dessutom visat att 
modersmålsträningen är så gott som verkningslös. Sverigedemokraterna vill därför avveckla 
modersmålsträningen i förskolan. 

6. På sidan åtta i kapitlet ”Normer och värden” under ”mål”, står följande att läsa: 
Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar […] förståelse för att alla människor 
har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, 
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religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och 
... 

Vi föreslår följande ändring i det aktuella målet (ändringsförslag i fet stil): 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar […] förståelse för att alla människor 
har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk och politisk 
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller 
funktionsnedsättning, och ... 

Sverigedemokraterna ser det som en självklarhet att förskolan även ska sträva efter att lära 
ut en förståelse för att det finns olika politiska uppfattningar och alla människor är lika 
mycket värda oavsett politisk övertygelse. 

7. På sidan elva i kapitlet ”Utveckling och lärande” under ”mål”, står följande att läsa: 

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. 

Vi föreslår följande ändring i det aktuella målet (ändringsförslag i fet stil): 

Förskolan ska sträva efter att varje barn […] som har ett annat modersmål än svenska 
utvecklar en svensk identitet och sin förmåga att kommunicera på svenska. 

Stockholm den 4 oktober 2011  

Richard Jomshof (SD)  
Mattias Karlsson (SD) Margareta Sandstedt (SD) 

 
 
 
 


