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Abstract 

Denna fallstudie syftar till att framhäva synsätt och eventuella erfarenheter om modersmålsstöd i 
förskoleklass, samt insatser som behövs för att uppnå styrdokumentens mål och riktlinjer. 
Empirin har insamlats från två lärare och en rektor i en förskoleklassverksamhet, en 
modersmålslärare och en projektledare på Skolkontoret i en kommun.  
 
Informanternas förhållningssätt till modersmålet och modersmålsstödet är positivt. Modersmålet 
är av värde både för barnens språkutveckling på båda språken och stärker identiteten. Ett gott 
modersmålsstöd i förskoleklassverksamheten är därför av betydelse för barns förståelse och 
kunskapsutveckling. Men avsaknad av flerspråkig personal eller modersmålslärare försvårar 
arbetet, vilket i stor del påverkas av ekonomin. Detta medför att flerspråkiga barns 
vidareutveckling av modersmålet inte är tillräckligt i dagsläget, och för de barn som har ringa 
språkfärdigheter i det svenska språket uppstår kommunikationssvårigheter. Formuleringar och 
tolkningar av styrdokumentens föreskrifter skulle även kunna påverka hur modersmålsstödet 
sköts, och skulle kunna förtydligas något. För att förbättra modersmålsstödet och mottagandet av 
nyanlända barn bör modersmålslärare eller flerspråkig personal i förskoleklass tillsättas eller 
utökas. Det anses vara nödvändigt för att kunna uppnå styrdokumentens riktlinjer och mål. Det 
framkommer dock att en mottagningsenhet kommer att startas i kommunen för nyanlända barn 
och ungdomar i kommunen, som skall hjälpa dem i anslutningen till skolan. 
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Inledning 
Ungefär en femtedel av de inskrivna barnen i förskoleklass läsåret 2012/2013 har ett annat 
modersmål än svenska (se bilaga 3). Verksamhetsformen är därmed en mångkulturell och 
flerspråkig mötesplats. All pedagogisk verksamhet skall ta hänsyn till barnens olika härkomst, 
samt se på mångfalden som en berikande tillgång (Skolverket, 2011:7), för att kunna avspegla 
och bemöta samhällets utseende och individer. Ur ett skolperspektiv skall verksamheten således 
formas utefter barns förutsättningar, och se alla som lika mycket värda. Ur ett 
demokratiperspektiv innebär detta även att alla individer måste respektera att vi lever i en 
språklig och kulturell mångfald. 
 
Språket är ett betydande verktyg som används för kommunikation med andra människor. 
Därför är det av värde att språkutvecklingen påbörjas och stöttas så tidigt som möjligt för att 
öka förutsättningarna för barns lärande och utveckling. Barn med annat modersmål än svenska 
skall enligt skollagen erbjudas möjlighet att utveckla både sitt modersmål och det svenska 
språket i förskoleklass. Dock visar en granskning av Skolinspektionen (2010) att det finns brister 
vad gäller skolans sätt att arbeta med och utgå ifrån barns språk- och kulturbakgrund. 
 
Så vad kan behövas för att förbättra modersmålsstödet? Denna fallstudie syftar till att framhäva 
synsätt och eventuella erfarenheter kring modersmålsstöd i förskoleklass, och vad som skulle 
behöva förbättras i strävan att uppnå styrdokumentens riktlinjer. Det finns studier kring 
modersmålets betydelse för språkutvecklingen, samt modersmålsstöd och flerspråkighet utförda 
i förskolan och skolan. Dock tydliggörs det inte om förskoleklassverksamheten ingår i dessa 
studier. Därför har jag valt att rikta in mig på förskoleklassverksamheten i denna undersökning. 

1. Syfte 
Syftet med denna studie är att framhäva synsätt och eventuella erfarenheter om modersmålsstöd 
i förskoleklass, samt insatser som behövs för att uppnå styrdokumentens riktlinjer.  
 
Modersmålsstöd i ett skolsammanhang behandlas av olika yrkespersoner, och deras 
yrkesuppgifter varierar därefter. Därför kommer empirin att inhämtas från två lärare och en 
rektor i en förskoleklassverksamhet, en modersmålslärare och en projektledare från 
Skolkontoret.  
 
 
För att besvara studiens syfte har följande frågeställningar formulerats: 

 
- Vilka förhållningssätt och eventuella erfarenheter har informanterna kring 

modersmålsstöd i förskoleklass? 
- Vad kan påverka arbetet med modersmålsstödet? 
- Vad anser informanterna kan behöva förbättras för att uppnå styrdokumentens 

föreskrifter?  
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Begrepp 
För att underlätta förståelsen av några förekommande begrepps innebörd i studien kommer här 
nedan en kort beskrivning av dessa.  
 
Modersmål kan definieras som individens förstaspråk, det man behärskar bäst och är uppvuxen 
med. Det kan även vara så att individen växer upp med två modersmål, beroende på hur många 
språk som talas i hemmet. Därvid innefattar tvåspråkighet/flerspråkighet att individen 
behärskar två eller fler språk, vilket är modersmålet/modersmålen och andra språk utöver detta. 
 
Majoritetsspråk är det språk som samhällets ursprungsbefolkning talar, eller som kan definieras 
som huvudspråk. Andraspråket förklarar Axelsson (2010:125) är det språk som lärs in i en 
miljö vars omgivning redan talar det. Man definierar därmed andraspråksinlärning av till 
exempel svenska när det lärs in i Sverige, och svenska är då majoritetsspråket. I denna studie 
kommer detta innefatta att individen har ett annat språk än det svenska språket som sitt 
modersmål, och att andraspråket är det svenska språket som lärs in.  
 
Modersmålsstöd innefattar de tillvägagångssätt eller metoder man använder för att stödja och 
utveckla modersmålet. Modersmålsstöd har tidigare definierats som hemspråksstöd (Musk & 
Wedin, 2010:16f). I denna studie kommer enbart begreppet modersmålsstöd, både i referering 
till författare och i egen benämning, att användas. Endast eventuella citat behåller sin 
ursprungsbenämning.  
 
Interkulturellt förhållningssätt innebär i ett skolsammanhang att man ”ser alla språk och 
kulturella perspektiv som viktiga” (Benckert, Håland & Wallin, 2008:67f), och bemöter dessa 
med respekt. 
 
Nyanlända barn/elever beskrivs på Skolverkets hemsida Tema Modersmål (Skolverket, b) barn 
som nyligen anlänt till ett land från ett annat nära skolgången. I detta fall har barnen ett annat 
modersmål än svenska, och oftast har de små kunskaper i det svenska språket eller inte alls. 

2. Bakgrund 
Detta avsnitt redogör språkets funktion i relation till utvecklingen, följt av förskoleklassens 
riktlinjer och uppgift och rättigheter vad gäller modersmålsstöd. Vidare beskrivs 
uppmärksammade problem kring modersmålsstödet och vad som bör beaktas i 
förbättringssyfte. Slutligen redovisas en granskning genomförd av Skolinspektionen som 
bidragit till studiens problemformulering och undersökningsområde. 

2.1 Språkets betydelse för lärandet 
Ett perspektiv på lärande och kunskapsbildning är det sociokulturella. Detta perspektiv kommer 
här nedan att beskrivas. Det sociokulturella perspektivet influerar mitt synsätt kring hur barn lär 
sig och vad språkets och kommunikationens betydelse har för lärandet. Perspektivet kommer 
även att relateras till delar av läroplanen som gäller för förskoleklassverksamheten.  

2.1.1 Sociokulturellt perspektiv i relation till läroplanen 
En föregångare för det sociokulturella perspektivet är Lev Vygotskij. Vygotskijs synsätt kring 
hur människan lär och utvecklas sker i samspel med andra individer, och konstrueras således 
utifrån den sociala omgivningen (Säljö, 2000:66). Beroende på vilken kultur och omgivning 
individen växer upp i påverkas och formas dennes tankesätt samt tolkningar kring omvärlden 
och företeelser, och hur denne även bemöter andra individer (Säljö, 2000:68ff). I relation till 
detta beskrivs det i läroplanen att olika uppfattningar skall beaktas och framhävas i skolan, samt 



3 
 

ge elever förmåga att respektera olika människors tillhörighet då samhället är beblandat med 
olika kulturbakgrunder (Skolverket, 2011:7f). 
 
För att kunna interagera med omgivningen, och därmed bilda erfarenheter och kunskaper, är 
kommunikationen och språket två betydande verktyg. Människan söker sig till kommunikation 
och social kontakt med andra redan från födseln, och ”att lära sig kommunicera är därför att bli 
en sociokulturell varelse” (Säljö, 2000:88). Vidare beskrivs det att språket blir ett 
kommunikationsmedel, vilket underlättar förmedling av uttryck till andra. Det är genom 
kommunikation med andra människor som man blir medveten om andras uppfattningar och 
vad man själv kan värdera som intressant. Vi formar vårt eget och andras tänk genom språket 
och kommunikationen (Säljö, 2000:88f). Språket blir ett redskap vilket ”kan fungera som en länk 
mellan kultur, interaktion och individens tänkande” (Säljö, 2000:87). Detta kan relateras till 
läroplanens beskrivning av betydelsen för språk, lärande och identitetsutveckling: 

 
Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina 
möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga. (Skolverket, 
2011:9) 
 

I relation till barns språk- och kunskapsutveckling har det sociokulturella perspektivet enligt 
Wedin (2011:38f) påverkat synsättet kring hur barn utvecklas. Detta kan relateras till Säljös 
(2000:67f) beskrivning av att barn som är medverkande i sociala sammanhang skaffar sig 
upplevelser och erfarenheter genom interaktionen med andra individer. De bör därför omges av 
en social och språklig miljö som samtidigt är utmanande och stöttande. Det ansågs av Vygotskij 
som orimligt att behandla eleverna som passiva, eftersom deras erfarenheter har betydelse för 
deras vidareutveckling av kunskaper. Istället borde de ges mer delaktighet i undervisningen, 
fånga deras intressen för att upprätthålla deras motivation (Lindqvist, 1999:20f, 55f). Dels för att 
Vygotskijs synsätt var att individen utvecklas med den sociala omgivningen, och dels för att 
försöka uppnå att elevernas kunskaper skall bildas utifrån deras egna erfarenheter snarare än via 
angivelser. Därmed behövs elevernas engagemang och undersökande framhävas, och i den 
nuvarande läroplanen (Skolverket, 2011) framhävs detta. Elevernas förutsättningar och behov 
skall även tas hänsyn till, och man skall utgå ifrån deras bakgrund och erfarenheter i 
undervisningens utformande och låta dem delta aktivt i verksamheten. Lärarna skall även stötta 
dem i deras språk- och kommunikationsutveckling, samt få dem att tro på sig själva (Skolverket, 
2011:13ff).  

2.2 Förskoleklassens riktlinjer och uppdrag 
Myndigheten för skolutveckling har framställt ett stödmaterial och information om 
förskoleklassens verksamhet och funktion, som är skriven av Lumholt och Klasén McGrath 
(2006). Förskoleklassen ingår i grundskolans läroplan, och de första kapitlen är avsedda för 
denna skolform att följa (jfr Skolverket, 2011). Förskoleklassen är en frivillig skolform, vilket 
innebär att det endast finns uppsatta strävansmål att arbeta mot (Lumholt och Klasén McGrath, 
2006:8f). Det beskrivs även att förskoleklassen ”ska vara den bro som leder från förskola till 
skola” (Lumholt och Klasén McGrath, 2006:7), och detta kan relateras till skollagens 
beskrivning av verksamhetsformens intention; ”[…] förbereda dem för fortsatt utbildning.” 
(SFS, 2010:800, kap. 9, 2§). Detta skall ske på ett sätt som ger dem motivation till att lära och 
utvecklas. 
 
Någonting som skall genomsyra alla pedagogiska verksamheter är värdegrunden, vilken bygger 
på demokratiska värderingar om att främja människors lika värde. Eleverna skall därmed 
bemötas utifrån ett demokratiskt förhållningssätt, och alla som verkar i och för skolan skall 
”främja aktning för varje människas egenvärde” (Skolverket, 2011:7). En av de uppgifter skolan 
har är att även överföra dessa värderingar till eleverna, så att deras tankesätt och agerande 
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gentemot andra sker med ett respektfullt sätt. Värdegrunden understryker även vikten av att 
samtliga individer skall oberoende av tillhörighet eller förutsättningar få känna sig välkomnade 
och accepterade för vem de är i verksamheten (Skolverket, 2011:9f). Skolan bekräftar en 
medvetenhet om att eleverna i skolan anländer med olika förutsättningar och erfarenheter. 
Verksamheten bör därför inte räkna med att ett tillvägagångssätt passar samtliga individer. 
Därför skall man beakta och verkställa att ”undervisningen skall anpassas till varje elevs 
förutsättningar och behov” (Skolverket, 2011:8). Skolan skall i detta samband även ”ansvara för 
att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är nödvändiga för varje individ och 
samhällsmedlem” (Skolverket, 2011:13).  

2.3 Rätt till modersmålsstöd 
Som tidigare nämnts i inledningen har närmare en femtedel av de inskrivna barnen i 
förskoleklass läsåret 2012/2013 i Sverige ett annat modersmål än svenska (se bilaga 3). Detta 
kan relateras till Benckert, Håland och Wallins (2008:67) beskrivning av att den pedagogiska 
verksamheten är en mötesplats där olika kulturella bakgrunder och erfarenheter möts. Det är 
därför en rättighet att barn med annat modersmål får modersmålsstöd i den pedagogiska 
verksamheten (Kultti, 2012:45, Elmeroth, 2008:86). Förskolans läroplan betonar vikten av att 
barn med annan kulturbakgrund och annat modersmål skall ges möjlighet att utveckla både sin 
”kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål” 
(Skolverket, 1998 rev. 2010:11). I de kapitel som omfattar förskoleklassen står ingen konkret 
beskrivning av modersmålsstöd (Skolverket, 2011:7–15). Däremot finns en skollag om 
modersmålsstödet för förskoleklass:  
 

Förskoleklassen ska medverka till att elever med annat modersmål än svenska får 
möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål. (SFS, 2010:800, kap 
9. 10§) 

 
Dock är det inte formulerat hur detta arbete skall formas och vilka resurser som skall erbjudas i 
förskoleklassen. Modersmål har ett eget kapitel i läroplanens kursplan (Skolverket, 2011:87ff). 
Kapitlet är främst utformat för grundskolan då den innehåller kursmål, men i läroplanens 
inledning (Skolverket, 2011) beskrivs det att lämpliga delar i kursplanerna även kan utnyttjas i 
förskoleklass. 
 
Myndigheten för skolutveckling har framställt ett stödmaterial, Flerspråkighet i förskolan – ett 
referens- och metodmaterial, som Benckert, Håland och Wallin (2008) skrivit. Där framhävs 
modersmålets betydelse i relation till andraspråksinlärningen, och att ”utvecklingen av 
modersmålet parallellt med andraspråket skall påbörjas så tidigt som möjligt” (Benckert, Håland 
& Wallin, 2008:26). Den pedagogiska verksamheten är därmed medverkande i barnens 
utveckling av språket, och förskoleklassen anses därför som en viktig institution för barnens 
språkutveckling (Wagner, Strömqvist & Henning Uppstad, 2010: 72). 

2.4 Förbättring av modersmålsstöd och språkutveckling 
Det har tidigare uppmärksammats att vissa förbättringar bör genomföras inom arbetet med 
flerspråkighet och modersmålsstöd. Här nedan följer tre delar som belyser en del i hur arbetet 
med modersmålsstöd har tagit sig sedan 1990-talet och framåt, och rekommendationer för ett 
förbättrat modersmålsstöd. 

2.4.1 Modersmålsstödets start 
Modersmålsstöd har funnits i Sverige sedan 1960-talet. Modersmålsundervisningen tillkom som 
en egen reform för grundskolan år 1977 (Musk & Wedin, 2010:16f). Från början av 1990-talet 
fick lite mer än hälften av förskolebarnen med annat modersmål än svenska tillgång till 
modersmålsstöd. Drygt tio år senare hade ungefär en tiondel av barnen i 
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förskoleverksamheterna modersmålsstöd. Denna minskning ansågs bero på att kommunerna 
övertog bidragen till modersmålsstöd, och var samtidigt tvungna att göra en åtstramning av de 
ekonomiska utgifterna. Detta medförde att modersmålsstödets tillgång i förskolorna minskade 
och avvecklades mer och mer (Skolverket, 2002:29). Dock står det inget konkret beskrivet om 
förskoleklassverksamhetens modersmålsstöd, men eftersom denna verksamhet är mellan 
förskola och skola borde även denna verksamhetsform ha erbjudit någon form av 
modersmålsstöd. 
 
Den Europeiska kommissionen (Europeiska gemenskaperna, 2004) framställde år 2004 en 
handlingsplan för samtliga medlemsländer angående språket och den språkliga mångfald som 
samhället omges av. Där står det att språkinlärningen i förskola och grundskolans tidigare år bör 
effektiviseras, då grunderna till barnens språk börjar där. Då förskoleklassen är mellan förskola 
och grundskola bör även detta gälla för denna verksamhetsform. Förhoppningar var även att 
främja synen på andra kultur- och språkbakgrunder hos barnen (Europeiska gemenskaperna, 
2004:16). De som verkar inom skolorna bör ha en helhetssyn på språkundervisning. Detta för 
att barnens språk skall kunna inkluderas i undervisningen och därav hjälpa dem att utveckla sin 
kommunikativa förmåga i bästa mån (Europeiska gemenskaperna, 2004:24). 

2.4.2 Att främja och stötta språk och kulturer 
Personalen i den pedagogiska verksamheten bör ha ett interkulturellt förhållningssätt för att 
kunna bemöta barn med olika härkomst och språk på ett värdigt sätt (Benckert, Håland & 
Wallin, 2008:67ff). Detta förhållningssätt ser barns olika kulturbakgrunder som berikande och 
positiva komponenter. Metoder eller verktyg som kan underlätta stöttningen av barns 
modersmål kan vara att införskaffa böcker på barnens modersmål, framhäva språket och dess 
alfabet, eller ge utrymme för språken på annat vis (Benckert, Håland & Wallin, 2008:44). 
Fredriksson och Taube rekommenderar även att ha en god kontakt med barnens 
vårdnadshavare, då de betonar att hemmet har en stor betydelse för barns språkutveckling. 
Lärarna bör förklara språkets betydelse för vårdnadshavarna, och uppmuntra att omge barnen 
av en rik språkmiljö (2010:165). Barn som har svårigheter med att kommunicera på andraspråket 
kan även behöva hjälp i kommunikationen med andra barn och i olika sammanhang, vilket är av 
värde att beakta (Wagner, Strömqvist & Henning Uppstad, 2010:55f). 
 
Det kan vara nödvändigt att komplettera med andra resurser för att förbättra modersmålsstödet. 
En annan faktor som kan påverka arbetet är klasstorlekarna (Europeiska gemenskaperna, 
2004:46f). Benckert, Håland och Wallin (2008:25) anser lika, och en resurs som är bra är 
modersmålslärare. Lenhammar (2009) beskriver på Barnomsorgsguidens hemsida att 
modersmålsstödet även kan variera beroende på kommun, men kan exempelvis innefatta att 
någon som talar barnets språk finns tillgänglig. En förutsättning som dock krävs för att få en bra 
kvalitet på modersmålsstödet och modersmålsundervisningen är att personalen är tillräckligt 
utbildade. Därför behövs det utbildning och kompetenshöjande fortbildningar, enligt en rapport 
av Skolverket (2002:61ff). En avsaknad av modersmålslärare för att täcka behoven har också 
uppmärksammats och redovisats i samma rapport (Skolverket, 2002:65f), särskilt vad gäller 
förskolans behov.  

2.4.3 Skolinspektionens granskning 
En kvalitetsgranskning av 21 förskolor och 21 grundskolor i 12 kommuner har genomförts av 
Skolinspektionen (2010), där även förskoleklassverksamheter ingått. Granskningens intention 
var att undersöka verksamheternas arbetssätt kring flerspråkiga barns språk och kunskaper för 
att nå de nationella målen. Det fanns en generellt positiv attityd hos personalen kring 
flerspråkighet. Goda exempel på hur en del förskolor anpassar och utnyttjar barnens modersmål 
beskrivs även, där lärarna bland annat använder visuella metoder och relaterar till barnens 
modersmål (Skolinspektionen, 2010:15). Eleverna i skolan ges tillgång till olika metoder och 
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många goda dialoger förs mellan pedagoger och elever (Skolinspektionen, 2010:20) En värdefull 
faktor som även framhävs är att upprätta en bra samverkan med vårdnadshavarna, då det kan ge 
mer kännedom och kunskaper om barnen, och därmed hjälpa personalen att anpassa 
verksamheten (Skolinspektionen, 2010:18). 
 
Men brister uppmärksammades dock i granskningen. Barnens förkunskaper och erfarenheter tas 
inte reda på eller om hand i den utsträckning som anses lämplig för att kunna vidareutveckla 
deras färdigheter och anpassa verksamheten utefter deras behov. Lärarna tar tämligen bara reda 
på vilket språk barnen talar (Skolinspektionen, 2010:14f). Personalen påpekar att deras bristande 
kunskaper gällande flerspråkighet och interkulturellt förhållningssätt påverkar deras arbete kring 
modersmålsstöttningen, och det relateras i detta sammanhang till att deras grundutbildnings 
innehåll gällande arbetsmetoder för flerspråkiga barn är liten (Skolinspektionen, 2010:26), och 
kompetensutveckling kring detta område behövs. 
 
Barnens och elevernas inflytande på verksamhetens utformning är även relativt liten. Innehållet 
styrs till största del av lärarna (Skolinspektionen, 2010:16f). För att ge plats åt barnens 
delaktighet i planering och innehåll och på så vis motivera barnens lärande bör detta förändras. 
En del elever som har svenska som andraspråk uttrycker sig att de ibland har svårighet med att 
förstå instruktioner eller texternas innebörd (Skolinspektionen, 2010:19f). Barnen ombeds även 
att tala svenska i verksamheten (Skolinspektionen, 2010:17). Lärarnas motivering till detta är att 
samtliga individer skall kunna förstå varandra och därför bör de tala samma språk, vilket i detta 
fall är det svenska språket. 

3. Forskningsöversikt 
I följande avsnitt anges forskning som kan relateras till studiens undersökningsområde. Då det 
inte har påträffats så mycket forskning gällande enbart förskoleklass, så har forskning som 
utförts i förskola och grundskola använts. Forskningen som anges nedan kan relateras till de 
styrdokument som råder för förskoleklass, som tidigare nämnts i bakgrundsavsnittet. 
Verksamhetsformen förenar även förskola och skola, och all pedagogisk verksamhet skall beakta 
och anpassas utifrån barns och elevers behov och förutsättningar. Den kan även kopplas till att 
förskoleklassen även medverkar i barns språk- och kunskapsutveckling. 

3.1 Modersmålet och andraspråksutvecklingen 

3.1.1 Modersmålets betydelse för andraspråksinlärningen 
En studie som bland annat Axelsson (2004), Wedin (2010, 2011) och Skolinspektionen (2010) 
hänvisar till är Thomas och Colliers (1997), vilken anses vara en betydelsefull studie angående 
hur modersmålet stöttar andraspråksinlärningen. Det är en flerårig studie av flerspråkiga elevers 
språkutveckling som är genomförd i flera skoldistrikt i USA. Resultatet visar att de elever som 
hade fått stöd i sitt modersmål parallellt med andraspråket bidrog till att de kommit ikapp den 
normala språkutvecklingskurvan för deras ålder. De elever som fick modersmålsstöd samtidigt 
som sin andraspråksutveckling hade också förbättrade språkresultat än de elever som enbart 
hade andraspråksundervisning (Thomas & Collier, 1997:9, 49). Det betonas även på andra håll 
att ju mer färdigheter man har i sitt modersmål desto bättre lär man sig andraspråket (Wagner, 
Strömqvist & Henning Uppstad, 2010:57f, Wedin, 2010:180f). Kvalitetsgranskningen som 
Skolinspektionen (2010:13) genomförde på ett fyrtiotal skolor nämner att modersmålet hjälper 
barnens allmänna kunskapsinhämtning genom forskningshänvisning, och bidrar även till 
kontakt med andraspråket. 
 
Hill (1996) har kommit fram till liknande slutsatser som ovan är nämnt. Hon har undersökt 
modersmålsundervisningens effekter som är genomförd på ett 40-tal elever. Där redovisas det 
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bland annat att de elever som haft varaktig och tidig modersmålsundervisning hade generellt 
bättre resultat, jämfört med de som inte haft tillgång till eller haft mycket lite modersmålsstöd 
(Hill, 1996:3, 76). De elever som gått i förskola betonar samtidigt att förskolan var en 
ingångsport till samhället, och den första kontakten med skolvärlden Dock mindes en del elever 
att de kände sig något utanför i förskolan, och författaren nämner att detta kan bero på 
elevernas språksvårigheter i andraspråket (Hill, 1996:61f). Även om denna undersökning 
genomförts i grundskolan, så kan resultatet ändå kopplas till förskoleklassen, då 
språkutvecklingen redan där skall främjas. 

3.1.2 Sätt att underlätta förståelsen 
Forskarna Fredriksson och Taube (2010:164f) betonar värdet av att lärare bör vara tydliga och 
konkreta och gärna använda olika slags tillvägagångssätt för att optimera förståelsen hos barnen. 
För att underlätta för barns förståelse i aktiviteter framkommer det i Kulttis (2012:173f) 
undersökning att lärarna använder kroppsrörelser och andra metoder, så som pekande och 
upprepningar i förskolan. De framhäver även barnens handlingar och vidareutvecklar dessa. 
Kultti menar samtidigt att detta förhållningssätt beaktar värdegrundens beskrivning av hur man 
bör bemöta individernas olika förutsättningar (jfr Skolverket, 2011:8). Författaren säger även att 
detta stöd ”skapar villkor för barnens deltagande oberoende av deras språkkunskaper” (Kultti, 
2012:173). Att stötta och utveckla språket kan förslagsvis genomföras med visuella och språkliga 
metoder. Bilderböcker och högläsning kan sammanbinda dessa två delar. Om en bild uppvisas 
på ett föremål och läraren, eller barnen, samtidigt benämner detta med ord, kan detta underlätta 
och utveckla ordförrådet. Lärarna använder visuella metoder i sagostunder genom bilderböcker i 
Kulttis observationer, vilket författaren anser ger möjlighet till utvecklandet av språket 
(2012:166). 

3.2 Förhållningssätt kring modersmålet 

3.2.1 Modersmålets betydelse och användning för flerspråkiga elever 
13 ungdomar har ingått i en studie (Kenndal, 2011), som handlar om deras åsikter kring 
användning av och betydelsen för modersmålet, och vad som innebär att ha ett annat 
modersmål än majoritetsspråket. De flesta ansåg att man känner en samhörighet mellan de 
människor som talar samma modersmål, och språket blir en länk som sammanbinder deras 
etniska bakgrund och förstärker identiteten (Kenndal, 2011:58ff). 
 
Johansson (2000:135) har funnit liknande resultat som ovan nämnts i sin studie om flerspråkiga 
elevers upplevelser kring språk och kulturell mångfald i skolan. Modersmålets funktion kan 
medverka till att föra ett kulturarv vidare, och tacksamhet uttrycks av flera elever i Kenndals 
(2011:65ff) studie för att deras föräldrar har fortsatt att använda språket, vilket de även själva vill 
göra till sina framtida barn.  

3.2.2 Förhållningssätt och organisation kring flerspråkighet 
Tvåspråkighetsforskaren Cummins (2000:4) menar att förhållningssättet kring undervisningen 
bör anpassas utefter samhällets utseende om man skall sträva efter en likvärdig skola. Det finns 
inte en homogen undervisningsmetodik som passar samtliga elever, då många innehar olika 
kultur- och språkbakgrunder. Därmed bör samtliga som arbetar i skolan förhålla sig till elevernas 
individuella förutsättningar och egenskaper, för att i bästa mån ge dem ett arbetssätt som är 
anpassat utefter deras förmågor. Fredriksson och Taube (2010:164) nämner att lärare inte bör 
försöka byta ut elevernas modersmål och kultur mot det svenska, utan istället se på 
flerspråkigheten som möjligheter. 

 
Budskap från läraren som ifrågasätter eller nedvärderar barnets språk och kultur, bidrar 

inte till att stödja den språkliga utvecklingen på något sätt (Fredriksson & Taube, 
2010:164).  
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Elmeroth menar att man bör ”utgå från elevernas värld och inte från skolans” (Elmeroth, 
2008:78). Innehållet bör därför enligt författaren internationaliseras i och med att den innehar 
elever med olika ursprung och därmed bär på olika erfarenheter (2008:78f). I Thomas och 
Colliers (1997:51) studie betonar författarna att de elever som haft lärare vars förhållningssätt är 
baserat på ett sociokulturellt perspektiv uppvisade bättre resultat, och tvåspråkigheten sågs då 
som en tillgång. Lärarna visade intresse för såväl elevernas bakgrund som deras tidigare 
erfarenheter och byggde vidare på dessa. Eleverna var således medaktörer i undervisningen. 
 
Wedin (2011:33f) delar med sig av egna erfarenheter kring att framhäva elevers modersmål i 
undervisningen genom att ta reda på deras personliga egenskaper och erfarenheter. Hon fick en 
nyanländ flicka i sin klass att växa när flickan gavs chansen att skriva på sitt modersmål då hon 
inte behärskade det svenska språket. Texten blev översatt från en som behärskade flickans språk 
till svenska, och båda språken användes som förklaring till klassen vad den handlade om. 

3.3 Modersmålets inkludering i skolan 

3.3.1 Svenska som normspråk 
Det svenska språket tenderar att dominera som normspråk i skolan enligt Johanssons (2000) 
studie. Den handlar om hur flerspråkiga elevers modersmål utnyttjas eller ges plats i skolan och 
undervisningen. Det framkom bland annat genom hennes observationer att modersmålet inte 
talades under lektionerna (Johansson, 2000:39f). Eleverna uppmanades även att använda sig av 
det svenska språket i skolan (Johansson, 2000:112f, 124). I skolinspektionens granskning 
(2010:17) uppmanas barnen av lärarna att använda det svenska språket som verbalt 
kommunikationsmedel, med motivationen att alla skall förstå varandra och därför bör tala 
svenska. Detta kan även jämföras med Kulttis (2012) utlåtande i hennes studie om flerspråkiga 
barns delaktighet och hur deras modersmål används i förskolan: 

 
[…] andra språk än svenska i gruppen görs osynliga genom normer, sätt att tala, 
deltagarnas kunskaper, förväntningar och förutsättningar. […] Möjligheterna till 
användning av flera språk uppmärksammas sällan i mitt material. (Kultti, 2012:178) 

 
Eleverna i Johanssons studie (2000:110f) tycker dock inte att det är så märkvärdigt att det 
svenska språket dominerar i skolan. Några elevers motiveringar till detta är för att de går i en 
svensk skola och har kamrater som talar svenska. Dock uppvisar de en medvetenhet kring att de 
har rätt till modersmålsstöd eller undervisning (Johansson, 2000:117f). Johansson menar att 
elevernas attityder gentemot modersmålets utrymme i skolan skulle kunna bero på hur skolan 
tillåter att elevernas kulturella bakgrund och modersmål bemöts och behandlas. Hon formulerar 
sig i det sammanhanget att ”elevernas reaktion kan vara ett sätt att svara mot skolans 
homogenisering och kategorisering” (Johansson, 2000:129). 
 
Modersmålslärare har även uttalat sig kring deras uppfattningar om elevers attityder gällande 
modersmålsundervisning i Johanssons studie (2000:108f). De menar att elevers motivation 
påverkas av hur undervisningen bedrivs. Ofta läggs lektioner efter skoltid, då eleverna ofta är 
trötta. Hur undervisningen anordnas kan ge intryck av att modersmålsundervisningens status är 
låg, då den ofta måste anlitas i överflödiga lokaler som inte inger ett attraktivt intryck. Detta kan 
medföra att eleverna inte känner att deras modersmålsundervisning prioriteras särskilt mycket, 
och motivationen således påverkar deras deltagande. 
 
Johanssons (2000) studie redogörs och diskuteras även av Haglund (2004:365ff). Hon menar att 
detta tillvägagångssätt och bemötande skolan uppvisar angående hur elevernas modersmål 
nästintill osynliggörs leder till att eleverna i stor utsträckning ”måste anpassa sig till skolans 



9 
 

förväntningar” (Haglund, 2004:382). Detta uppvisande medför således att skolan indirekt 
åsidosätter andra kulturbakgrunder och språk än vad majoriteten av befolkningen i det rådande 
samhället.  
 
Axelsson varnar för att enbart använda det svenska språket som normspråk i skolan, då detta 
kan ”förstärka redan befintliga maktförhållanden” (Axelsson, 2004:530). Något som skulle 
kunna relateras till Axelssons uttalande är effekten som blev när svenska som andraspråk 
infördes som eget ämne i mitten av 1990-talet (Lindberg, 2009:18f). Förhoppningarna var att 
gynna och framhäva den kulturella mångfalden. Men påföljden blev istället en exkludering på 
grund av ämnesuppdelningen. För att undvika att en påföljd som denna sker bör man organisera 
modersmålsstöttningen och andraspråket annorlunda så språken inkluderas. Lindberg (2009:19) 
hänvisar till Garcia, Bartlett, Lesley och Kleifgen (jfr 2006:217f), som skriver att man bör man 
hitta metoder som inkluderar elevernas språk i verksamheten och i sociala samspel för att 
motverka en segregeringseffekt. 

3.3.2 Att utnyttja språken för kunskapsinhämtningen 
Det befinner sig barn i skolverksamheterna som har ett annat modersmål och kulturbakgrund, 
och detta medför att lärare ställs inför utmaningar i att anpassa och bemöta barnens modersmål 
på ett sätt som gynnar och stöttar dem. Ett råd som Thomas och Collier (1997:79) ger är att 
möjliggöra användningen av båda språken för eleverna i syfte att underlätta för 
kunskapsinhämtningen. Några av elevernas utlåtanden i Kenndals (2011:70) studie bekräftar att 
modersmålstillgången underlättar lärandet och förståelsen. Studierna gick lättare för dessa elever 
om de fick hjälp med översättning till sitt modersmål när de hade svårigheter att förstå 
instruktioner eller liknande.  
 
Det finns även andra tillvägagångssätt och arbetsverktyg som stödjer barnens olika modersmål. 
Barnens modersmål i Skans (2011:115ff) studie anses vara värdefullt hos personalen. Språken 
synliggörs i förskoleverksamheten genom olika metoder och material. Böcker och ljudfiler, samt 
lärarnas eget intresse för barnens språk fokuseras det mycket på för att ge uttryck för att deras 
olika språkbakgrunder är värdefulla (Skans, 2011:119). En värdefull resurs som finns att tillgå är 
flerspråkig personal (Skans, 2011:119). De flerspråkiga lärarna som befann sig i verksamheten 
gav barnen möjlighet att kunna växla mellan modersmålet och det svenska språket, och denna 
tillgång används så mycket som möjligt. Språkväxling sker exempelvis när barnet inte kan ett 
svenskt ord utan endast kan definiera det via sitt modersmål, och där kan den flerspråkiga 
personalen stötta. På det viset ger denna resurstillgång och metod barnen ”möjlighet att använda 
sin kunskap oavsett vilket språk den uttrycks på” (Skans, 2011:117). Men detta poängteras att 
det endast kan erbjudas under förutsättning att flerspråkig personal finns tillgänglig, och som 
dessutom matchar barnens modersmål. Matchar inte språken reduceras troligtvis möjligheterna 
till växling på språken avsevärt (Skans, 2011:119). 

3.3.3 Förutsättningar för ett optimalt modersmålsstöd 
Som tidigare nämnts i föregående del är flerspråkig personal en värdefull resurs för stöttning av 
barns olika modersmål i den pedagogiska verksamheten. Denna typ av resurs kan även innefatta 
modersmålslärare eller studiehandledning, som anses vara en värdefull yrkesroll i arbetet med 
modersmålsstödet (Wedin, 2010:180f, Holmegaard & Wikström, 2004:540ff, Skolverket, 
2012:10).  
 
Vad gäller den positiva effekten av modersmålsstöd i form av modersmålsundervisning, 
modersmålslärare eller flerspråkig personal bekräftas av elevernas åsikter i Hills (1996:3, 69) 
undersökning. Modersmålsundervisningen stöttade både språkutvecklingen, stärkandet av 
identiteten och gav eleverna en känsla av trygghet. Om barnen har en modersmålslärare 
närvarande i verksamheten kan svåra ord förklaras och samtalas kring, vilket kan underlätta 
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förståelsen (Wedin, 2010:188). Detta kan jämföras med Skans (2011:63) tidigare utlåtande. Skans 
skriver att möjligheterna för barnen att kunna använda sitt modersmål minskar om det inte finns 
personer i verksamheten som behärskar deras språk. Samtidigt påpekar Cummins att 
förhållningssätten kring flerspråkighet och hur man kan arbeta för att skapa bättre 
förutsättningar för dessa elever är beroende av kunskaper de övriga lärarna bär på: 

 
Lärarutbildningarna skulle till exempel kunna garantera att alla nya lärare som 
utexamineras åtminstone har viss erfarenhet av att göra ett fackämnesinnehåll begripligt 
för andraspråkselever. (Cummins, 2000:7) 

4. Metod 
Detta avsnitt redogör för vilken metod som använts för den empiriska insamlingen. Vidare 
följer en redogörelse för urvalsgruppen och forskningsetiska aspekter. Slutligen redovisas 
genomförandet av intervjuerna och bearbetningen av empirin. 

4.1 Fallstudie 
En fallstudie innebär att en studie genomförs på en avgränsad grupp individer, för att fä en 
fördjupad och så täckande bild som möjligt av det område som studeras (Patel & Davidson, 
2011:56f). Denna studie är ämnad till att framhäva en avgränsad grupp individers erfarenheter 
och synsätt kring modersmålsstöd i förskoleklass, och vilka insatser som behövs i 
förbättringssyfte. Därför kan denna studie klassificeras som en fallstudie. Då modersmålsstöd 
berör olika yrkesbefattningar ansåg jag det relevant att lyfta fram individer med olika yrkesroller 
med koppling till skolan. Därför har två lärare i förskoleklass, en modersmålslärare, en rektor 
och en projektledare från Skolkontoret i kommunen medverkat i denna studie. 

4.1 Kvalitativa och semistrukturerade intervjuer 
För att kunna besvara syftet föll det sig bäst att samla in det empiriska materialet i form av 
personliga intervjuer, då tankar och erfarenheter skulle framhävas (Rosenqvist & Andrén, 
2006:71). Dessa typer av intervjuer kallas för kvalitativa intervjuer (Bryman, 2002:300, Kvale & 
Brinkmann, 2009:44ff). Intervjuerna grundar sig då på informanternas egna erfarenheter och 
livsvärld. Frågornas utformning är semi-strukturerade (se bilaga 1). Detta innebär att frågornas 
ordning och formulering kan variera beroende på hur intervjun formas, men innehåller en viss 
struktur för att kunna besvara studiens frågeställning (Bryman, 2002:301f). I och med att 
intervjufrågorna är av denna karaktär föredras det att använda personliga intervjuer framför 
enkäter eller observationer (Patel & Davidson, 2011:75f). Samtalets innehåll kommer då att styra 
frågornas formulering och placering. Fördelen med detta kan vara att intervjupersonernas 
personliga åsikter och tankar lättare framhävs då det blir mer som ett samtal. Det kan även 
medföra att intervjupersonerna känner sig mer avslappnade, vilket Patel och Davidson (2011:82) 
betonar för att de inte skall känna sig hämmade att dela med sig av sina åsikter.  
 
Intervjufrågorna formulerades med vardagsspråk för att underlätta intervjupersonernas 
förståelse kring frågornas innebörd (Kvale & Brinkmann, 2009:147, Bryman, 2002:305). 
Frågorna kommer även att anpassas utefter intervjupersonernas yrkesroll. Med detta menas att 
en del frågors formulering kan komma att variera, beroende på vilka erfarenheter de har. 
Projektledaren verkar inte i förskoleklass, men skulle ändå kunna delge information om hennes 
synsätt kring modersmålsstöd i förskoleklass då hon arbetar med frågor som kopplas till detta 
område. Detta kan påverka resultatet i viss mån, men samtidigt anser jag det vara av värde att få 
ta del av samtliga deltagares perspektiv i denna studie då deras yrkesroller behandlar 
modersmålsstöd på något sätt. De kan även dela med sig av deras åsikter gällande 
modersmålsstöd i den aktuella verksamhetsformen. 
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4.2 Urvalsgrupp och urvalsmetod 
Studiens syfte är att lyfta fram synsätt och eventuella erfarenheter om modersmålsstöd i 
förskoleklass, och vilka insatser som kan behövas för att uppnå styrdokumentens riktlinjer och 
mål. Då modersmålsstöd i förskoleklass hanteras av och berör flera yrkesgrupper och enheter 
har, som tidigare nämnts, två lärare och en rektor från en förskoleklass, en projektledare från 
Skolkontoret samt en modersmålslärare tillfrågats. Modersmålsläraren arbetar dock inte i den 
aktuella skolan eller för förskoleklass, men dennes deltagande medför ändå perspektiv på hur 
hon ser på betydelsen av modersmålsstöd i den berörda verksamhetsformen, hennes arbetssätt 
och uppfattningar kring modersmålsstöd som har tillfört relevant information till studien. Valet 
av skola grundar sig på elevsammansättningen i den aktuella skolan. Eftersom ämnet i studien 
berör modersmålsstöd, och därmed barn med annat modersmål än svenska, är det relevant att 
samla information ifrån en skolverksamhet som är mångkulturell, vilket denna således är.  
 
Informanterna har pedagogisk utbildning och har verkat i och för den pedagogiska 
verksamheten i många år. Deltagarna i studien är rektorn Anna, lärarna Britta och Clara i 
förskoleklass, modersmålsläraren Denise, samt projektledaren Ellen på Skolkontoret. Samtligas 
namn är fingerade. Intervjupersonerna verkar inom samma kommun vilken kan klassas som 
mellanstor. Anna, Britta och Clara är verksamma i samma skolverksamhet. Sammanlagt tre 
lärare arbetar i de två förskoleklasser som finns på skolan. Samtliga lärare tillfrågades om 
deltagande. Dock kunde en av dem inte delta på grund av tidsbrist, och medför ett bortfall i 
studien. Dennes åsikter skulle kunna påverka det empiriska materialets innehåll och 
sammanställning, men då två lärare och en rektor från denna skola deltagit borde det inte ge 
alltför skilda erfarenheter kring arbetet om modersmålsstöd. Dock kan egna tankar och synsätt 
skiljas sig, men eftersom denna studie enbart riktar in sig på de informanter som deltagit 
kommer inga generella antydningar ges. 
 
Med tanke på val av verksamhet och yrkeskategorier har ett medvetet urval av deltagare i denna 
studie har genomförts. Denna typ av urval skulle kunna klassificeras som ett bekvämlighetsurval 
(Bryman, 2002:114), där urvalet väljs utifrån de individer som är tillgängliga för forskaren. 
Informanterna valdes medvetet för att kunna besvara studiens syfte och frågeställningar, vilket 
således betyder att informanterna i denna studie bör ha erfarenhet med barn som har annat 
modersmål än svenska, för att de skall kunna tilldela information som är av värde för 
studieområdet. Valet av att inkludera en modersmålslärare kom under tiden de andra 
intervjuerna påbörjades, då tid fanns att genomföra ytterligare en intervju. Detta kunde medföra 
ytterligare information och perspektiv kring detta område och berika studien. 

4.3 Forskningsetiska aspekter 
Fyra aspekter har formulerats av Patel och Davidson (2011:62ff) ifrån vetenskapsrådet, och 
beskriver fyra områden man skall ta hänsyn till. Det ena är informationskravet, vilket innefattar att 
man som intervjuare skall informera berörda deltagare om studiens syfte, innehåll och 
tillvägagångssätt. Vid kontakten presenterade jag mig själv och förklarade arbetets syfte och 
innehåll, samt vad det skulle användas till. Det är även av vikt att följa och beskriva 
samtyckeskravet, så de tillfrågade personerna får ta ställning till innebörden av deltagandet. 
Deltagarna tillfrågades om de ville medverka i en intervju med ljudupptagning, vad deras 
deltagande skulle komma att innebära, samt att intervjun var frivillig och kunde närsomhelst 
avbrytas. För att inte härröra informanternas identitet och integritet måste processen, 
förvaringen och formuleringen av empirin och studien behandlas konfidentiellt, vilket innefattar 
konfidentialitetskravet. En noggrann förklaring angavs om att inga riktiga namn skulle avslöjas till 
yttre part vare sig under processens gång, i det empiriska materialet eller i arbetet. För att 
behandla informationen konfidentiellt måste ljudfiler förstöras när de ej längre behövs, och 
utskrifter eller transkriptioner avidentifieras, vilket har beaktats och genomförts. Därför är även 
namn som tilldelats informanterna i studien fiktiva. Slutligen bör deltagarna informeras om 
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nyttjandekravet, vilket innefattar hur informationen kommer att användas. Deltagarna blev 
informerade om att empirin endast skulle brukas för denna undersöknings ändamål, och 
presenteras som ett offentligt examensarbete.  

4.4 Genomförande 
Deltagarna kontaktades via e-post, telefon eller personligen. De forskningsetiska aspekterna 
förklarades, som tidigare nämnts, redan vid första kontakten. Personerna delgavs även ett 
informationsbrev (se bilaga 2), där närmare information om studiens syfte, genomförande, 
behandling av informationen, presentation och kontaktuppgifter beskrevs. Informationsbrevet 
lämnades i pappersform eller via e-post, och de personer som ville studera informationen 
närmare kunde meddela sitt samtycke efter att de läst brevet. De personer som redan medgivit 
sitt samtycke ombads ändå att läsa igenom brevet för att undvika oklarheter gällande innebörden 
av deltagandet. När samtycket godkänts bestämdes tid för intervjutillfället. Valet av 
ljudupptagning som insamlingsmetod av empirin grundades på att jag i intervjuerna skulle kunna 
fokusera helt på informanternas svar, och vara försäkrad om att deras svar angavs korrekt i 
studien. 
 
Intervjuerna utfördes på samtliga personers arbetsplatser och vid enskilda tillfällen. Innan 
intervjun startades förklarades återigen syftet med studien och området. Jag började med att 
fråga dem ett par allmänna frågor, så som yrkesbefattning och arbetslivserfarenhet, vilket kan 
medföra att informanterna känner sig mer bekväma. Jag betonade även att det var deras egna 
tankar, erfarenheter och åsikter som var av värde i intervjun. Detta kallas enligt Kvale och 
Brinkmann (2009: 144) för en orientering. Sedan informerades de att ljudenheten skulle sättas på 
och att intervjun skulle börja.  
 
Intervjuerna avslutades med en kort uppföljning, vilket Kvale och Brinkmann (2009:145) 
rekommenderar. Uppföljningen skedde genom att informanterna tillfrågades om de hade övriga 
tankar eller kommentarer gällande området som de ville lyfta fram. Sedan stängdes ljudenheten 
av, och vi samtalade kort om intervjun. Jag lyfte även fram något jag tagit lärdom av eller funnit 
intressant som intervjupersonen angivit, och informanterna fick återigen ta del av mitt syfte med 
intervjun om de så ville, och andra tankar de hade som härrörde undersökningen och arbetet. 
Intervjuerna tog 25-40 minuter. 

4.5 Bearbetning av empiriskt material 
Efter varje intervju lyssnades ljudmaterialet igenom och utskrifter gjordes snarast möjligt. När 
ljudupptagning används är det viktigt att skydda informanternas identiteter genom att 
avidentifiera ljudmaterialet i utskrifterna (Kvale & Brinkmann, 2009:203f). Det är viktigt att 
tänka på hur man genomför utskrifter och inte avslöjar någonting som kan härröra 
informantens identitet, verksamhet eller andra personer som nämns i intervjuerna. Därför 
skrevs materialet ut på ett sätt som värnar om konfidentialiteten, där namn på personer, och 
uppgifter om något som kan avslöja verksamhet eller aktuell kommun har raderats. Empirin 
kommer sedan att analyseras och delas in under relevanta teman som är av betydelse för 
frågeställningarna och syftet för studien. 

5. Metoddiskussion 
I detta avsnitt diskuteras metodvalet som gjorts för insamlingen av det empiriska materialet, 
samt konsekvenser gällande studiens empiriska insamling i förhållande till validiteten, 
reliabiliteten och generaliserbarheten. 
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5.1 Intervjuernas genomförande 
Informanterna fick information om vilka delar intervjun skulle beröra, men inte vilka frågor eller 
teman som utformats. Om intervjuguiden delgetts innan intervjuerna skulle det ha kunnat ge 
mindre spontana svar, och informanternas berättelser kanske inte hade utvecklats på det sätt 
som intervjuerna gjorde. Då tre av informanterna arbetar på samma skola skulle de ha kunnat 
diskutera sinsemellan och på så vis påverkat deras individuella svar och personliga åsikter och 
således resultatet. Om intervjuguiden å andra sidan delgetts hade detta kunnat hjälpa 
intervjupersonerna att förbereda sig och eventuellt frågat mig inför intervjun om eventuella 
oklarheter gällande frågornas formuleringar. Vid ett par tillfällen fick jag lov att vidareutveckla 
ett par intervjufrågor för att underlätta informantens förståelse kring deras innebörd. Detta hade 
kunnat undvikas om frågorna getts ut i förväg. Samtidigt kunde jag vid den personliga intervjun 
förklara frågans innebörd när så krävdes. 
 
Som intervjuare märkte jag även att jag blev mer bekväm i rollen ju fler intervjuer som 
genomfördes. Följdfrågor och formuleringar fortlöpte bättre för varje intervju som utfördes. 
Dock fick jag tillräckligt med empiri från samtliga intervjuer för att besvara frågeställningarna. 
Detta skulle kunna relateras till att en erfaren intervjuare lättare kan fånga upp och utveckla 
intervjuns innehåll, vilket kräver träning genom att intervjua (Kvale & Brinkmann, 2009:104f). 
Det beror även på att området och frågorna i sig blev alltmer bekanta för mig, då intervjuguiden 
vid de sista intervjuerna endast användes som extra stöd för att kontrollera att ingen fråga 
missats. 

5.2 Validitet 
Validiteten i en studie handlar om man fått reda på det man hade i intention från början att söka 
efter och utifrån de metoder som använts (Rosenqvist och Andrén, 2006:67f). Syftet med 
studien var att framhäva informanternas synsätt och eventuella erfarenheter om modersmålsstöd 
i förskoleklass, och vilka nödvändiga insatser som behövs för att uppnå styrdokumentens 
riktlinjer. Ljudupptagning användes som insamlingsmetod. Detta val gjordes för att försäkra mig 
om att få med allting de sagt, jämfört med om enbart anteckningar använts. Ljudupptagning 
medförde även att jag kunde lyssna om intervjuerna flera gånger om så krävdes för att 
säkerställa informationen. 
 
Då personliga intervjuer användes som metod medförde detta att eventuella följdfrågor kunde 
ställas för att vidareutveckla informanternas svar, och på så sätt få ut mer information. Vid 
eventuella oklarheter kunde informanterna även ombes att precisera sig. Frågorna utformades så 
att intervjupersonernas personliga åsikter kunde framhävas, men följde ändå en viss struktur. 
Detta för att säkerställa att frågorna fick tillräckliga svar som kan uppfylla studiens 
frågeställningar och därmed syfte.  
 
Då informanterna har olika yrkesroller varierade en del av frågornas formulering något. Detta 
betyder att studiens frågeställningar har blivit besvarade med en viss variation beroende på 
informanternas erfarenheter. Lärarna samt rektorn i studien har gett perspektiv på hur de 
arbetar och upplever organisationen kring modersmålsstöd i förskoleklass, och vad de önskar i 
förbättringssyfte. De har erfarenheter ifrån den aktuella verksamhetsformen. Modersmålsläraren 
och projektledaren är dock inte fysiskt verksamma i förskoleklass, och har därmed inte kunnat 
delge erfarenheter om arbetet med modersmålsstöd i förskoleklass. Å andra sidan har de delat 
med sig av åsikter och tankar kring förskoleklassens betydelse gällande modersmålsstöd, 
modersmålsstödets betydelse för barns utveckling, vissa erfarenheter kopplat till 
modersmålsstödet gällande yngre barn, samt vad som bör förbättras. Modersmålsläraren har 
delat med sig av sina erfarenheter och synsätt kring betydelsen av modersmålsstöd för barnens 
utveckling, både rent generellt och hur hon ser på modersmålsstöd i förskoleklass. Hon menar 
även att hennes arbetssätt kan tillämpas i förskoleklass. Ellen har arbetat som grundskollärare 
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tidigare, och är nu projektledare på Skolkontoret. Hon driver bland annat frågor som rör 
modersmålsstöd, och medverkar i utarbetning av olika handlingsförslag. Ellen kan därmed inte 
delge erfarenheter rörande förskoleklass. Däremot har hon delat med sig av tankar och åsikter 
vad gäller hur man bör arbeta eller vad som bör förbättras gällande modersmålsstöd i 
förskoleklass i relation till styrdokumenten, samt hennes kunskaper om detta område. Då syftet 
rör synsätt och eventuella erfarenheter kring det aktuella studieområdet har samtliga deltagare 
gett information som uppfyllt syftet och frågeställningarna, även om intervjufrågornas 
formuleringar varierat i viss mån. Samtidigt har informanternas delaktighet medfört att lite olika 
perspektiv framförts, och därför varit av värde. Dock kan det vara av värde att tänka på att en 
del frågor kan behöva formuleras om i viss mån beroende på informanternas yrkesroll om en 
liknande studie genomförs. 

5.3 Reliabilitet 
Reliabiliteten i en studie innefattar hur pass trovärdiga och tillförlitliga resultaten är (Rosenqvist 
& Andrén, 2006:67f). Eftersom ljudupptagning användes och ljudmaterialen sedan skrevs ut kan 
resultatets reliabilitet anses som hög. Det medför att korrekt information kan anges, och därmed 
minska misstolkningar av informanternas svar. Kvale och Brinkmann (2009:197ff) nämner att 
man skall tänka på hur man skriver ut intervjuer beroende på i vilket sammanhang man 
genomför utskrifterna. Alltför ordagranna utskrifter kan skapa förvirring och tolkas som en 
osammanhängande intervju eller rent av, som Kvale och Brinkmann beskriver: ”[…] leda till en 
oetisk stigmatisering av specifika personer eller grupper av människor” (Kvale & Brinkmann, 
2009:204). Det kan då vara relevant att utelämna pauser, stakningar eller dylikt som inte är av 
värde för att underlätta förmedlandet av svaren (Kvale & Brinkmann, 2009:203). Upprepningar, 
pauser, läten och ändring av formuleringar och felsägningar, som informanterna rättat sig själva i 
under samtalen, har såldes ej angetts. Patel och Davidson (2011:107f) varnar dock för att 
korrigera utskrifter alltför mycket, då tillförlitligheten kan minska. Borttagningarna har gjorts på 
sådant sätt att svarens innehåll och mening inte påverkats. Meningar och kommentarer i 
utskrifterna är angivna utifrån ljudmaterialet, vilket medför att ingenting har omformulerats. 
 
Då det var semi-strukturerade intervjuer tog sig intervjuernas form mer som ett samtal, men 
ändå med en viss struktur och beroende på informanternas svar. Frågor som hade utformats 
innan besvarades i olika sammanhang under intervjuerna. Formuleringarna av frågorna varierade 
något beroende på intervjupersonernas svar, och följdfrågor anpassades utefter deras berättelser. 
Svaren som angavs var tillräckliga för att besvara mina frågeställningar och därmed syftet. 
Informanternas svar kan dock inte garanteras att de återgivs lika om ytterligare intervjuer av 
samma karaktär skulle genomföras då intervjuerna formades som samtal. Men detta behöver 
inte medföra att reliabiliteten minskar, enligt Patel och Davidson (2011:106). Personerna kan ha 
fått nya insikter eller kunskaper. 
  
För att undvika feltolkningar av informanternas svar och därmed öka reliabiliteten frågade jag 
vid några tillfällen om jag uppfattat deras svar rätt, för att undersöka om min uppfattning 
stämde med deras uttalanden. Om ett diffust svar angavs ombads de att antingen vidareutveckla 
svaret ytterligare, eller så återkopplades deras svar vid ett senare tillfälle där det passade in och 
vidareutvecklades. En del av frågorna som förberetts besvarades genom informanternas utsagor 
utan att de behövdes ställas. För att även höja reliabiliteten har insamlingen av det empiriska 
materialet, som ovan nämnts, genomförts av en ljudupptagningsenhet. Information som spelas 
in kan återlyssnas i bearbetningen och i analysen flera gånger för att ge en försäkran om att man 
uppfattat informationen riktigt. Relevanta kommentarer av informanterna kan citeras korrekt i 
resultatdelen än om enbart anteckningar skulle ha använts. 
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5.4 Generaliserbarhet 
En studies generaliserbarhet handlar om man kan tolka resultatet som generella svar och åsikter 
inom området. I detta sammanhang berör studien synsätt och erfarenheter om 
modersmålsstödets betydelse i förskoleklass och vilka nödvändiga insatser som anses behövas 
för att skapa en likvärdig skola. Då intervjupersonernas svar grundar sig på deras egna tankar, 
synsätt och eventuella erfarenheter kan man inte anta och därmed generalisera att andra 
personers svar återgivs lika, och således ej använda empiriresultatet som generaliserbart. 
Eftersom undersökningen även genomfördes med ett begränsat antal informanter kan inte 
resultatet generalisera uppfattningar och erfarenheter hos berörda yrkeskategorier eller gällande 
studiens område. Beroende på kommun och verksamhet kan även uppfattningar, erfarenheter 
och åsikter variera. Studiens syfte var dock ej att få ett resultat som kan generaliseras, utan bidra 
till mer kunskap gällande modersmålsstöd i förskoleklass utifrån informanternas erfarenheter 
och synsätt kring betydelsen av och vilka förutsättningar som anses nödvändiga i 
förbättringssyfte. Denna undersökning skulle kunna genomföras med andra informanter, och 
möjligtvis inkludera fler deltagare för att få mer omfattande empirimaterial. Resultatet i denna 
studie kan då vara ett stickprov i en sådan studie. Det som dessutom framkommer i studien kan 
även bidra till att frågor väcks gällande berört området, och i sin tur skapa intresse att studera 
vidare. 

6. Resultat och analys 
I detta avsnitt framförs den empiri som är av relevans för att uppfylla studiens syfte och 
frågeställningar. Empirin har delats upp i teman under rubriker, som är framställda utifrån 
studiens frågeställningar, och kopplas till relevanta källor från avsnitten bakgrund och tidigare 
forskning (se avsnitt 2 och 3). För att underlätta läsningen beskrivs informanternas namn och 
yrkesroller återigen: Rektor: Anna, lärare: Britta och Clara, modersmålslärare: Denise samt 
projektledare på Skolkontoret: Ellen. 

6.1 Synsätt och erfarenheter kring modersmålsstöd i förskoleklass 

6.1.1 Modersmålets betydelse 
Samtliga informanter vet av erfarenhet att barn med annat modersmål än svenska finns i 
skolverksamheterna, vilket således går i samstämmig ton med Benckert, Håland och Wallins 
(2008:67) beskrivning av att den pedagogiska verksamheten är en mötesplats där olika kulturella 
bakgrunder och erfarenheter möts. Informanterna anser att modersmålet är en förutsättning för 
barnens språkutveckling, och stödet i modersmål borde påbörjas så tidigt som möjligt.  
 
Anna säger att modersmålet i relation till identiteten medför ”att ha en egen stolthet över sitt 
språk och att bära det med sig”. Denise menar att modersmålet inte bara stärker språket, utan 
även identiteten och kulturbakgrunden.  
 

Den som äger ett språk äger mer än ord. (Denise) 
 
Clara säger att modersmålets betydelse för barnen hör ihop med ”hur man är”. Även Brittas 
synpunkter kan relateras till detta, då hon framhäver betydelsen av modersmålet och identiteten. 
Detta är något de anser vara viktigt att barnen får känna. Brittas och Claras åsikter om 
modersmålets betydelse går i samma ton som uppvisas i Skans studie (2011:115ff), där barns 
modersmål ses som värdefullt. Tre studier framför elevers uttalanden om modersmålets 
betydelse (Kenndal, 2011:58ff, Hill, 1996:3, 69, Johansson, 2000:135). Modersmålet enligt 
eleverna ger dem en känsla av samhörighet med andra individer som talar samma språk, och 
fungerar som en länk mellan deras etniska bakgrund och identitet. Modersmålet kan också föra 
kulturen vidare, och eleverna är tacksamma över att deras föräldrar har överfört modersmålet till 
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dem, vilket de även vill göra till sina framtida barn (Kenndal, 2011:65ff). Modersmålet har 
således betydelse för identiteten, och sin kulturella tillhörighet, precis som modersmålsläraren 
Denise påpekat ovan. 
 
En annan gemensam nämnare som informanterna har är att ett starkt modersmål anses vara en 
förutsättning för andraspråksutvecklingen. 

 
För barnens språkliga utveckling så är det jätteviktigt att modersmålet blir landat, och att 
man får en gedigen kunskap i modersmålet för den övriga språkutvecklingen sen och sen 
att lära sig sitt andraspråk. (Anna) 
 
[…] jag inbillar mig och hoppas att alla förstått att så här är det! Att parallellt få hjälp med 
båda språken. (Ellen) 

 
Några av informanterna hänvisar även till forskning de läst och att den visar att barnen lär sig 
det andra språket bättre om de har ett starkt modersmål. Forskning som redovisats i tidigare 
avsnitt i denna studie har uppvisat ett resultat som liknar informanternas uppfattningar (Thomas 
& Collier, 1997:9, 49, Hill, 1996:76), liksom en granskning av Skolinspektionen (2010:13). Även 
andra källor beskriver en medvetenhet om att modersmålet har betydelse för inlärning av 
andraspråket (Axelsson, 2004, Wagner, Strömqvist & Henning Uppstad, 2010:57f, Wedin, 
2010:180f).  

6.1.2 Betydelsen av modersmålsstöd i förskoleklass 
Uttalanden om förskolans och förskoleklassens betydelse för barns språkutveckling är många, 
då det anses vara bättre ju tidigare barnen får börja sin resa med språket (Europeiska 
gemenskaperna, 2004:16, Benckert, Håland & Wallin, 2008:25f, Wagner, Strömqvist & Henning 
Uppstad, 2010:72). Samtliga deltagare i denna studie är även de eniga om att förskoleklassen är 
en viktig verksamhet för barnens utveckling. Därför anser de också att modersmålsstödet är av 
värde i denna verksamhet. Några av informanterna relaterar detta till att de av erfarenhet sett att 
barn lär sig språk i rask takt i yngre åldrar. Det behövs då tillräckligt med stöd för barnen, då det 
är den period som lägger grunden till barnens vidare utveckling. 
 

Dom är ju extra duktiga på att suga åt sig språket ju yngre dom är. (Britta) 
 
Dom tidiga åren är ju jätteviktiga. Och dom tar ju till sig jättemycket. (Clara) 
 
I många fall så leker sig barnen till svenskan, och man leker sig in till nya rutiner. Men det 
är jätteviktigt med modersmålsstöd när man börjar jobba med arbetsböcker, och 
språkinlärning, men även med ren översättning. Att det är nån som talar om att så här gör 
vi […] Rutiner kan ju vara svåra att förstå om man kommer från någon annanstans. 
(Anna) 

 
Det skrivs att ”utvecklingen av modersmålet parallellt med andraspråket skall påbörjas så tidigt 
som möjligt” (Benckert, Håland & Wallin, 2008:26). Detta är något som den Europeiska 
kommissionen medhåller, och anser därför att språkutvecklingen bör effektiviseras i de yngre 
åldrarna (Europeiska Gemenskaperna, 2004:24). Skollagens (SFS, 2010:800, kap 9. 10§) 
formulering betonar att det skall erbjudas språkutveckling på båda språken i förskoleklass, vilket 
Kultti (2012:45) och Elmeroth (2008:86) så även menar. Både Anna och Ellen anger att 
modersmålsundervisning införs först i grundskolan, men att förskoleklassen ändå skall vara 
medverkande i modersmålsstödet. Dock uttrycks ett litet dilemma som förskoleklassen utsätts 
för: 
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Den hör ju till kapitel ett och två i grundskolans läroplan, så den hör ju dit. Men i 
skollagens förordning så blandas den ju med förskolan, som i det här med rätten att 
utveckla sitt modersmål, det står ju exakt likadant för förskola och förskoleklass, och sen 
blir det annorlunda i grundskolan. Då ser det ju mer lika ut mellan förskola och 
förskoleklass. Så visst dom är ju mitt emellan. (Ellen) 

 
Britta och Clara menar att modersmålsstöd först och främst handlar om att någon som kan 
språket ger barnet stöd på det modersmål barnet innehar för att kunna utveckla deras 
modersmål. På Barnomsorgsguidens hemsida står en liknande benämning som dessa två 
informanter uppfattar modersmålsstöd, men att detta även kan variera beroende på kommun 
(Lenhammar, 2009). Informanterna utger en medvetenhet om att även språkutvecklande 
aktiviteter som kan innefatta modersmålsstöd. Olika metoder som modersmålsstöd kan 
innefatta är bland annat att framhäva alfabetet, införskaffa böcker på modersmålet eller annat, 
enligt Benckert, Håland och Wallin (2008:44). Detta tipsas även av Denise och Ellen. Anna 
medger dock att resurser som kan tillämpas för modersmålsstödet i förskoleklass innefattar 
studiehandledare, men dock inte modersmålslärare. Ellen uttrycker sig såhär:  

 
Jag skulle ju önska att det finns möjlighet för f-klassbarnen och förskolebarnen att få ha 
personer som kommer och pratar barnens modersmål i verksamheten. Det skulle va en 
vision, det har vi ju inte just nu (Ellen) 

6.1.3 Metoder för de flerspråkiga barnen 
I ett par studier (Johansson, 2000:39f, Kultti, 2012:178) samt i skolinspektionens granskning 
(2010:14f, 17) ges inte modersmålet särskilt stor plats i några pedagogiska verksamheter. I denna 
studie däremot framkommer det att lärarna och modersmålsläraren försöker integrera barnens 
modersmål och kulturbakgrund i verksamheten. Britta och Clara ger exempel på aktiviteter som 
de genomför med alla barn i gruppen, vilket framhäver och bekräftar flerspråkiga barnens 
mångkulturalitet. Bland annat målar de flaggor, och besöker barnens länder via kartor på 
internet. Barnen får gärna räkna på deras modersmål inför barngruppen, eller säga enkla ord och 
fraser. Lärarna märker att barnen blir glada när de får dela med sig av sitt språk. 
 

Det väcker en stolthet hos dom. Och... att det här kan jag och det här är nå’nting jag kan 
vara stolt över. (Britta) 

 
Visuella metoder används även som hjälpmedel, och digitala verktyg poängterar Anna att det 
nyligen har tillsatts. Liknande arbetsmetoder har även uppmärksammats av Skolinspektionen 
(2010:15) att en del lärare använder sig av. Upprepning och förtydligande av instruktioner är 
något som lärarna uppger en beaktning åt, för såväl nyanlända barn som för de flerspråkiga 
barnen. De ställer frågor till barnen om aktiviteterna efter genomgång av dem för att se om 
barnen uppfattat instruktionerna. Om det uppvisas att barnen inte riktigt förstått upprepar dem 
det återigen. Fredriksson och Taube (2010:164f) rekommenderar att man är varsam och tydlig 
för att fånga barnens förståelse. Denise och Ellen tipsar om olika material eller verktyg som kan 
framhäva barnens modersmål och stötta det. Ljudböcker på barnens modersmål ger de exempel 
på som bra arbetsverktyg, vilket i enlighet med Skans uttalande ger ett intryck att lärare 
värdesätter barns språk och bakgrund (2011:119). Detta sätt att arbeta med flerspråkighet och 
stöttning i barns förståelse visar att lärarna är medvetna om och tar hänsyn till barnens 
förutsättningar och att barn som har ett annat modersmål kan påverka språkförståelsen, genom 
att de försöker vara tydliga i samtal och instruktioner, vilket är betydelsefullt (Fredriksson och 
Taube, 2010:164f, Kultti, 2012:173f). Kultti menar att detta förhållningssätt beaktar 
värdegrundens beskrivning av hur man bör bemöta individernas olika förutsättningar (jfr 
Skolverket, 2011:8). Detta kan också relateras till både Cummins (2000:4) och Elmeroths 
(20008:78f) betoning av att skolan skall utgå ifrån elevernas förutsättningar i vision om att skapa 
en likvärdig skola. 
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Denise försöker i stor mån att anpassa lektionsinnehållet utefter vad barnens klasslärare går 
igenom just då. Hon använder sig av exempelvis de bokstäver som läraren arbetar med för 
tillfället, så modersmålsundervisningen ligger parallellt med ordinarie undervisning. Hon 
anpassar även innehållet utefter barnets ålder och kunskapsnivå. Temaarbeten lämpas bäst till 
äldre barn, men annars övas månader, siffror, ramsor, sånger och annat på modersmålet. Hon 
försöker även att integrera modersmålsundervisningen i klassrummet, och visar emellanåt upp 
elevers arbete och språk inför resten av klassen. Detta har medfört att andra elever gärna vill ta 
del av och lära sig detta språk, och lärarna är mycket positiva till detta. I detta sammanhang har 
Denises arbete med att inkludera modersmålet i skolverksamheten gett en positiv effekt. Detta 
sätt som Denise använder sig av medför att mångkulturaliteten framhävs och ses som en 
tillgång. Elevernas erfarenheter och kulturbakgrunder tas tillvara på och framhävs, som anses 
vara värdefullt av flera källor (Benckert, Håland & Wallin, 2008:26, 44, Elmeroth, 2008:78f, 
Thomas & Collier, 1997:51, Fredriksson & Taube, 2010:164). Denise arbetar förvisso inte med 
barn i förskoleklass utan i grundskolan, men hon anser att arbetssätten även skulle kunna passa i 
förskolan och förskoleklassen. Tvåspråkighetsforskaren Cummins (2000:4) menar att 
förhållningssättet kring undervisningen bör anpassas utefter samhällets utseende om man skall 
sträva efter en likvärdig skola. Det finns inte en homogen undervisningsmetodik som passar 
samtliga elever, då många innehar olika kultur- och språkbakgrunder. Därmed bör samtliga som 
arbetar i skolan förhålla sig till elevernas individuella förutsättningar och egenskaper, för att i 
bästa mån ge dem ett arbetssätt som är anpassat utefter deras förmågor. Fredriksson och Taube 
(2010:164) nämner att lärare inte bör försöka byta ut elevernas modersmål och kultur mot det 
svenska, utan bör istället se på flerspråkigheten som möjligheter. 
 

6.1.4 Extra hänsyn för nyanlända barn 
Anna och Britta anser att prioriteringen först och främst bör ligga på att de barn som inte kan 
svenska lär sig det svenska språket, de nyanlända, vilket så även sker i denna skolverksamhet. 
Likaså Anna medhåller vikten av att barnen lär sig svenska. Man tillsätter språkstöd i form av 
studiehandledare eller språkstödjare i den mån det är möjligt. De barn som kan behärska det 
svenska språket nämns dock också av värde att de får tillgång utveckla båda språken. Men de 
anses i alla fall ha en bättre förståelse och kan själva göra sig förstådda med andraspråket, något 
som nyanlända barn sällan kan: 

 
Jag tror att det är jätteviktigt att dom får stöd i sitt modersmål. Sen kan jag tycka att när 
dom kommer hit och inte kan svenska, då är det det akuta. Då är det viktiga att de lär sig 
svenska så att dom kan va en del i gruppen. (Britta) 

 
Fredriksson och Taube (2010:164f) anser att man bör vara tydlig, konkret och använda varierade 
metoder i arbetet med flerspråkighet. Men för att samtidigt stötta barnens modersmål bör detta 
så även göras på båda språken. I verksamheten där Britta och Clara arbetar har de för tillfället 
ett nyanlänt barn som har ringa färdigheter i det svenska språket. De försöker i den mån de kan 
att hjälpa barnet. Vid högläsning kan en av lärarna sätta sig med det barnet enskilt och träna 
svenska, då resterande barn är fokuserade på att lyssna på berättelsen. Läraren som sitter med 
det nyanlända barnet använder bilder, enkla bilderböcker eller någon kortfilm som 
arbetsverktyg. Bilder och bilderböcker är ett bra hjälpmedel för att öka barns språkförståelse då 
de kan relatera ord till bild (Kultti, 2012:166), vilket samtliga informanter uttrycker sin 
medvetenhet om. För övrigt pekar lärarna på saker och samtidigt upprepar sakens namn eller 
plats, färgers benämning eller liknande. Och så tydligt som möjligt. Men samtidigt påpekar båda 
lärarna att den tid som avsätts inte är tillräckligt, då det är svårt att räcka till för alla barn i 
gruppen, då alla barn har olika behov. 
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Det finns i viss mån tillgång till personer som är flerspråkiga i den förskoleklassverksamhet som 
Anna, Britta och Clara verkar för. Britta och Clara definierar dessa personer som språkstödjare 
och Anna som studiehandledare. Anna betonar dock att definitionen språkstödjare har tagits 
bort. En studiehandledare förklaras som en person vilken kommer till klassen och bland annat 
översätter, visar hur det går till i klassen och på skolan, samt beskriver rutiner för de barn som 
inte kan svenska. Detta stöd finns tillgängligt någon timme per vecka, och då för de nyanlända 
barnen. Denise berättar att hon har varit studiehandledare för barn som inte kan svenska vid 
några tillfällen. Där har hennes roll varit att just översätta, beskriva lektionernas innehåll och hur 
skolan fungerar för barnen, samt stöttat i samtal med vårdnadshavarna. Anna säger att de inte 
får modersmålslärare i förskoleklass, utan denna resurs finns tillgänglig först i grundskolan. 
Enligt rapporten till regeringen (Skolverket, 2002:65f) har det dock framkommit att behovet av 
modersmålslärare i samtliga verksamhetsformer är högre än vad som ges, särskilt i förskola, och 
denna verksamhetsform kan således klassas som berättigad till modersmålslärare. 

6.1.5 Samverkan och familjekontakt 
Vårdnadshavarna är en viktig del i arbetet med språkutvecklingen (Fredriksson & Taube, 
2010:165, Skolinspektionen, 2010:18). Både Anna och lärarna försöker även förmedla 
modersmålets betydelse till vårdnadshavarna, och uppmuntra dem att tala modersmålet hemma 
med barnen. Ellen arbetar visserligen inte ute i skolverksamheten, men anser att kontakten med 
vårdnadshavarna är av värde, för att utbyta information och uppmuntra att modersmålet talas 
hemma. För att kommunicera med vårdnadshavare som inte kan svenska anlitas en tolk som 
översättare för att förmedla och ta reda på relevant information. Detta fungerar relativt bra, och 
tolkar kan enligt Britta anlita när det behövs. Denise berättar att hon som modersmålslärare 
även fungerar som en bra länk mellan elevernas familj och skolan, och hennes sätt att 
uppmuntra modersmålet även för yngre syskon till hennes elever är att delge små typer av 
arbetsblad, sånger eller ramsor som de kan ta del av om de vill. Även om Denise inte arbetar i 
förskola eller förskoleklass så välkomnar hon även småsyskon till de elever hon har i 
modersmålsundervisningen att delta om de vill. Detta brukar vara uppskattat från både eleven 
själv och dennes familj. 

6.2 Påverkansfaktorer 

6.2.1 Ekonomin och kommunen 
Intervjupersonerna är ense om att det i relativt stor utsträckning beror på ekonomin huruvida 
modersmålsstödet fungerar, då de anser att yttre resurser behöver tillämpas. ”Du får en påse 
med pengar och den ska räcka till alla elever”, säger Anna. Hon förklarar vidare att det är hon 
som rektor som tillsätter resurser utifrån den ekonomi de har att tillgå. Hon önskar att det fanns 
mer ekonomiska resurser för att täcka behoven, och framförallt vad gäller att utöka 
studiehandledares tider i verksamheten. Som det ser ut nu finns det bara resurser till drygt en 
timme i veckan de kan vara där, något som ej anses vara tillräckligt av lärarna och rektorn. De 
övriga informanterna är även de medvetna om att ekonomin är en bidragande faktor som 
påverkar hur mycket resurser som tillsätts. Ekonomin har även påverkat tillgången av 
modersmålsstöd i förskolorna tidigare. Modersmålsstödet sjönk drastiskt i takt med att 
kommunen övertog bidragen som var ämnade för detta område, och kommunerna tvingades 
dra ner på utgifterna i samma skede. Detta medförde att modersmålsstödet i en del kommuner 
minskade och till och med avvecklades till viss del (Skolverket, 2002:29). 
 
Britta, Clara och Denise tror att arbetet med modersmålsstöd kan se olika ut beroende på 
kommun. Anna tror att antalet flerspråkiga lärare är större i storstäderna, där hon har sett att det 
förekommer mer än i den aktuella kommunen. Denise verkar i totalt 11 skolor. Hon påpekar 
samtidigt att vissa förskolor kan ha tillgång till modersmålslärare och andra inte, och kan således 
variera beroende på verksamhet. Hon tror kommunernas ekonomi påverkar, liksom hur många 
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barn i verksamheten som har samma modersmål. Ellen medger att en del förskoleklasser 
medverkar i grundskolans modersmålsundervisning. Ellen och Clara poängterar dock att det inte 
skall bero på vilken kommun man befinner sig i, organisationen av modersmålsstödet skall vara 
tillräckligt ändå. Det som är angivet på Barnomsorgsguidens hemsida (Lenhammar, 2009) om 
att behandlingen av modersmålsstödet kan variera beroende på kommun kan man relatera till 
informanternas åsikter gällande modersmålsstödet. I Skolverkets rapport (2002:29) framkommer 
det att det tidigare gjorts ekonomiska åtstramningar, vilket har påverkat modersmålsstödet. 
Detta medförde att avveckling av modersmålsstöd i förskolor avvecklades mer och mer, och 
från att ha haft modersmålsstöd till mer än hälften av alla barn i förskolorna gavs det bara ut till 
drygt en tiondel. Det uppmärksammades även i samma rapport att det fanns en avsaknad av 
modersmålslärare i förskolorna för att täcka behoven (2002:65f), och således medför detta att en 
variation av modersmålsstöd har förekommit tidigare i olika verksamheter. 

6.2.2 Organisation, resurser och kunskaper 
Clara berättar att ingen särskild rutin eller person tillämpas när ett barn som inte kan svenska 
anländer till verksamheten, och definieras även som nyanlända barn. Barnet anländer till skolan 
relativt omgående efter att rektorn fått reda på att barnet skall börja i verksamheten och 
svårigheter att bemöta detta barn uppstår: 

 
Dom bara slänger med […] Det är inge bra. Man känner ju att man inte räcker till. (Clara) 

 
Några av informanterna nämner att kunskap kring modersmålsstödet kan påverka prioriteringen 
och arbetet kring det. Ellen relaterar detta till att själva betydelsen av modersmålet kan påverka 
statusen. 

 
Det kanske inte har haft lika hög status. Det har kunnat sopas undan lite, inte medvetet 
att man tänkt att ’vi bryr oss inte om dom här barnen’, utan det har inte skapats kunskap 
om det här. (Ellen) 

 
Clara uttrycker att hennes kunskaper inte är tillräckliga för att bemöta dessa barn på ett 
rättvärdigt sätt, då hon säger att ”man gör det man tror är rätt”. Britta tycker att det är svårt att 
stödja barnen i deras modersmål, eftersom hon inte behärskar deras språk. Det är det svenska 
språket som det fokuseras mest på. Både Clara, Denise och Britta anser att modersmålet kan 
underlätta barns förståelse för andraspråket, då de kan relatera ord till ett språk de behärskar. 
Barn som kan utnyttja sitt modersmål i den pedagogiska verksamheten anses även genom andra 
forskare ge ökad möjlighet till förståelse och således kunskapsinhämtning (Thomas & Collier, 
1997:79, Kenndal, 2011:70). Då lärarna och rektorn i denna studie uppger att de har ringa 
tillgång till personal eller personer som kan barnens modersmål påverkar det även 
modersmålsstödet. Deras åsikter stämmer överrens med det Skans (2011:63) tar upp. 
Möjligheterna minskar att utveckla barnens modersmål om det inte finns flerspråkiga personer i 
närheten. Således påverkar resurstillgången tillgång och erbjudande av modersmålsstöd 
(Europeiska gemenskaperna, 2004:46f, Benckert, Håland & Wallin, 2008:25). 
 
Även kunskaperna och kompetensen hos de stödpersoner som tillsätts utifrån kan variera och 
således påverka kvaliteten: 

 
Om det kommer någon som inte har erfarenhet som lärare eller svenska skolan kan det 
vara sånt som ställer till det ibland. (Anna) 

 
I relation till detta uttalande behövs det finnas en förståelse för vad dessa stödpersoner skall 
fylla för funktion, menar Clara. Hon berättar om sin upplevelse kring en person de haft som 
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stöd till det barn som inte kan det svenska språket. Det tog sig inte riktigt som man hoppades 
på. Personen i fråga hade annorlunda syn på dennes insats än vad lärarna önskade. 

 
Han ville ju lära han ABC och han kan ju inte sitt eget, så det är ju svårt. Vi ville ju att han 
skulle förklara regler… Men det funkade inte […] det var inte nå viktigt sa han. (Clara) 

 
I relation till dessa uttalanden krävs det, för att få en bra kvalitet på modersmålsstödet och 
modersmålsundervisningen, tillräcklig utbildning eller kompetens hos personalen. Därför 
behövs det utbildning och kompetenshöjande fortbildningar, enligt en rapport av Skolverket 
(2002:61ff). 

6.2.3 Modersmålsstöd i styrdokumenten 
Informanterna tillfrågades hur de ser på och tolkar skollagens och läroplanens föreskrifter om 
modersmålsstöd och hur man bör arbeta utefter den. Clara och Britta tolkar att 
modersmålsstödet innebär, utöver deras eget arbete, antingen modersmålsundervisning eller att 
någon finns tillgänglig som behärskar det språk barnet talar, och då främst i form av 
modersmålslärare.  

 
Jag tänker mer att det är nån som kan språket som hjälper med det. (Britta) 

 
Sättet arbetet ser ut nu kring modersmålsstödet är inte tillräckligt för att kunna uppnå skollagens 
föreskrifter, enligt informanterna. Clara menar att det kan tolkas som att lärarnas arbete räcker, 
och att det är tillräckligt med stöd om man läser böcker, och att detta påverkar insatserna och 
prioriteringen av modersmålsstöd i verksamheten. De kan heller inte se någon direkt angivelse i 
läroplanens kapitel för förskoleklass om modersmålsstöd. Modersmål och 
modersmålsundervisning står benämnt i ämneskapitlet om modersmål, vilket tillhör grundskolan 
(Skolverket, 2011:87ff), men ingen närmare beskrivning i läroplanens övriga kapitel där 
förskoleklassen ingår (jfr Skolverket, 2011:7–15). Däremot framhävs det i både skollag (SFS, 
2010:800, kap 9. 10§) och i förskolans läroplan (1998 rev. 2010:11) att barn skall ges möjlighet 
att utveckla både modersmålet och det svenska språket.  
 
Ellen menar i detta samband att en påverkansfaktor i hur modersmålsstödet sköts kan vara att 
man enligt kursplanen om modersmål måste tillsätta resurser och modersmålsundervisning i 
grundskolan för att den är obligatorisk (jfr Skolverket, 2011:87ff), och att det skulle kunna antas 
att förskolan och förskoleklassen kan lyckas trots att modersmålsundervisning saknas. Skulle 
modersmålsstöd skrivas fram på ett tydligare sätt i förskoleklassens styrdokument och 
förordningar skulle det kanske ändras och ges mer tyngd och prioritering i förskoleklass, menar 
några av informanterna. Och vid närmare eftersökning så står det inte nämnt något om 
modersmålsstöd i förskoleklassens kapitel i läroplanen (jfr Skolverket, 2011:7–15). Dock 
påpekar Ellen att man bör ta reda på vad lagens beskrivning innebär, om den kan uppfattas som 
otydlig. Här kan jämföras med skollagen (SFS, 2010:800 kap 9. 10§), där det som tidigare 
nämnts står att barn i förskoleklass skall kunna utveckla både modersmålet och svenska språket. 
Likaså Anna tror inte att beskrivningen i sig påverkar arbetet och tanken kring modersmålsstöd, 
men däremot poängterar hon att de som har bestämt att modersmålsundervisning inte skall 
upprättas i förskoleklass klargör tydligt att detta inte skall prioriteras förrän i grundskolan. 

6.3 Insatser i förbättringssyfte 

6.3.1 Modersmålslärare och/eller modersmålsundervisning 
Samtliga medverkande anger betydelsen av att barnens språkutveckling gynnas om man börjar 
tidigt, och att barn med annat modersmål än svenska då även bör få ett bättre modersmålsstöd 
redan i förskolan och förskoleklass. Anna och Britta anser dock att prioritering först och främst 
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bör göras för de barn som inte kan svenska. Clara i sin tur känner att hon inte har tillräckligt 
med kunskaper om att bemöta dessa barn på ett rättvärdigt sätt, då kommunikationen brister på 
grund av språket. En person som kan barnets språk skulle därför kunna underlätta för såväl 
barnet som i kommunikationen mellan lärare och barn, och även hjälpa barnens utveckling och 
skolgång. 

 
Vi kan ju inte ge dom deras språk […] så då måste dom ju få det från nån som kan det. 
(Britta) 
 
För det är ju i den åldern som dom tar till sig, och lär sig. Det är viktiga år för dom. Jag 
tror att skulle de få det så skulle det bli mycket lättare när de ska in i ettan sen. (Clara) 

 
Visserligen menar Britta vidare att man som lärare kan hjälpa till att utveckla deras ordförråd i 
det svenska språket genom att använda kroppsrörelser, peka på material och föremål och 
benämna dessa. De kan även framhäva deras bakgrund genom att visa att deras modersmål är 
viktigt och på så vis bekräfta detta genom de arbetssätt och aktiviteter de utför, som tidigare 
getts exempel på. Men hon anser att de inte kan stötta och vidareutveckla deras modersmål till 
fullo utifrån deras förutsättningar, jämfört med vad som står i skollagen. Detta kan jämföras 
med vad som står beskrivet i skollagen gällande modersmålsstöd i förskoleklass: 
 

Förskoleklassen ska medverka till att elever med annat modersmål än svenska får 
möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål. 
(SFS, 2010:800, kap 9. 10§) 

 
Därför behövs det alltså någon som kan barnens språk och på så sätt hjälpa dem i 
språkutvecklingen. Betydelsen av att ha tillgång till flerspråkig personal har uppmärksammats i 
en studie (Skans, 2011:117, 119). Barnen gavs möjlighet att växla mellan språken om de 
uppvisade svårigheter i andraspråket. Språkväxling kan ske om de inte har tillräckligt ordförråd i 
andraspråket, och komplettera med modersmålet. Denna resurs anses ge barnen ”möjlighet att 
använda sin kunskap oavsett vilket språk den uttrycks på” (Skans, 2011:117). Dock under 
förutsättning att språken mellan barn och personal matchar. Wedin (2011:33f) har erfarenheter 
av att använda sig av en person som kunde översätta en elevs text. Detta medförde att eleven 
kunde använda sitt modersmål i skrivandet. Dock kräver detta att någon finns tillgänglig som 
behärskar det språk barnet eller eleven har. 
 
Den största önskan som framkommer hos informanterna för att förbättra modersmålsstödet i 
förskoleklassen är som tidigare nämnts att tillämpa modersmålslärare. Modersmålsundervisning 
är även informanterna över lag positiva till. 
 

Jag kan inte se varför man skulle göra någon skillnad på förskoleklass och grundskolan. 
Jag tycker att modersmålsundervisning ska finnas ända nerifrån förskolan och uppåt. 
(Anna) 

 
Modersmålslärare är även enligt andra källor en bra resurs för modersmålsstödet (Wedin, 
2010:180f, 188, Holmegaard & Wikström, 2004:540ff, Skolverket, 2012:10). Om en 
modersmålslärare finns tillgänglig kan denne användas till språköversättning och förklara ord 
och meningar för barnen. Denise nämner att modersmålslärare inte bara stödjer barnens språk, 
utan även förstår barnens kultur på ett annat sätt. Hon menar även att det kan underlätta för 
både barnen och deras vårdnadshavare då de kan ge information och stöd, och således även 
underlätta för lärarna i skolan. Detta kan medverka till att en god kontakt skapas mellan hem 
och skola, och således bidra till bättre förutsättningar för barnen (Fredriksson & Taube, 
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2010:165).  Vidare anser Denise att synen på och statusen gällande modersmålslärare bör 
framhävas mer och tillsättas redan innan grundskolan: 

 
Jag har mött eleverna i ettan, och jag har velat börja med dom lite tidigare, för jag tror att 
för dom blir det lite naturligare om man börjar lite tidigare. Man är med i verksamheten, 
blir en del av verksamheten. Man behöver inte komma till förskolan och plocka undan 
barnet, utan att man är med i gruppen. (Denise) 

 
Det varnas för att inte tillåta eleverna att tala sitt modersmål i skolorna genom att uppmana att 
det svenska språket bör användas. Detta kan ”förstärka redan befintliga maktförhållanden” 
(Axelsson, 2004:530). När införandet av svenska som andraspråk tillkom som eget ämne bidrog 
detta till en form av exkludering på grund av ämnesuppdelningen (Lindberg, 2009:18f). Att 
organisera barns och elevers två- eller flerspråkighet så deras språk inkluderas i 
skolverksamheterna är något som rekommenderas (Garcia, Bartlett, Lesley & Kleifgen, 
2006:217f). Segregering är något som Denise upplever att modersmålsundervisningen utsätts 
för, och uttrycker sin besvikelse kring, då denna undervisning hjälper flerspråkiga barn i 
språkutvecklingen (jfr Hill, 1996:3, 69). Modersmålsundervisningen ges plats efter ordinarie 
skoltid, och beror delvis på att den kan krocka med övriga lektioner. Lokalbrist är också en 
faktor som påverkar organisationen av modersmålslektionerna. Dessa åsikter har även andra 
modersmålslärare framfört i Johansson studie (2000:108f), där organisering av lektioner både 
tidsmässigt och lokalmässigt ger ett negativt intryck hos eleverna angående 
modersmålsundervisningen. Denise vill inte heller att eleverna skall missa andra lektioner, men 
det borde kunna organiseras på bättre tider och även inkludera modersmålsundervisningen i 
skolan. Däremot tror hon att modersmålslärare och stöd i förskoleklass och förskola lättare 
skulle kunna integreras i verksamheten, då det inte finns lika strikta scheman. På det viset skulle 
man lättare kunna medverka under olika sammanhang och aktiviteter, och hjälpa både barn och 
lärare. Överlag anser Denise att statusen gällande modersmålslärarnas betydelse för 
språkutvecklingen borde höjas, och skulle kunna relateras till hennes tidigare utlåtanden om hur 
modersmålsundervisningen organiseras. Det kan medföra att detta område kanske prioriteras 
mer och organiseras bättre. 
 
Ellen berättar att det har lagts fram ett organisationsförslag om önskan av modersmålsstöd och 
modersmålslärare i förskolan och förskoleklass, då modersmålsstödet behöver effektiviseras och 
förbättras. Därigenom kan modersmålslärare hjälpa barnens språkutveckling avsevärt om de 
införskaffas i förskoleklass. 

 
Det kommer ju bli lättare hela vägen om vi kan ge det här stödet så tidigt som möjligt. 
Det är ju kopplingen till svenskan, båda språken ska ju stödja varandra […] och då får 
dom ju en snabbare kunskapsutveckling om vi kan ge mycket stöd både vad gäller 
modersmålet och det svenska språket naturligtvis. (Ellen) 

6.3.2 Mer integrerat språkstöd i verksamheten 
Barngruppens antal gör det svårt att hinna med att stötta samtliga säger Clara, vilket Denise 
uttrycker en medvetenhet om att lärare har, och samtidigt en förståelse för. Hur stora 
barngrupperna är till antalet är något som kan påverka hur man kan arbeta med flerspråkighet 
och modersmålsstöd (Europeiska gemenskaperna, 2004:16). Därför anser Denise att 
modersmålslärare kan underlätta för både barnen och verksamheten. Det finns en extra resurs, 
och därmed en till i personalen.  
 
En aspekt som samtliga deltagare nämner som viktigt är att de barn som inte kan svenska får 
mer stöd. Olika anledningar nämns, bland annat för att öka delaktigheten i barngruppen och få 
ett bra samspel, att barnen skall förstå olika situationer och rutiner. Kommunikationen mellan 
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barnet och omgivningen kan således underlätta (Skolinspektionen 2010:20), som är av värde ur 
anpassningssynpunkt. En person som kan barnets språk finns, som tidigare nämnts, tillgänglig 
någon gång ibland i förskoleklassen enligt lärarna och rektorn. Men önskan är att få mer 
integrerat språkstöd i olika sammanhang, och inte bara vid något tillfälle i veckan. Det är viktigt 
att barnet får hjälp i olika situationer, för barnets välmående och gruppen i helhet. Likaså för att 
barnen skall komma överrens och skapa bra relationer till varandra. Clara betonar att det skulle 
vara bra att ha någon med även i sociala sammanhang: 

 
[…] det skulle ju behöva va en som sitter med i samlingar, vid lekar, bygger, till och med 
bygger med lego. Överallt skulle det behövas va nån med. (Clara) 

 
För att modersmålsstödet skall kunna ge resultat på bästa sätt anser även Ellen att 
modersmålsstödet borde integreras mer i såväl barns samspel som i lekar. Och så tidigt som 
möjligt, för att inte tappa år som är viktiga för barnen. Samtliga deltagare motiverar i det 
sammanhanget att det behövs någon som kan tala barnets språk. Att ges tillgång till mer 
integrerat språkstöd kan bidra till att barnens förståelse ökar kring aktiviteter eller samspel. Att 
barn kan använda sig av sitt modersmål för att underlätta kommunikation och förståelse på 
andraspråket har påträffats i ett par andra studier, som tidigare även nämnts. Barn och elever 
som kan använda sitt modersmål som en översättningsmetod kan underlätta lärandet och bidra 
till ökad kunskapsinhämtning, då svårigheter att förstå annars kan uppstå i instruktioner och 
dylikt (Kenndal, 2011:70, Thomas & Collier, 1997:79, Skolinspektionen, 2010:13, 19f). Det kan 
även medverka till att underlätta för lärarnas del, då de uttrycker att kommunikationen brister 
mellan dem och barnet som inte kan svenska. Det är svårt för lärarna i förskoleklassen att göra 
sig förstådda och kommunicera med barn som inte kan svenska då de inte har något gemensamt 
språk, och då skulle dessa personer kunna underlätta kommunikationen dem emellan. Det skulle 
även kunna underlätta lärarnas förståelse kring barnens erfarenheter och synsätt om någon finns 
med mer och kan översätta, vilket modersmålslärare kan möjliggöra om denna resurs finns 
tillgänglig, som tidigare nämnts av Denise om vad hennes yrkesroll kan bidra med. Sätten Britta 
och Clara kommunicerar med barnet som inte kan svenska genomförs med gester och 
pekrörelser, men förståelsen verbalt är ringa för både lärare och barn. 

6.3.3 Bättre organisering för barn som inte kan svenska 
Clara har en önskan om någon form av inslussningsenhet innan barnen kommer till 
skolverksamheten, där både lärare, myndigheter och andra verksamheter kunde komma och 
träffa barnen och vårdnadshavarna, berätta om systemet i Sverige, och ta reda på viktig 
information om barnen och deras förutsättningar. I detta sammanhang säger Ellen att pengar 
har avsatts till att skapa en enhet för nyanlända barn och ungdomar i kommunen. Enheten är till 
för att ta emot barn och genomföra en pedagogisk kartläggning på deras kunskaper och 
bakgrund för att underlätta deras skolgång. Ellen menar att barnen säkerligen innehar mycket 
kunskaper, och dessa behöver synliggöras och ha kännedom om för att anpassa undervisningen 
utefter deras förmåga, och det är något som man ur ett skolperspektiv bör göra (Skolverket, 
2011:8, 14). Barnen bemöts samtidigt utefter deras erfarenhetsvärld med hänsyn till detta, vilket 
Elmeroth (2008:78f) och Cummins (2000:4) betonar värdet av. Barn som skall anslutas till 
grundskolan har möjlighet att stanna kvar längre om så behövs, i en slags introduktionsgrupp. 
Eftersom rektorn har ansvaret för förskoleklassverksamheten, så valdes det i detta sammanhang 
att se på denna verksamhet som en tillhörande del i grundskolan. Barn i som är i sexårsåldern, 
och därmed har rätt att gå i förskoleklass, kan rekommenderas att stanna kvar i 
introduktionsgruppen om det behövs. Det beror på hur pass redo barnen verkar vara redo för 
att anslutas till skolan. Dock tror Ellen att barn som är yngre, i förskoleåldern, skulle kunna 
ansluta sig snabbare till förskolan än när barnen är äldre och troligtvis inte kommer att stanna så 
länge på enheten. Genom enheten får även vårdnadshavare information om hur skolsystemet 
fungerar. Denna enhet uppvisar Anna en kännedom om och har höga förväntningar på.  
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Jag tror att en sån här enhet när man är säker på att få en fast tjänst, då tror jag att vi får 
en högre kvalitet. Vi kanske får utbildade lärare som studiehandledare. (Anna) 

 
Detta medför att organiseringen kring hur mottagandet genomförs för nyanlända barn i 
skolverksamheten har uppmärksammats, och kan därför betyda att kommunen vill göra 
någonting åt detta i förbättringssyfte. 

6.3.4 Högre status och mer kompetens 
Denise anser inte att modersmålsstöd och modersmålsundervisning har så hög status, och 
önskar att detta kunde ändras. Då skulle arbetet kring detta troligtvis kunna förbättras. Hon 
tycker att alla som arbetar borde ha mer insikt i hur viktigt det faktiskt är att utveckla och stödja 
barnens modersmål. Ellen tror att införing av modersmålslärare i förskoleklass inte bara hjälper 
barnen i deras utveckling, utan även kan påverka synen på modersmålsstödets betydelse i andras 
ögon. 

 
Det visar både att modersmålet är viktigt, och sen stödjer det deras kunskapsutveckling. 
(Ellen) 

 
I detta sammanhang betonar Clara att hon själv känner sig osäker, och båda lärarna relaterar till 
att de har en viss avsaknad av kunskaper, eller utbildning. Detta kan kopplas till Cummins 
(2000:7) åsikter. Förhållningssätten kring flerspråkighet och hur man kan arbeta för att skapa 
bättre förutsättningar för dessa elever är beroende av kunskaper de övriga lärarna bär på, och 
det skulle kunna underlätta om man redan i lärarutbildningen uppmärksamma detta område så 
det skapas kunskaper och erfarenheter kring detta. Anna anser att kompetensen hos personalen 
i skolan är hög, men kan bli bättre. Hon påpekar även att studiehandledare som tillsätts bör ha 
tillräckligt med pedagogiska kunskaper, och hon tror att den nya enheten som skall påbörjas kan 
hjälpa till att utveckla och höja kompetensen för samtliga som den berör. Ellen hoppas på att 
enheten kan ge ett synsätt som stärker betydelsen av modersmålsstödet, och att samverkan 
mellan skolan och studiehandledare eller andra berörda enheter och yrkesgrupper blir bättre och 
på så vis underlättar arbetet med modersmålsstödet. 
 
Ellen menar att det visserligen är lärarnas och den övriga personalens uppdrag att ta reda på vad 
styrdokumentens föreskrifter menar med modersmålsstödet, men om det skulle skrivas fram lite 
tydligare kanske effekten blir att detta område prioriteras lite mer. Detta är något som både 
Britta, Denise och Clara antyder enighet om. 

 
Skulle det bli mer tyngd på det så skulle kanske också hjälpa kommuner att reda i det, 
eller kanske bli mer styrande att man till exempel får lov att göra vissa saker som kanske 
inte görs idag. (Ellen) 

7. Resultatdiskussion 
Syftet med denna studie har varit att framhäva synsätt och eventuella erfarenheter kring 
modersmålsstöd i förskoleklass, samt vilka insatser som behövs för att uppnå styrdokumentens 
riktlinjer.  Frågeställningar för att besvara studiens syfte har varit följande: 
 

- Vilka förhållningssätt och eventuella erfarenheter har informanterna kring 
modersmålsstöd i förskoleklass? 

- Vad kan påverka arbetet med modersmålsstödet? 
- Vad anser informanterna kan behöva förbättras för att uppnå styrdokumentens 

föreskrifter?  
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Här nedan kommer det jag fann mest intressant utifrån resultat, bakgrund och forskning att 
framhävas och diskuteras kring. 

7.1 Modersmålets och förskoleklassens betydelse 
Modersmålsstöd handlar till stor del om att stötta språkutvecklingen hos barn som har annat 
modersmål än majoritetsspråket, vilket i detta fall är det svenska språket. Enligt det 
sociokulturella synsättet utvecklas människan i samspel med andra (Säljö, 2000:66ff). 
Kommunikation med andra är någonting naturligt som påbörjas redan vid födseln. Språket är 
därför ett verktyg som används för att kommunicera och således interagera med omgivningen. 
(Säljö, 2000: 88f). Genom kommunikation med omgivningen utbyter man intryck och växlar 
erfarenheter och gynnar därmed kunskapsutvecklingen. Detta medför att språket är ett viktigt 
instrument, och som barnen skall få stöttning i att utveckla i skolan (Skolverket, 2011:9, 14f).  
 
Även om förskoleklassen bara är en del av skolväsendet, så betonar samtliga informanter värdet 
av denna verksamhetsform. Jag kan inte mer än att hålla med både det informanterna delger om 
verksamhetsformen och det som Klasén och McGrath (2006:7) skriver, att förskoleklassen 
medverkar till att förena förskola och skola. Likaså skollagen (SFS, 2010:800, kap. 9, 2§) betonar 
förskoleklassens värde. Då språket, som ovan nämnts, är av betydelse för kunskapsinhämtning 
och kommunikation med omgivningen, är det därför viktigt att förskoleklassens arbete kring 
barns språkutveckling innehar rätt förutsättningar, för att underlätta för barnens vidare 
skolgång. För hur skall barnen kunna bilda relevanta kunskaper, som läroplanen beskriver 
(Skolverket, 2011:13), om språket brister? Hur skall barnen kunna skapa en förståelse för vad 
som sker och vad andra uttrycker, om de inte får stöd i sin språkutveckling? Därför är det viktigt 
att barn med annat modersmål än svenska får stöd i sin språkutveckling. Informanterna i denna 
studie framför deras förhållningssätt kring betydelsen av modersmålsstödet. De är samtliga 
medvetna om, och betonar, modersmålets betydelse för språkutvecklingen. De anser att 
förstaspråket behövs för att kunna lära sig ytterligare ett språk. Även forskning pekar på att 
modersmålet parallellt med andraspråksinlärningen ger bäst förutsättningar för 
språkutvecklingen (Thomas & Collier, 1997:9, 49, Hill, 1996:3, 69). Informanterna i denna 
studie delger utifrån deras åsikter och erfarenheter värdet av att barn har ett välutvecklat språk, 
för att förstå aktiviteter eller innehåll i olika uppgifter och instruktioner. Det behövs även för att 
kunna uttrycka sig, och för att förstå varandra. Därför behövs det ett bra modersmålsstöd för 
barn som har annat modersmål än svenska, för att de skall kunna bilda kunskaper och samspela 
med omgivningen. Språket är alltså det centrala när man samspelar med omgivningen. För hur 
många ord använder inte människan per dag i kommunikation eller utbyte av information med 
omgivningen och andra individer? 
 
Britta och Clara försöker så gott det går med gester och förtydliganden för att skapa en bättre 
förståelse hos barn som har ringa eller inga språkfärdigheter i svenska, och även utveckla 
språket. De visar även på en medvetenhet kring de andra flerspråkiga barnens språkförståelse 
genom att de förtydligar instruktioner, samt upprepar om barnen har svårigheter med att förstå. 
Lärarna stöttar och uppmuntrar även barnens kulturbakgrund och språk genom att ge barnen 
tillfälle att dela med sig av ord och fraser på sina modersmål till klassen, och framhäva deras 
länder genom kartor och flaggor. Något som rekommenderas är att personalen i 
skolverksamheten har ett interkulturellt förhållningssätt, som ser på barnens bakgrunder och 
modersmål som berikande (Benckert, Håland & Wallin, 2000:44, 67ff). Detta är av värde att 
beakta ur ett demokrati- och värdegrundsperspektiv, att samtliga i skolan skall främja och 
framhäva barnens olika förutsättningar som styrkor och positiva egenskaper på ett sätt som 
respekterar deras unika värde oavsett tillhörighet. Det kan även medverka till att barnens 
värderingar om hur de ser på och bemöter andra individer utvecklas på ett demokratiskt och 
respektfullt sätt (Skolverket, 2011:7, 9f). Samtliga informanter anser att det är viktigt att barnen 
får stöd i sitt modersmål, och sättet lärarna försöker framhäva barnens olika språk och härkomst 
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visar på att de har ett förhållningssätt som ser på barnens olika språk- och kulturbakgrund som 
positivt. 
 
Förutom att modersmålet är viktigt för språkutvecklingen, sammanhänger modersmålet med 
individernas eget jag. Deras identitet och bakgrund (jfr, Kenndal, 2011:58ff, 65ff, Johansson, 
2000:135). Det bekräftas även i denna studies resultat, och modersmålsläraren som medverkat 
betonar värdet av modersmålet för identiteten. Detta är även något som skolan skall visa hänsyn 
till. Skolan skall få samtliga barn att känna sig välkomnade för dem de är, samt få dem att känna 
sig värdefulla (Skolverket, 2011:7, 9f). Om deras språk inte stöttas eller får ta plats finns risken 
att de kanske ser på sitt modersmål som mindre viktigt än majoritetsspråket. Den effekten har 
visat sig hos elever i andra studier (Johansson, 2000:39f, Kultti, 2012:178) samt en granskning 
(Skolinspektionen, 2010:17) där skolorna utgav ett intryck om att normspråket skulle vara det 
svenska i verksamheten, och att modersmålet helst inte skulle användas. Detta ger dock inte 
något intryck av att skolan stöttar och respekterar individernas olika bakgrund eller tillhörighet 
utifrån ett demokratiskt sätt, vilket den skall göra (Skolverket, 2011:7). Dock framkommer det 
inte i denna studie vilken utsträckning barnens modersmål ges plats i den förskoleklass som 
studien berört. Det kan endast bekräftas genom observationer, men detta är inte studiens syfte. 
Syftet var att ta del av synsätt och eventuella erfarenheter. Men lärarna och rektorn är medvetna 
om hur viktigt det är att framhäva barnens bakgrund och modersmål för såväl 
språkutvecklingen som deras identitet i skolan. Detta är något som modersmålsläraren Denise 
betonar värdet av. Axelsson (2004:530) varnar för att inte tillåta eleverna att tala sitt modersmål i 
skolan, och undvika att uppmana att det svenska språket bör användas. Lärarna och rektorn i 
denna studie anser visserligen att barnen bör lära sig svenska fort, för att underlätta förståelsen 
och delaktigheten i skolverksamheten hos barnen. Jag ser därför inte dessa åsikter som att de 
försöker åsidosätta barnens modersmål eller byta ut det mot det svenska språket. Jag ser det mer 
som att de värnar om barnens välmående, och att förståelsen i det svenska språket underlättar 
deras kunskapsinhämtning och delaktighet i verksamheten. Detta med tanke på att 
informanterna vill att modersmålsstödet skall vara tillräckligt bra redan i förskoleklass. 

7.2 Faktorer som påverkar modersmålsstödet och insatser som behövs 
I den aktuella förskoleklassen som lärarna och rektorn ansvarar för finns det tillgång till 
studiehandledare någon timme per vecka som kan stödja barnen i deras språk. Dock anses 
denna tid inte vara tillräcklig, och tiden som studiehandledare kan tillsättas beror först och 
främst på ekonomin. Pengarna räcker inte till. Avsaknaden av flerspråkig personal leder till 
kommunikationsproblem med barn som inte behärskar det svenska språket som finns i 
barngruppen. Även om lärarna försöker framhäva och uppmuntra flerspråkigheten i klassen får 
de svårigheter med att vidareutveckla barnens modersmål eftersom lärarna inte kan barnens 
förstaspråk. Det blir än svårare att kommunicera med det barn som inte behärskar det svenska 
språket. Det medför att lärarnas förhållningssätt och metoder inte räcker till. Lärarna menar att 
det därför inte är ett fulltaligt modersmålsstöd som kan ges. Der andra informanterna uttrycker 
likartade åsikter på ett eller annat sätt, personal som behärskar barnens modersmål är en 
förutsättning för att kunna vidareutveckla modersmålet.  
 
För att kunna stötta och utveckla barnens modersmål till fullo kan man avläsa både i denna 
empiri och i andra källor (se t.ex. Skans, 2011:119) att flerspråkig personal, eller 
modersmålslärare, är en förutsättning för att de flerspråkiga barnen skall kunna använda och 
vidareutveckla sina språk i den pedagogiska verksamheten. Och jag har själv svårt att se att 
skollagen kan uppfyllas utan dessa resurser (jfr SFS, 2010:800, kap 9. 10§). För hur skall skolan 
annars kunna uppnå att barnen får utveckla både det svenska språket och modersmålet om 
personalen själva inte behärskar deras modersmål? Kan detta ens vara möjligt? Visserligen kan 
man framhäva språken i verksamheten genom olika arbetsmetoder och material. Men barnen i 
förskoleklass är 5-7 år, vilket medför att de troligtvis inte har ett fulländat ordförråd i vare sig 
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sitt modersmål eller andraspråket. Då behövs även modersmålet utvecklas mer. Den viktigaste 
insatsen som informanterna delger, och även jag vidhåller, är således att tillföra flerspråkig 
personal eller modersmålslärare för att stärka och vidareutveckla barnens modersmål, och även 
underlätta deras förståelse i verksamheten. Det i sin tur gynnar även barnens 
kunskapsinhämtning och delaktighet, som barn enligt det sociokulturella perspektivet bör delges 
i den pedagogiska verksamheten, då de utvecklas i samspel med den sociala omgivningen (Säljö, 
2000:67f, Lindqvist, 1999:20f, 55f). Modersmålsläraren Denise bekräftar hur hennes arbete med 
barnen stärker både språket, kulturen och identiteten hos barnen, och nämner exempel på hur 
hon arbetar. Samverkan mellan hem och skola kan underlätta med modersmålslärare, menar hon 
vidare. Det finns ingenting jag kan se i andra källor som emotsäger modersmålslärarnas 
betydelse för barnens modersmålsstöttning och utveckling, samt identitetsskapande (jfr Wedin, 
2010:180f, Holmegaard & Wikström, 2004:540ff, Skolverket, 2012:10).  Så det är en viktig 
resurs. Denna resurs skulle även kunna underlätta i lärarnas arbete, och bidra till en förbättrad 
verksamhet. 
 
Resultatet visar att modersmålslärare inte tillsätts i förskoleklass. Det är först i grundskolan 
barnen kan ta del av denna resurs, enligt rektorn. Projektledaren Ellen delar med sig av att det 
finns visioner om att mer språkstöd i form av extra personal borde tillsättas för att få ett 
fulltaligt modersmålsstöd, men att det för tillfället inte är möjligt i kommunen. Lärarna och 
modersmålsläraren i studien menar att modersmålslärare bör finnas redan i förskoleklass, i sättet 
de tolkar styrdokumentens beskrivning om modersmålsstödet. Samtidigt anser nästan alla 
informanter att modersmålsstödet borde förtydligas i styrdokumenten, för att undvika 
feltolkningar. Det kan också ge mer tyngd i detta område, menar Ellen. Så vad gäller egentligen 
för förskoleklass? Det framkommer i förskolans läroplan betydelsen av att barnen utvecklar 
både modersmålet och det svenska språket (Skolverket, 1998. rev 2010:11). Men i läroplanen där 
förskoleklassen ingår, det vill säga i grundskolans läroplan, råder det en avsaknad om 
modersmålsstödet i de första kapitlen som förskoleklassen skall utgå ifrån (jfr Skolverket, 
2011:7–15). Modersmål har sin plats först i kursplanen (Skolverket, 2011:87ff), som främst är till 
för grundskolan. De närmaste parallellerna som kan dras är de beskrivningar om att barnen och 
eleverna skall ges tillgång till att utveckla sin språkliga och kommunikativa förmåga, samt att 
man skall beakta och respektera varje individs egenvärde oavsett tillhörighet (Skolverket, 2011:7, 
8f, 13ff). Ellen säger i detta samband att om det skulle skrivas fram bättre i läroplanen som 
förskoleklassen ingår i skulle det kanske medverka till att kommunerna undersöker detta 
närmare och ser till att det som skrivs faktiskt genomförs. Kanske det är på sin plats att införa 
någonting om modersmålsstöd i läroplanens första kapitel, så som förskolans läroplan har (jfr 
Skolverket, 1998 rev. 2010:11)? Det kanske även bör förtydligas vad begreppet modersmålsstöd 
innebär för att undvika feltolkningar, och möjligtvis bidra till ett gemensamt förhållningssätt 
både på verksamhetsnivå samt kommunnivå. Det skadar i alla fall inte att förtydliga detta, med 
tanke på att cirka en femtedel av barnen enbart i förskoleklassverksamheten har ett annat 
modersmål än svenska i Sverige (se bilaga 3). Men oavsett vad som står benämnt om 
modersmålsstödet i läroplanen så skall skolan ändå se till att barnens behov blir tillfredsställda, 
genom att anpassa verksamheten utefter deras förutsättningar om man utgår ifrån läroplanen (jfr 
Skolverket, 2011:8). Då spelar det egentligen ingen roll vilka behov barnen har. Det skall 
fungera på ett tillfredsställande sätt ändå, men empirin i denna studie visar att detta arbete är 
svårt att utföra utan extra resurser. Modersmålsstödet är ett viktigt område som bör undersökas 
närmare. Detta för att skolorna skall kunna vara tillräckligt rustade för att kunna bemöta 
flerspråkiga barn eller barn som har ringa språkfärdigheter i det svenska språket, och ge dem lika 
stora möjligheter att lära. 
 
Dock kan efterfrågan om modersmålslärare vara större än tillgången och således påverka hur 
mycket resurser som kan ges. Denise arbetar i 11 skolor. Tidigare rådde det en generell brist på 
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modersmålslärare enligt Skolverkets rapport (2002:65f). Det kan även råda brist på denna resurs 
i den aktuella kommunen, och därmed påverka hur pass stor utsträckning denna resurs kan ges. 
Kommunen kan prioritera att tillsätta modersmålslärare i grundskolan, eftersom det där finns 
uppsatta kunskapsmål för eleverna att uppnå, jämfört med förskoleklass som endast har 
strävansmål (Lumholt & Klasén McGrath, 2006:8f). Ellen ger en antydan till det. Dock 
framkommer det av Denise att en del förskolor har modersmålslärare, och andra inte. Clara 
menar att det inte skall bero på vilken kommun eller skola barnen befinner sig i, utan barnen 
skall få det stöd som behövs ändå. Och jag kan inte mer än att hålla med. Det skapar en 
orättvisa om vissa skolverksamheter har denna resurs till förfogande, medans andra saknar 
denna. Det emotsäger den vision skolan har om att vara likvärdig (jfr Skolverket, 2011:8). 
Europeiska gemenskapernas handlingsförslag (2004:16, 24) skriver om att effektivisera 
språkutvecklingen, och särskilt i yngre åldrar då grunden läggs där. Där betonas språket som 
värdefullt, vilket kan förknippas med det sociokulturella synsättet om kommunikationens och 
språkets betydelse för utvecklingen (Säljö, 2000:67f, 87ff) Men då ställer jag mig frågan hur man 
kan utföra detta om inte rätt resurser eller stöd sätts in i förskoleklass för de flerspråkiga barnen? 
Nog för att detta handlingsförslag utarbetades för snart tio år sedan, men det verkar fortfarande 
råda en viss problematik kring detta. Både genom det som framkommit i denna fallstudie och 
genom granskningen av Skolinspektionen (2010:14ff). 
 
Ellen nämner att det kanske inte har skapats tillräckligt med kunskap kring detta område, vilket 
påverkar hur modersmålsstödet behandlas.  Men modersmålsundervisningen tillkom som 
reform på 1970-talet i Sverige (Musk & Wedin, 2010:16f), vilket visar på att modersmålsstödet 
redan då framhävts i skolverksamheterna. Studier anger samtidigt modersmålets betydelse för 
språkutvecklingen (jfr Thomas & Collier, 1997, Hill, 1996), liksom en granskning av 
Skolinspektionen (2010). Allmänna råd har framförts om hur man kan bemöta, stötta och 
utveckla flerspråkiga elevers språk (se t.ex. Benckert, Håland & Wallin, 2008:26, Europeiska 
gemenskaperna, 2004:16, 24). Språket är samtidigt ett av de viktigaste verktygen för att 
kommunikationen med omvärld och medmänniskor kan ske (jfr Säljö, 2000:87ff, Skolverket, 
2011:9), och det tror jag ingen riktigt kan säga emot. Språket är samtidigt en förutsättning för att 
kunskaper och erfarenheter kan utbytas och växa, vilket skolan är en medverkande del i av 
läroplanen att döma (Skolverket, 2011:7ff). Kan det då saknas kunskaper kring detta område, 
tro? Snarare behövs det nog tydliggöras mer vad betydelsen av modersmålsstöd är för barn med 
annat modersmål, både för språkutvecklingen av båda språken samt identiteten, och möjligtvis 
mer i styrdokumenten för skolväsendet. Det behövs kanske mer kompetensutveckling för att 
bilda mer kunskaper om detta område, som lärarna i denna studie kan tänka sig för att förbättra 
modersmålsstödet. Rektorn menar även att de studiehandledare som tillsätts borde inneha rätt 
kompetens, vilket understöds av lärarnas erfarenheter. Modersmålsläraren menar att hon har bra 
kunskaper kring detta område, så det kanske skulle behövas bättre samverkan mellan dessa 
yrkesroller? 
 
Det framkommer i resultatet att detta område, modersmålsstödet, möjligtvis inte är så prioriterat 
eller har så hög status, och därför kan påverka hur det sköts. Modersmålsundervisningen infaller 
oftast efter skoltid, och det råder lokalbrist enligt Denise. Andra modersmålslärare som 
medverkat i Johanssons studie (2000:108f) har samma erfarenheter, och de menar att detta kan 
medverka till att elevernas attityder kring modersmålsundervisning påverkas negativt. Likaså när 
svenska som andra språk infördes som eget ämne uppstod en form av exkludering (Lindgren, 
2009:18f). Och sättet eller effekten av hur man organiserar modersmålsstödet på detta vis ger 
ändå en antydan åt att modersmålsstödet inte är det område som prioriteras först. Dock tror 
Denise att detta kan undvikas i förskoleklassen. Modersmålsstödet kan troligtvis lättare 
integreras i verksamheten då verksamhetsformen inte har samma strikta scheman som 
grundskolan. Men det kan ändå vara värt att skänka en tanke åt vad gäller hur modersmålsstödet 
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organiseras, för att motverka en eventuell exkludering. Exkludering, som egentligen inte får 
förekomma i skolan (jfr Skolverket, 2011:7ff). Alla skall få känna sig välkomnade och 
respekterade oavsett bakgrund eller tillhörighet. 

7.3 Etablering av mottagningsenhet i kommunen 
Det uttrycks en oro kring hur barnen som inte behärskar det svenska språket mottas i 
förskoleklassverksamheten. Ingen särskilt rutin eller resurs tillämpas. Lärarna vet inte riktigt hur 
de skall bemöta eller gå till väga med dessa barn. De försöker i den mån de kan, men det är svårt 
tidsmässigt att hinna med att stötta samtliga barns behov i barngruppen. Nog för att 
studiehandledare tillsätts i den mån det går, men det anses som tidigare nämnts vara långt ifrån 
tillräckligt. Modersmålsläraren menar att hon kan underlätta för mottagandet och bemötandet av 
barn med annat modersmål om hon finns på plats, men det är för tillfället inte möjligt i 
förskoleklass i denna kommun. Det behövs alltså flerspråkig personal, eller modersmålslärare, 
när barnen anländer till skolverksamheten, och jag kan inte annat än att hålla med. Denna 
nuvarande organisering kan visa på att skolan indirekt ignorerar de förutsättningar barnen har 
och anländer med. Något som inte är tolererbart enligt läroplanen (Skolverket, 2011:7,8,14) Hur 
dessa barn känner sig när de anländer i skolverksamheten kan ingen förstå, om ingen personal 
finns till hands som kan tala barnens modersmål. Hur skall man i skolan då kunna anpassa sig 
efter deras behov eller stötta barnen i verksamheten, då det språkmässigt inte är möjligt? Vem 
kan introducera rutiner och finnas till hands för barnen när de behöver förklaringar eller 
uttrycka sig verbalt inför andra barn eller lärare? Detta utger lärarna en oro kring. Tolkar kan 
visserligen anlitas vid kontakt med vårdnadshavare för att utbyta viktig information. Men sedan 
då, utöver detta? Vem finns till förfogande att bemöta och underlätta för barnet i verksamheten? 
Lärarna finns givetvis, men om den språkliga kommunikationen inte fungerar, hur skall barn 
och lärare egentligen kunna förstå varandra? Det verkar som att kommunen i fråga antar att 
barnen skall klara sig ändå, trots deras ringa eller obefintliga språkkunskaper i majoritetsspråket. 
Det största ansvaret läggs hos lärare och annan personal som skall kunna hantera detta område 
utifrån deras egen förmåga. Men hur skall skolan återigen kunna vidareutveckla de flerspråkiga 
barnens modersmål om det inte finns flerspråkig personal? Rektorn och lärare står handfallna 
eftersom ekonomin inte räcker till för att tillsätta tillräckligt med flerspråkig personal.  
 
Det är dock på bättringsväg i den kommun som studien berör. Ellen säger att en 
mottagningsenhet för nyanlända barn och ungdomar skall anordnas inom kort, vilken är till för 
att underlätta anslutningen till skolan för barnen. Enheten kan också medverka till att rusta upp 
skolorna bättre i mottagandet. Samtidigt har Ellen medverkat i att framföra handlingsförslag om 
att modersmålsstödet bör effektiviseras. Så det finns visioner om att förbättra för barn med 
annan kulturbakgrund och annat modersmål. Denna enhet kan möjligen medverka till en samlad 
kunskap om detta område hos samtliga som den berör, och bidra till att modersmålsstödet 
förbättras. Men en fundering uppkommer huruvida denna enhet kan förbättra 
modersmålsstödet i skolverksamheten och för de verksamma lärarna. Effekten kanske enbart 
underlättar hur inslussningen av barnen sker till skolan, men att problemen kan kvarstå i 
verksamheten vad gäller resurstillgången av flerspråkig personal. Det går inte att ge ett utlåtande 
kring detta för tillfället, utan det får tiden avgöra. 

8. Sammanfattande reflektioner 
Detta arbete har gett mig en ökad kunskap kring modersmålsstödet, både i förskoleklass och 
generellt och hur viktigt detta arbete är. Det visar att språket har en betydande del i att kunna 
kommunicera och förstå varandra. Språket bör stöttas så tidigt som möjligt, då barnens tidiga år 
anses vara värdefulla för deras utveckling. 
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Denna fallstudies resultat kan inte generaliseras. Dock kan den bidra till att framhäva 
modersmålet och modersmålsstödets betydelse för utvecklingen av språket, identiteten och 
kunskapsbildningen, både för flerspråkiga barn och för de barn som inte behärskar 
majoritetsspråket, vilket i detta fall är det svenska språket. Utan ett gemensamt språk skapas det 
kommunikationssvårigheter, och kan ge svårigheter i att bemöta barnen och deras behov. 
Därmed blir modersmålsstödet en viktig faktor som påverkar hur verksamheten kan anpassas 
utifrån barnens behov och förutsättningar. Det tål dock att funderas kring varför 
modersmålsstödet har så lite plats i den läroplan där förskoleklassen hör till, trots att vart femte 
barn har ett annat modersmål än svenska i förskoleklass. 
 
I denna fallstudie har det visat sig att mer resurser i form av flerspråkig personal eller, i bästa 
fall, modersmålslärare bör tillämpas för att ha ett fulltaligt modersmålsstöd i förskoleklass. 
Denna yrkesroll anses vara värdefull i samtliga deltagares ögon, både vad gäller främjandet av 
barns språkutveckling, samt stöttning av deras identitet och kulturbakgrund. Det finns heller 
ingenting som motsäger denna yrkesrolls betydelse i annan forskning som kopplats till i denna 
studie. Skolan skall främja varje enskild individs egenvärde och utföra detta på ett sätt som 
utvisar en positiv attityd gentemot barnens olikheter och förutsättningar. Samtidigt skall den 
utgå ifrån barnens behov och förutsättningar. Det blir då höga krav som ställs på vad rektor och 
personal skall kunna genomföra i verksamheten utan mer resurser. Krav som egentligen kan 
klassas som orimliga om personalen inte behärskar barnens modersmål. Därför ser jag det som 
svårt att uppnå skollagens beskrivning av vad som skall erbjudas de flerspråkiga barnen eller de 
barn som inte kan svenska; att de skall ges möjlighet att utveckla både det svenska språket och 
sitt modersmål, om inte extra resurser tillsätts. Det blir svårt att utgå ifrån barns behov och 
förutsättningar gentemot barn som inte kan svenska, om det inte finns någon som kan 
kommunicera på deras modersmål. 

9. Förslag på vidare forskning 
Denna studie kan som tidigare nämnts inte generalisera hur andra yrkesverksamma personer 
inom skolväsendet ser på modersmålsstöd i förskoleklass eller vilka erfarenheter de har, då detta 
är en fallstudie. Det skulle därför vara intressant om liknande studier genomförs i andra 
förskoleklasser. Ett annat alternativ kan vara att intervjua fler lärare som verkar i förskoleklass.  
 
Då det finns en viss otydlighet i styrdokumenten om modersmålsstöd, och vad begreppet kan 
innebära, skulle det också vara intressant att undersöka hur andra yrkespersoner inom 
skolväsendet ser på hur modersmålsstödets formulering i styrdokumenten.  
 
Det finns även förhoppningar gällande den mottagningsenhet som skall startas i kommunen. 
Det skulle därför vara intressant att följa upp hur denna enhet har utvecklats och vad den 
bidragit med till skolverksamheterna efter en tid.   
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Bilaga 1.  

Intervjuguide/stödfrågor 
 
Hur ser du på förskoleklassens betydelse? 
Hur ser du på modersmålets betydelse? Språkmässigt och utvecklingsmässigt? 
 
Hur ser du på modersmålsstöd?  
Hur ser du på det i relation till förskoleklassen? 
 
Hur arbetar du/ni med modersmålsstödet? (Fråga till rektor/skolkontoret: Hur är arbetet kring 
modersmålsstöd för förskoleklass utformat, hur man bör arbeta?) 
 
Vilka metoder, resurser, rutiner eller annat finns det tillgång till? 
(Ev. fråga: hur ser du på dina kunskaper kring detta område?) 
Är det tillräckligt så som arbetet ser ut, eller skulle det behövas mer? Vad i så fall? 
 
Hur ser du på skollagens och styrdokumentens föreskrifter gällande modersmålsstöd i 
förskoleklass? Varför? 
Hur tolkar du dessa? Hur bör man arbeta? 
Finns det svårigheter att uppnå dessa föreskrifter om modersmålsstöd i förskoleklass,  
och i så fall varför? 
 
Hur upplever du att detta område är prioriterat? 
Vad bör tillämpas/omarbetas gällande modersmålsstöd i förskoleklass i förbättringssyfte? 
 
 
Har du övriga tankar som du vill lyfta fram? 
  



 

Bilaga 2.  

Information om undersökning gällande modersmålsstöd i förskoleklass 

 
Jag är lärarstudent vid Högskolan Dalarna, och genomför en undersökning i mitt examensarbete 
om modersmålsstöd i förskoleklass. Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. 
Deltagandet kommer att ske i form av en intervju. 
 
Syftet med denna undersökning är att synliggöra tankar och erfarenheter kring arbetet med 
modersmålsstöd i förskoleklass, samt problematik och förutsättningar som behövs i 
förbättringssyfte av modersmålsstödet utifrån gällande styrdokument och föreskrifter. 
 
Personerna som tillfrågas i undersökningen är tre lärare, en rektor samt en person från 
Skolkontoret. Intervjun är beräknad att ta maximalt 45 minuter.  
 
För att underlätta bearbetningen av intervjun och få informationen korrekt i sammanställningen 
kommer jag att behöva spela in vårt samtal. Då kan jag även vara helt fokuserad på att lyssna och 
ta till mig vad Du har att berätta. Ljudupptagningen kommer endast att användas till denna 
undersökning. När examensarbetet är färdigställt och godkänt kommer ljudmaterialet att raderas. 
Informationen kommer att behandlas konfidentiellt. Detta innebär att varken namn på personer, 
verksamhet eller kommun kommer att uppges eller på något sätt avslöjas i redovisningen eller 
examensarbetet. 
 
Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande 
utan närmare motivering. 
 
Undersökningen kommer att presenteras i form av en offentlig uppsats vid Högskolan Dalarna. 
Om intresse finns kan jag ge Dig uppsatsen efter färdigställandet. 
Jag är oerhört tacksam om Du vill ställa upp på intervju, och på så sätt bidra till mitt 
examensarbete. Hör gärna av Dig vid funderingar och gällande Ditt samtycke. 
 
Med vänlig hälsning, Diana 
 
Kontaktuppgifter till de ansvariga 
Student: Diana Lundqvist Steiner 
Tel.nr: *** ******* 
E-post: ********* 
 
Handledare examensarbete: Gull Törnegren, universitetsadjunkt i etik, Högskolan Dalarna 
Tel.nr: *** ****** 
E-post: ********* 
 
******, November 2013 
  



 

Bilaga 3. 
 
Tabeller hämtade från Skolverkets webbplats (Skolverket, a) 
http://skolverket.se/statistik-och-utvardering/statistik/forskoleklass/elever 

 

Tabell 2 B: Skolor och elever i förskoleklass 2012/13 
 

 

 
 

   
              Kommuner Skolenheter Elever i förskoleklass   

  

Läsår   med för- med för- Totalt  
Anta
l Antal  Antal 

  Kön   skoleklass skoleklass antal 5 år 6 år 7 år 
  Huvudman Antal Antal         
  2012/13 

Totalt 290 3 734 107 662 875 
105 
677 

1 
110 

  

flickor           .           . 52 285 494 51 370 
42

1 
  

pojkar           .           . 55 377 381 54 307 
68

9 
   

 
 

 

Tabell 3: Elever i förskoleklass med annat modersmål än svenska,  

                läsåren 2005/06–2012/13 
  

         Antal elever i förskoleklass 

Läsår med annat modersmål 

Huvudman än svenska   

Modersmål Totalt  Flickor Pojkar  

2005/06 Totalt 12 809 6 352 6 457 

2006/07 Totalt 13 703 6 597 7 106 

2007/08 Totalt 15 715 7 756 7 959 

2008/09 Totalt 15 992 7 784 8 208 

2009/10 Totalt 17 950 8 787 9 163 

2010/11 Totalt 19 385 9 181 10 204 

2011/12 Totalt 19 704 9 645 10 059 
      

 
  

2012/13 Totalt 21 067 10 231 10 836 

därav   
 

  

    

http://skolverket.se/statistik-och-utvardering/statistik/forskoleklass/elever

