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Abstract 

The purpose of our examination was to survey how one preschool works with so called 

language groups, if the mother tongue is important and if the informants can see any complex 

of problems in the inclusive/exclusive way of working with language groups in the preschool. 

The literature review provides for example the three most important areas of mother tongue, 

which are the emotional, the social and the intellectual (Ladberg, 2000). Further it describes 

the difference between the conceptions integration and inclusion, when today the concept 

inclusion is preferred (Tøssebro, 2004). We were inspired by qualitative interviews as our 

method and from a phenomenographic perspective described the informants’ perceptions 

about the named phenomenon. Three preschool teachers and three mother tongue 

educationalists constitute the represented informants. The result of our examination shows a 

clear opinion about the great importance of mother tongue and that the mother tongue 

educational programme is not considered to be an excluded activity, since the children already 

are used to the constant groupings in the preschool. Our examination shows many areas in 

need of improvement, for example the engagement from the municipality and further 

education for the pedagogues. Further research of the subject is also of importance to be able 

to improve the mother tongue educational programme with didactic guidelines.  
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Sammanfattning 

Syftet med vårt examensarbete var att kartlägga hur en förskola arbetar med så kallade 

språkgrupper, om modersmålet är viktigt och om informanterna uppfattar någon problematik 

med ett inkluderande/exkluderande arbetssätt i språkgrupperna i förskolan. 

Litteraturgenomgången pekar bland annat på modersmålets tre viktigaste områden, nämligen 

det emotionella, sociala och intellektuella (Ladberg, 2000). Vidare redogörs för skillnad 

mellan begreppen integrering och inkludering då det i dag föredras att använda begreppet 

inklusion (Tøssebro, 2004). Vi har inspirerats av kvalitativa intervjuer som metod och utifrån 

ett fenomenografiskt perspektiv redogjort för informanternas uppfattningar kring det nämnda 

fenomenet. Informanterna utgörs av tre förskollärare samt tre modersmålsstöd
1
. Resultatet av 

vår undersökning visar en tydlig uppfattning om att modersmålet är otroligt viktigt och att 

modersmålsverksamheten inte uppfattas som exkluderande då barnen är vana vid förskolans 

konstanta gruppindelningar. Undersökningen visar även att det finns många 

förbättringsområden, exempelvis kommunens engagemang och pedagogernas 

vidareutbildning. Även vidare forskning inom ämnet är viktigt för att få en förbättrad 

verksamhet med didaktiska riktlinjer.  
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1
 Genomgående i uppsatsen väljer vi att använda benämningen modersmålsstöd istället för modersmålslärare 

eftersom alla modersmålsstöd inte är utbildade lärare och då ej får titulera sig så. I förskolan är benämningen 

”modersmålsstöd” både titeln på personen och verksamheten. 



 



 

Förord 

Det finns en lärare på Högskolan i Gävle som särskilt väckt vårt intresse för ämnet 

mångkulturalitet. Vi vill därför rikta ett särskilt tack till Kia Kimhag, en lärare, inspiratör och 

eldsjäl. Hon smittar av sig med sin positiva inställning till detta omdebatterade ämne och har 

gjort varje föreläsning intressant. Då hösten 2009 varit otroligt krävande vill vi därför tacka 

varandra för vårt likasinnade arbetssätt och tålamod. En uppsats skrivs inte på några få timmar 

och att vi ändå väljer att umgås på fritiden och även efter denna termin är, enligt oss, 

beundransvärt. Vidare vill vi yttra vår tacksamhet till den undersökta förskolan och de sex 

deltagande informanterna för att ni ställt upp och gjort denna undersökning möjlig. Ni är 

förebilder för arbetet med modersmålsverksamhet och mångkulturalitet. Ett särskilt tack går 

även ut till våra nära och kära för deras stöd samt till våra klasskamrater som, trots att även de 

skrivit examensarbete, ändå varit tillgängliga för frågor och funderingar kring uppsatsen eller 

livet. Inom en snar framtid har vi en förskollärarexamen men vi tar dock med oss insikten om 

att man som pedagog alltid kommer att möta nya utmaningar och att man aldrig kan räkna sig 

som fullärd. Det är utifrån denna aspekt vi anser att vårt framtida yrke är otroligt spännande 

och ständigt utvecklande. 

 

 

 

 

”Den Gud vill straffa gör han till pedagog.”
2
 

- Janusz Korczak 

 

                                                 
2
 Mathiasson (red.), Janusz Korczak och barnens värld, 2004, s. 21 
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1. Inledning 

Nationernas gränser har öppnats upp allt mer, vilket innebär ett Sverige där uttrycket 

mångkultur blivit allt vanligare. Många av Sveriges invånare härstammar idag från något 

annat land där det råder en annan kultur och där det talas ett annat språk. Dessa personer ska 

på bästa sätt socialiseras in i det svenska samhället. Hur hjälper samhället dessa människor 

och hur tar vi tillvara på deras kultur för att kunna utveckla mångkulturen i Sverige? Att 

socialiseras in i samhället innebär till viss del en integrering där individen bör anpassa sig 

efter samhällets normer och värderingar men viktigast är att samhället accepterar olikheter 

och inkluderar individen. 

Barnen är Sveriges framtid och därför vilar mycket ansvar på den pedagogiska 

verksamheten i förskolan. Enligt statistik från Skolverket var det 2008 en av tio barn i 

åldrarna 0-7 år i den undersökta kommunen som har ett annat modersmål än svenska. De 

behöver stöd för att bibehålla sitt språk, sin kultur och sin bakgrund. Detta är viktigt utifrån 

många aspekter, dels för att upprätthålla kontakten med sin familj och släkt och dels för att 

inlärningen av ett andra språk är lättare då de har ett välutvecklat modersmål. Språk och 

identitet hänger oupplöst samman och en förlust av sitt modersmål kan innebära en 

identitetsförlust, det anses dessutom vara en tillgång för både individen och samhället att 

kunna flera språk. Barnen ska inte integreras in i den svenska förskolan, de ska inkluderas. 

Hur gör man detta då det i styrdokumenten står att man ska se till varje barns individuella 

situation och behov? Är ett exkluderande arbetssätt det som krävs då barn anses vara i behov 

av ett särskilt stöd, som exempelvis modersmålsstöd? 
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2. Bakgrund 

2.1. Statistik & styrdokument 

2008 var det 17 % av förskolans och skolans inskrivna barn mellan åldrarna 0-7 år som hade 

annat modersmål än svenska. Enbart 17,8 % av dem hade modersmålsstöd. I den undersökta 

kommunen, där vi genomförde vår studie, var det 2008 10 % av de inskrivna barnen som hade 

annat modersmål än svenska och 15 % av dem hade modersmålsstöd (Skolverket, 2009).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Figur 1.  

 

I Lpfö98
3
 (Utbildningsdepartementet, 1998) står det att vuxnas förhållningssätt 

påverkar barnen och att de är viktiga som förebilder. Att vara en god förebild som pedagog är 

extra viktigt i förskolan då det är där grunden för det livslånga lärandet läggs. Pedagogerna 

ska lägga grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Att förskolan är tydlig med dess 

mål och innehåll är en förutsättning för både barnens och föräldrarnas inflytande i 

verksamheten. 

I och med den växande rörligheten mellan nationer har en kulturell mångfald 

bildats i svenska förskolor. Då förskolan är en kulturell och social mötesplats är det viktigt att 

ge barnen möjligheter att bilda en grundläggande respekt för varje människa, oavsett 

bakgrund. Det är även viktigt att förstå att barnen lever i olika livsmiljöer och att varje barn är 

en tillgång i gruppen. Förskolan skall göra barnen medvetna om det egna kulturarvet samt ges 

förmågan att förstå andras villkor och värderingar. De barn som tillhör de nationella 

minoriteterna ska få stöd i att utveckla en dubbel kulturtillhörighet och ges möjlighet att 

överföra kulturarv såsom värden, språk, kunskaper och historia. Då språk och identitet hör så 

                                                 
3
 Läroplan för förskolan. 

Antal inskrivna barn med svenska som 

modersmål

Annat modersmål än svenska

Annat modersmål än svenska som har 

modersmålsstöd
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nära samman ska förskolan lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och 

barn med annat modersmål än svenska ska få möjlighet att utveckla både det svenska språket 

och sitt modersmål (Utbildningsdepartementet, 1998). 

Förskolan är en plats för alla och ska därför anpassas till alla barn. De barn som 

möjligtvis behöver stöd, tillfälligt eller varaktigt, ska få detta stöd anpassat efter dess egna 

behov och förutsättningar. Vistelsen i förskolan ska vara positiv, rolig, trygg och lärorik för 

alla barn som deltar, barn med eller utan svårigheter. Vuxna i förskolan ska se varje barns 

möjligheter och engagera sig både för det enskilda barnet och för barngruppen. För att nå 

Lpfö98s mål krävs ett samarbete med föräldrar för att diskutera regler och förhållningssätt i 

förskolan (Utbildningsdepartementet, 1998). 

Barnen i förskolan ska erbjudas en trygg miljö som ändå utmanar och lockar till 

lek och aktiviteter. Den ska stimulera barnen till att ta egna initiativ för att utveckla sin sociala 

och kulturella kompetens. Då leken är viktig för barns utveckling och lärande ska den 

användas medvetet för att främja detta. I leken stimuleras bland annat barns kommunikation 

och samarbetsförmåga. Aktiviteterna i förskolan ska kunna växlas under dagen för att ge 

utrymme för barnens egna fantasier, planer och kreativitet, detta gäller såväl vid utevistelse 

som vid innevistelse (Utbildningsdepartementet, 1998). 

1989 utvecklade FN en konvention om barnets rättigheter, FN:s barnkonvention. 

Med konvention menas regler och Sverige var en av de första att skriva på konventionen. I 

och med detta lovades att rättigheterna ska gälla för alla barn och ungdomar upp till 18 år i 

Sverige. De olika reglerna i konventionen är uppdelade i 54 olika artiklar (Lärarförbundet, 

2006). Artiklarna handlar bland annat om alla barns lika värde och inget barn får bli sämre 

behandlat. Detta gäller oavsett hudfärg, kön, språk, religion, klass eller funktionsnedsättning. 

Det handlar om barnets bästa och dess rätt till liv och utveckling. Barnet har rätt till att veta 

vem han eller hon är och att vara medborgare i ett land. Barn med någon funktionsnedsättning 

ska kunna gå i skolan och vara en del av samhället. Samtliga barn ska gå i grundskolan och 

detta ska erbjudas gratis. För att förbereda sig på vuxenlivet ska barnet lära sig om mänskliga 

rättigheter och allas lika värde. Barnet ska utveckla respekt för sina föräldrar, sin kulturella 

identitet, för sitt språk och för olika kulturella värden. Alla barn har rätt till sitt språk, sin 

kultur och sin religion (Lärarförbundet, 2006). 
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2.2. Modersmål 

I Svensk ordbok, utgiven av Svenska Akademien (2009), förklaras ordet modersmål som det 

första inlärda och bäst behärskade språket, en individs förstaspråk. Inom skolväsendet har vi 

upplevt att man ser på begreppet modersmål lite annorlunda då det inte nödvändigtvis är det 

bäst behärskade. Modersmålet anses vara det språk som talas hemma. Talas det flera språk 

hemma kan således ett barn ha flera modersmål.  

Modersmålet ses dock som otroligt viktigt för alla, men särskilt viktigt blir det 

för personer med annat modersmål är majoriteten. Ladberg (2000) pekar på modersmålets tre 

viktigaste områden, nämligen det emotionella, sociala och intellektuella.  

2.2.1. Emotionellt 

Modersmålet har en emotionell betydelse då man i det egna språket kan känna trygghet, 

uttrycka känslor och bli förstådd i den egna gruppen (Ladberg, 2000). Flerspråkiga barn 

behöver dessutom en positiv dubbel kulturell identitet. De måste känna en tillhörighet i det 

samhälle de lever i och samtidigt känna en tillhörighet i sitt ursprung. Då språket och 

identiteten är sammanhängande krävs ett upprätthållande i kunskapen av modersmålet för att 

bibehålla identiteten. Om de måste förneka sitt språk och sitt ursprung får de en falsk självbild 

(Bozarslan, 2001). 

 Det emotionella välbefinnandet har även en stor betydelse för barns 

inlärningsprocess. Språket är grunden för övrig inlärning, de måste ha ett utvecklat språk för 

att kunna lära sig läsa, skriva och räkna. Ett barn som är tryggt i sitt språk får mer lyckade 

resultat i sin skolgång (Anning & Edwards, 1999).  

 Familjen är barns viktigaste tillhörighet och familjens språk kan aldrig ersättas. 

Detta är något det heller inte bör eftersom ju mer barnet går framåt på modersmålet, desto 

lättare har de att utveckla det nya språket. På så vis behövs modersmålet först och främst för 

att bibehålla det trygga och emotionella bandet till familjen, samtidigt som det främjar 

inlärningen av andra språk och ämnen (Ladberg, 2003).  

 Det finns problematik då det gäller modersmålsundervisning i förskolan, 

pedagoger och föräldrar kan ha olika uppfattning om vikten av modersmål. Föräldrar vill ofta 

fokusera på svenskan samtidigt som modersmålet är så emotionellt viktigt för familjens och 

släktens kommunikation (Börjestam & Gunnarsson, 2005). Förskolan måste belysa vikten av 

modersmålet till föräldrarna så att barnet fortsätter utveckla modersmålet för att främja 



 7 

språkutvecklingen och nå en aktiv tvåspråkighet, att med hjälp av modersmålet hålla deras 

bakgrund och kultur levande då den är en emotionellt viktig del av barnets rötter, samt att 

sprida kunskap och förståelse för barnets kulturbakgrund i majoritetssamhället
4
 (Paulin, 

1993). Detta är positivt för de svenska barnen och då i sin tur också majoritetssamhället: ”Att 

göra det möjligt för svenska barn att möta barn med olika kulturell bakgrund på ett naturligt 

sätt motverkar framtida främlingsfientlighet” (Bozarslan, 2001, s. 110). 

2.2.2. Socialt 

Socialt har modersmålet betydelse då det uppmärksammas, kan användas och ses som 

värdefullt (Ladberg, 2000). Omgivningen har stor betydelse för barnets 

modersmålsanvändande och språkutveckling. Vikten av att ha en tillåtande och stödjande 

klimat för att barnet ska socialiseras in i förskolan och samhället uttrycks: ”Att bli lyssnad på, 

att bli tagen på allvar, stärker barnets självkänsla och identitet. Detta är en bra förutsättning 

för inlärning” (Ellneby, 1998, s. 46). 

 Omgivningen har outtalade kulturella modeller som signalerar vad som är 

naturligt och normalt och vad som är avvikande och olämpligt. Är enspråkighet det normativa 

och naturliga kan det signalera att flerspråkighet är olämpligt, barnen agerar alltså utifrån det 

omgivningen tillåter och uppmuntrar (Börjestam & Gunnarsson, 2005). Paulin (1993) anser 

att förskolan bär ansvaret för acceptansen av modersmålsanvändandet, det är viktigt för de 

flerspråkiga barnen att det är socialt accepterat och inget olämpligt. Förskolan ska hjälpa 

barnen att vara stolta över sina språkkunskaper då ”I en enspråkig omgivning (…) ser barnen 

enspråkighet som det naturliga och börjar göra likadant: talar ett språk, inte flera” (Ladberg, 

2003, s. 11). 

 Språket har också olika sociala funktioner. Å ena sidan kan språket urskilja 

utlänningar och å andra sidan identifierar språket människor med den egna språkgruppen. Det 

kan alltså användas som en gruppmarkör som både innesluter och utesluter (Wellros, 1998). 

Flerspråkiga barn har möjligheten att övergå till ett annat språk för att medvetet stänga ute 

andra från en gemenskap (Ladberg, 2003). Att ha ett socialt nätverk av samma 

modersmålsanvändare skapar en positiv upplevelse av gemenskap och samförstånd, något 

som stärker ens självbild och självkänsla (Wellros, 1998). På så vis ökar möjligheterna till en 

positiv identifikation med två etniska grupper, förutsatt att modersmålet upprätthålls och att 

majoritetsmedlemmar
5
 accepterar flerspråkighet och ser det som en tillgång. Att vara socialt 

                                                 
4
 Det rådande samhällets normativa kultur. 

5
 Den mest representerade nationaliteten i det rådande samhället. 
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accepterad från de båda grupperna stärker identiteten, vilket handlar om vem jag är och vilka 

jag hör ihop med och hur andra bemöter mig (Ladberg, 2000).  

Ju mer kontakter en immigrant får med majoritetsmedlemmar, desto starkare 

motivation och fler tillfällen får de att lära sig det nya språket (Ladberg, 2000). Detta är något 

som Börjestam och Gunnarsson (2005) ställer sig bakom då de menar att det är i den sociala 

interaktionen med andra som språk och litteracitet
6
 växer fram och det är ett grundläggande 

faktum att de då lär sig mer effektivt om de kan bygga på och utveckla de språkkunskaper de 

redan har. Alla barn har ett behov av att kommunicera med andra barn, vilket är avgörande för 

att de ska lära sig ett nytt språk. De har ett behov att höra till, att vara som alla andra, att inte 

utmärka sig negativt, att istället smälta in är en otroligt stor drivkraft i all kommunikation 

(Ladberg, 2003).  

2.2.3. Intellektuellt 

Utifrån den intellektuella betydelsen används modersmålet som det obehindrade tankespråket 

där vi kan associera, minnas, jämföra och relatera till våra tidigare kunskaper. Modersmålet 

har ett försprång som tankeredskap eftersom det är det språket som utvecklats längst och 

fungerar bäst för tänkandet (Ladberg, 2000). Flera forskare har visat att tvåspråkighet gynnar 

barnets intellektuella och analytiska förmåga. De har exempelvis lättare att lära sig ett tredje 

språk om de redan har två då de har fler språkliga strukturer att associera till (Ellneby, 1998).  

 Barn utvecklar sina tankar utifrån konkreta situationer och för många barn kan 

det vara en svårighet att tänka och reflektera på svenska, därför måste barnen ha tillgång till 

sitt modersmål. Då barn har svårigheter att i ett senare skede klara av undervisning i skolan 

beror det till stor del på att de inte haft möjligheter att utveckla tankeförmågan på sitt 

modersmål, vilket är grunden för den kognitiva utvecklingen. Istället tvingas barnen använda 

sin bristfälliga svenska som tankeverktyg (Ellneby, 1998). Flerspråkiga barn är 

överrepresenterade i specialundervisningsklasser och det är därför viktigt att se till alla 

aspekter då barns kunnighet i svenska ska bedömas. För att kunna möta varje barns 

individuella behov måste pedagogerna se till varje aspekt som kan påverka inlärningen. Det 

återknyter till den intellektuella utvecklingen med det sociala nätverkets betydelse och hävdar 

att det finns ett tydligt samband mellan språkkunnighet och umgängeskrets (Wiklund, 2002).  

Den svenska utvecklingsbedömningen kan ses som ett problem för de 

flerspråkiga barnen. I statistiken tillhör de ofta de ”misslyckade” barnen i skolämnen men 

detta ger ingen rättvis bild då det bara presenteras statistik och ingen bakgrund. Denna 

                                                 
6
 Samlingsord för läs- och skrivförståelse.   
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missvisande statistik förstärker den redan rådande bilden som ofta framställs i massmedia, att 

invandrare är problematiska och ointelligenta (Bozarslan, 2001). Anledningen till att många 

flerspråkiga elever ligger efter majoritetsbarnen i skolan kan bero på bristfälligt stöd i 

modersmålet i förskolan, varpå de då måste både lära sig språket och stoffet i 

skolundervisningen (Ladberg, 2000).  

2.2.4. Omgivningen 

Människor har ett behov av att kategorisera, att skapa ett vi och dom. Det är andra människor 

som identifierar vem man är och det kanske inte alltid stämmer överens om vad man själv 

tycker. Särskilt ”utsatt” av detta är människor av annan härkomst, exempelvis ”han är grek, 

han är invandrare”. Även ett namn kan vittna om en annan etnicitet. Utifrån det perspektivet 

spelar omgivningen en stor roll i bekräftelsen av sin identitet (Wellros, 1998). Bozarslan 

(2001) vittnar om förskoleåldern som den mest avgörande för barns personlighetsutveckling. 

Att kunna erbjuda barnen ett bra stöd, en stabil grund och kunna stärka barnens identitet är 

gynnande för hela samhället. ”Vi ska förmedla det svenska samhällets värderingar och mål 

när det gäller förskolebarn. Vi ska bjuda på svensk kultur men samtidigt kunna ta del av det 

som barn och föräldrar har att erbjuda oss” (Bozarslan, 2001, s. 16). 

 Förutom genom lek och integrering med andra barn så är även vuxna väldigt 

viktiga för barns inlärning. Pedagoger bör samarbeta med föräldrar och detta är särskilt viktigt 

då barnet har ett annat modersmål hemma (Anning & Edwards, 1999). Börjestam och 

Gunnarsson (2005) instämmer och menar att klyftan mellan hemmet och förskolan måste 

minskas för att lättare få in barnets modersmål i förskolan. Ellneby (1998) ser ett problem 

med modersmålets plats i förskolan och föräldrars inställning till detta då de ofta inte är 

medvetna om att ett välutvecklat modersmål gynnar barnets språkutveckling. Det är därför 

viktigt att pedagogerna kan förklara och förmedla vikten av att ha ett utvecklat modersmål.  

 Både invandrade barn och vuxna behöver av naturliga skäl stöd under en period 

av sitt liv i det nya landet. För detta krävs tid och resurser och en oerhörd resurs för barnen är 

modersmålsstödet i förskolan (Bozarslan, 2001). Enligt Paulin (1993) är det 

modersmålsstödet som i första hand ska bekräfta och förstärka elevernas identitet och hjälpa 

dem till en positiv utveckling. Modersstödet har möjligheten att få barnen att känna sig stolta 

över sitt språk och sitt ursprung. ”Modersmålsläraren blir en representant för barnets 

ursprung, de svenska lärarna för Sverige och svenska” (Ladberg, 2000, s. 174). 

 Förhållandet mellan modersmålsstödet och de svenska lärarna kommer även det 

att fungera som en förebild för barnen. Bozarslan (2001) hävdar att barn är duktiga på att 
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känna av relationerna mellan pedagogerna på förskolan. Pedagogerna måste ha en god och 

respektfull relation till modersmålsstödet då det visar att modersmålsstödet har lika mycket 

värde som andra lärare. Då barnet ofta ser modersmålsstödet som en förebild och representant 

för sitt språk och identitet kan barnet göra kopplingen att denne själv också är lika värdefull. 

Ladberg (2003) beskriver modersmålsstödet som både språkliga och kulturella förebilder, de 

har möjligheten att ge barnen självförtroende på ett sätt som inte är möjligt för svensk 

personal, just för att de tillhör samma grupp. 

 Förskolan och dess pedagoger måste ha en positiv attityd som betonar 

modersmålets vikt. Att lyfta fram skillnader är viktigt för acceptansen i barngruppen 

(Börjestam & Gunnarsson, 2005). ”När vi försöker sudda ut olikheter gör vi dessa till farliga 

avvikelser. Då är det svårt att vara stolt och visa dem öppet” (Bozarslan, 2001, s. 27). Att 

erbjuda barnen en språkligt stimulerande miljö är betydande för acceptansen av språkbruk och 

språkskillnader i barngruppen (Ellneby, 1998). Atmosfären på förskolan måste vara språkligt 

tillåtande och uppmuntrande, verksamheten måste organiseras så barnet får tid och rum för att 

få bästa möjliga möjligheter att använda sitt språk. De vuxna i verksamheten är ansvariga för 

att skapa detta samt att ge barnen ett inflöde av språkligt material genom sagor, berättelser 

och samtal (Ladberg, 2003). 

2.3. Inkludering/Exkludering 

I Svensk ordbok, utgiven av Svenska Akademien (2009), förklaras ordet inkludering som att 

låta ingå som del i viss grupp, medan exkludering förklaras som att tvångsmässigt avlägsna en 

viss grupp. Inom forskningsfältet inkludering och exkludering har det lagts mycket vikt på att 

kartlägga personer med olika funktionsnedsättningar och/eller behov av särkilt stöd och deras 

situation i skola och samhälle. I skolan finns alltid inslag av organisatorisk differentiering i 

den planerade och genomförda undervisningen. Det tar sig uttryck genom olika uppdelningar, 

vanligaste orsaken till detta är för att kunna ge de ”svaga” hjälp och stöd (Tøssebro, 2004). I 

förskolan i Sverige finns idag många olika grupper av barn med behov av särskilt stöd 

representerade. Barn med ett annat modersmål än svenska behöver ofta stöd i både 

modersmålet och svenskan och kan därför ses som resursbarn
7
 under en tid (Bozarslan, 2001).  

 Det finns en skillnad i betydelsen av begreppen integration och inkludering. En 

integrering av en elev ställer inte större krav än lokalmässiga på den mottagande skolan. 

Eleven förväntas helt enkelt anpassa sig till den rådande miljön (Lunt & Norwich, 1999). 

Integrering har blivit en specialundervisningsuppgift, där elever med svårigheter ska göras 

                                                 
7
 Barn i behov av särskilt stöd. 
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mer normala för att kunna vara med i den vanliga normala gruppen. Resultatet av detta kan då 

bli att vissa elever förblir ”de integrerade”, vilket är en avvikelsedefinierande benämnelse 

precis som vilken annan kategorisering som helst av annorlunda elever (Tøssebro, 2004). 

Barn stämplas mycket tidigt som avvikande och detta kan tillföra vissa negativa 

förväntningar. Om man alltför tydligt betonar och lyfter fram barnets begränsningar blir det 

för barnet ett handikapp, är då miljön inte anpassad för barnet blir därför barnets 

funktionsnedsättningar och svårigheter mer synliga och utgör ett handikapp (Brodin & 

Lindstrand, 2004). Tanken om integration måste innebära en tidigare segregation, som påföljd 

är idag begreppet inklusion att föredra (Tøssebro, 2004).   

 Idén om en inkluderande skola innebär att alla barn ska ha möjlighet att gå i sin 

hemskola, ingen ska ha rätt att exkludera en elev från den skola som vårdnadshavarna önskar 

att barnen ska gå i. Inkludering innebär också att ingen ska kunna skiljas ut och stigmatiseras 

på grund av bakgrund, kön, intressen eller funktionsnedsättningar. Att inkluderas ger en 

känsla av demokrati och solidaritet som är nyckelord i det svenska samhället (Brodin & 

Lindstrand, 2004). Inkludering som mål är en konsekvens av en demokratisk människosyn, 

alla har rätt till hel och full delaktighet. Förutsättningen för en inkluderande undervisning 

handlar alltså om utveckling av kollektivets kunskaper och förmågor (Tøssebro, 2004). Idéer 

om utbildning som något som ska stödja och utveckla den enskilda personens förståelse och 

utveckling utgår från människors olikheter och att det finns ett värde i det. Sann inkludering 

kan först uppnås när människor anser att varje elev tillför klassrummet unika förmågor och att 

olikhet är något värdefullt som bör uppskattas (Göransson, 2004). För att kunna leva i ett 

demokratiskt samhälle i harmoni med många andra, krävs att människor möts över alla 

gränser och att det är naturligt för dem att vara tillsammans (Bozarslan, 2001). 

 Ett inkluderande arbetssätt i skola och förskola är dock inte enkelt att etablera. 

Arbetet med barn i behov av särskilt stöd och de övriga barnen i samma grupp kan liknas med 

att balansera på slak lina. Eftersom behoven kan se mycket olika ut, krävs en medveten 

satsning och detaljplanering från personalgruppen (Bozarslan, 2001). Inkludering ställer krav 

på skolan att skapa förutsättningar för att alla elever uppfattar och känner sig som en del av 

samma helhet. Det kräver en skola som är utformad för att möta varje enskild elevs behov och 

förutsättningar. Inkludering istället för integration sätter då fokus på att hela skolsystemet 

måste förändras (Lunt & Norwich, 1999). En annan orsak till svårigheter i konkreta 

skolsituationer är att majoritetsbeslut inte kan garantera att alla medverkande individer 

omfattar samma värderingar och synsätt (Tøssebro, 2004).  



 12 

 Det mest inkluderande konceptet i lärande och utbildning är socialisering, vilket 

inträffar genom både formell och informell verksamhet. Socialisering sker i spontana 

interaktioner mellan personer och deras miljö i språk, kultur, vanor etc. (Smehaugen, 2001).  

Att som barn ha ett språk att dela med andra är mycket betydelsefullt för socialiseringen, då 

barns första vänskapsband knyts via språklig kommunikation (Hanson & Gutierrez, 1997). 

Språket kan betraktas som en del av vårt sociala arv och är ett villkor för kommunikation med 

andra. Dock räcker det inte att bara kunna uttala orden korrekt utan man måste även förstå 

innebörden av och använda dem rätt. För att ge relevant respons på en invit från en jämnårig 

kamrat måste barnet vara på samma nivå som denna. En undersökning av barns sociala 

samvaro på en norsk förskola visade att både barn med norska som modersmål och barn med 

vietnamesiska som modersmål ibland hade uppfattningen att de andra helst lekte med barn 

med samma modersmål, vilket i sin tur ledde till att barn flera gånger underlät att ta kontakt 

med kamrater med ett annat modersmål (Ytterhus, 2003). En annan undersökning av hur barn 

interagerar och väljer vänner mellan språkgrupper på engelska respektive franska skolor i 

Kanada visar liknande resultat. Barnen valde betydligt oftare kamrater inom sin egen 

språkgrupp, detta visade sig vara en mer utmärkande faktor än exempelvis etnicitet i barnens 

val av interaktion (Connolly, Doyle & Rappard, 1980). Ytterhus (2003) är av liknande 

uppfattning då hon menar att avge entydiga signaler var mer avgörande än att se ut som 

majoriteten för att bli accepterad och kontaktad av andra barn. 

 Med social inklusion menas tillhörighet och deltagande i det sociala livet. Vilket 

kan ha både en subjektiv och en objektiv dimension, den subjektiva dimensionen är kopplad 

till aktörernas upplevda tillhörighet, medan den objektiva dimensionen handlar om det 

iakttagbara deltagandet. Man kan även se på social exklusion på samma sätt, här är den 

subjektiva dimensionen förenad med individens upplevelse av ensamhet, brist på tillhörighet 

eller utstötning, den objektiva dimensionen är relaterad till en förlust av möjligheten till 

socialt deltagande (Ytterhus, 2003).   

 Ytterhus (2003) liknar atmosfären på förskolan med en kamparena, där det 

verkade pågå en strid om att komma in och få en social position. Barnen har ständigt 

förhandlingar för att definiera regler med syfte att skapa en för dem själva meningsfull social 

ordning. Författaren fann att de ”vanliga” barnen ofta tar initiativ till kontakt med de 

”annorlunda” barnen. Deras första prioritet är i de flesta fall att de vill leka med en jämnårig, 

inte att förhålla sig till funktionsnedsättning, utvecklingsstörning eller hudfärg. Många barn 

visar både förmåga, färdigheter och vilja att anpassa sitt uppträdande på ett sätt som 

inkluderar de ”annorlunda” barnen. Barnen verkade möta varandra med tillit i början, inte 
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förrän de märkte att någon på grund av sitt beteende inte var tilliten värdig blev de skeptiska. 

Viktigt att komma ihåg är att barn kan ha andra kategoriseringssystem än vuxna, man vet inte 

om de än har etablerat samma kategorier som vuxna förknippar med ”annorlundaskap”. Barn 

använde exempelvis ordet konstig om kamraterna som i relationerna ofta framstod som 

obegripliga eller tvetydiga. Återigen påvisas språkets betydelse för den sociala inklusionen.  

Samhörigheten med kamrater kan vara viktigare i dagens samhälle än tidigare. 

Generationerna lever mer åtskilda, då samhället förändras snabbare än förut och tidigare 

generationers erfarenheter och kunskap har inte längre samma giltighet. Detta kan innebära att 

kamraterna får en större betydelse för identitetsbildningen (Ytterhus, 2003). Barn i en 

inkluderad grupp blir mer toleranta för olikheter. Det blir naturligt för dem att de är olika, ser 

olika ut, kan olika saker och har olika behov (Bozarslan, 2001).  
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3. Problemområde 

Vi påstår att barn som får modersmålsstöd/modersmålsundervisning kan ses som en grupp i 

behov av särskilt stöd, på samma sätt som exempelvis barn med någon funktionsnedsättning. 

Utifrån det synsättet anser vi att det borde finnas forskning inom problematiken med ett 

inkluderande/exkluderande arbetssätt med dessa språkgrupper. Problematiken ligger i att alla 

barn ska behandlas lika men alla barn har olika behov, därför kan det vara svårt att veta om 

det är inkludering eller exkludering som är det bästa för barnet. Vi har tidigare observerat att 

”språkbarnen” exkluderas från förskolans ordinarie aktiviteter då det är dags för 

modersmålsverksamhet. Vi står frågande till nödvändigheten av detta exkluderande arbetssätt. 

Att exkludera dessa barngrupper kan möjligtvis peka ut barnen som avvikande och det är 

uppfattningar kring det exkluderande arbetssättet som är undersökningens huvudfråga. Då 

modersmålsverksamheten i förskolan kan ses som ett relativt nytt fenomen tvivlar vi på att 

den forskning som idag finns täcker alla områden på ett tillfredställande sätt, exempelvis 

utifrån ett inkluderande/exkluderande perspektiv. 

 

3.1. Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur en förskola arbetar med så kallade språkgrupper. 

Undersökningen ämnar synliggöra om förskollärare och modersmålsstöd uppfattar någon 

problematik med att tillämpa ett inkluderande/exkluderande arbetssätt i 

modersmålsverksamheten, samt om några förbättringsområden kan urskiljas. 

3.2. Frågeställning 

 Hur upplever modersmålsstöd och förskollärare betydelsen av modersmål?  

 Upplever informanterna någon problematik med att tillämpa ett 

inkluderande/exkluderande arbetssätt i modersmålsverksamheten i förskolan? 

 Mot vilka mål strävar informanterna och finns några förbättringsområden i arbetet 

med modersmålsverksamhet? 

 

 

 



 15 

4. Metod 

4.1. Kvalitativ intervju 

Vi har inspirerats av kvalitativa intervjuer som metod. Med kvalitativ intervju ämnar vi få en 

djupare förståelse för vårt forskningsområde och att förstå detta utifrån den intervjuades eget 

perspektiv. Antalet nödvändiga intervjupersoner är beroende på undersökningens storlek och 

syfte. Vi valde att intervjua sex personer, tre förskollärare och tre modersmålsstöd där de 

utarbetade intervjufrågorna
8
 följer samma mönster men skiljer sig en aning.  

 Intervju kan beskrivas som en interaktion mellan två eller flera människor som 

diskuterar ett gemensamt ämne som båda har intresse för (Cohen, Manion & Morrison, 2007). 

En intervju är även ett samtal som har en struktur och ett syfte och där parterna inte är 

likställda, en forskningsintervju är ett professionellt samtal med en tydlig maktasymmetri 

mellan intervjuaren och den intervjuade. Intervjuforskaren presenterar ämnet, inleder, ställer 

frågor, avslutar samtalet och följer kritiskt upp den intervjuades svar. Som en reaktion på 

denna dominans och maktasymmetri kan den intervjuade undanhålla information, tala runt 

ämnet, ifrågasätta forskaren eller i värsta fall dra sig ur (Kvale & Brinkmann, 2009). För att 

försöka undvika detta informerade vi vår kontaktperson på den förskola där intervjuerna 

skulle äga rum så de personer som ämnade vara med på undersökningen var medvetna om 

ämnet och om hur intervjusituationen skulle gå till. Detta kallas för ett informerat samtycke då 

de intervjuade blir informerade om det allmänna syftet med undersökningen, hur den är 

upplagd och att de när som helst har möjlighet att dra sig ur (Kvale & Brinkmann, 2009). De 

fick även information om konfidentialiteten och om vem som kommer få tillgång till intervjun 

eller annat material.  

Den kvalitativa intervjun anses vara särskilt lämpad för att få fram beskrivande 

information om hur andra människor upplever vissa sidor av sin livssituation. Den ämnar ge 

insikt om den intervjuades egna erfarenheter, känslor och tankar (Dalen, 2008). Målet med 

vår kvalitativa intervju var att erhålla beskrivningar av intervjupersonens livsvärld i syfte att 

tolka innebörden av vårt beskrivna fenomen/område. Vår intervju kan beskrivas som en 

blandning mellan en strukturerad intervju och en halvstrukturerad intervju. Med 

halvstrukturerad menas att den varken är ett öppet vardagssamtal eller ett slutet frågeformulär. 

Den utförs med hjälp av en intervjuguide som kan ge förslag till frågor men som fokuserar på 

ett särskilt tema (Kvale & Brinkmann, 2009). En utarbetad intervjuguide är en arbetskrävande 
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 Se bilaga 1 & 2 
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uppgift då alla teman och frågor ska vara relevanta för det område man önskar belysa, 

däremot kan man under intervjun använda sig av områdesprincipen som innebär att man 

börjar med frågor som ligger i periferin för att sedan närma sig de mer centrala frågorna. De 

inledande frågorna bör vara generella som gör att den intervjuade känner sig avslappnad 

(Dalen, 2008). Som hjälp är det fördelaktigt att använda sig av en bandspelare/diktafon som 

sedan utgör det material som blir föremål för analys (Kvale & Brinkmann, 2009).  

Vi hävdar inte att vår intervjuteknik är rent halvstrukturerad då vi ändå följde 

våra huvudfrågor, men som komplement hade vi förslag till följdfrågor som kunde användas 

beroende på den intervjuades svar. Under våra intervjuer antecknade en av oss och den andra 

förde intervjusamtalet, som komplement använde vi oss även av en diktafon. Anteckningarna 

och ljudupptagningarna utgör nu materialen som blir föremål för vår analys. För att, i första 

hand, utföra intervjuerna krävs en förförståelse som kommer att bidra till en förståelse av den 

intervjuades erfarenheter och tankar. Denna förförståelse är också betydande för att se 

möjligheter till teoriutveckling när det kommer till att analysera intervjumaterialet (Dalen, 

2008).  

Kvale och Brinkmann (2009) vittnar om de sju stadierna i en 

intervjuundersökning, nämligen tematisering, planering, intervju, utskrift, analys, verifiering 

och rapport. På liknande sätt är vår undersökning upplagd. Vi började med att formulera 

undersökningen syfte och frågeställning, ett varför och vad klargjordes innan frågan om hur, 

alltså metoden, ställdes. Frågan om hur, vilka frågor som bör ställas och vem/vilka man tänker 

intervjua kan inte bestämmas innan syftet med undersökningen är helt fastställd (Cohen mfl., 

2007). Vi planerade upplägget av undersökningen utifrån vilken kunskap som eftersträvades. 

Intervjufrågorna formulerades för att på bästa sätt kunna svara på vår frågeställning. 

Materialet (anteckningar och ljudupptagning) analyseras och verifieras. Den slutliga 

produkten presenteras i en läsbar produkt, nämligen denna uppsats.   

4.2. Etiska aspekter 

Med kvalitativa intervjuer som metod medkommer att ta hänsyn till många etiska aspekter. 

De sträcker sig utöver själva intervjusituationen och återkommer under hela 

undersökningsprocessen. De etiska riktlinjerna att ha i åtanke vid kvalitativa intervjuer är 

främst vikten av informerat samtycke, konfidentialitet och konsekvenser (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Vetenskapsrådet (2002) talar om forskningsetiska principer och om fyra 

huvudkrav man måste ha i åtanke då man arbetar med forskning som involverar andra 

individer, alltså exempelvis som i vårt fall, kvalitativa intervjuer. De fyra kraven ämnar 
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skydda undersökningsdeltagarna vid en eventuell konflikt. Kraven kan även ses som ett 

hjälpmedel för forskaren vid planering av projektet. De fyra kraven är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Dessa fyra krav har vi tagit 

hänsyn till för att säkerställa att vi uppfyller de forskningsetiska principerna.  

 Ett frivilligt samtycke innebär att ett medgivande att delta i intervjun har 

lämnats utan yttre påtryckningar eller begränsningar av den personliga handlingsfriheten. Den 

som medverkar ska också ha rätt att själv bestämma över hur länge och under vilka villkor 

den ska delta (Dalen, 2008). Viktigt är att de tillfrågade blir informerade om undersökningen 

innan de fordras ta beslut om deltagande. De ska få veta syftet och den övergripande planen 

med undersökningen, metoder som kommer användas och att deltagande är helt frivilligt, helt 

enkelt alla de inslag som kan tänkas påverka deras villighet att delta (Dalen, 2008).  

 I vår undersökning tog vi hjälp av en kontaktperson på förskolan där vi ville 

utföra våra intervjuer. Vi gav denne all betydande information om vårt arbete och villkoren 

för deltagande, samt önskemål för antalet intervjudeltagare och deras yrkesroll. 

Kontaktpersonen informerade därefter sina kollegor och fick medgivande från en grupp som 

ville delta. Vad gäller informationen vi ansåg väsentlig för deltagarna att ta del av, innan 

intervjutillfället, bedömde vi att en övergripande förklaring av vårt syfte med undersökningen 

och hur vi utformat vår frågeställning var det som skulle gynna vårt resultat bäst (Cohen mfl., 

2007). Vi ville ej lämna ut våra frågor i förväg då vi inte ville att deltagarna skulle diskutera 

dem emellan sig, det var viktigt för oss att ta del av deras individuella uppfattningar utan 

påverkan från andra. Då ingen förhandsvisning av intervjufrågorna efterfrågades utgjorde vår 

önskan inte heller någon problematik.  

 ”Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största 

möjliga konfidentialitet och personuppgifter skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga 

inte kan ta del av dem” (Vetenskapsrådet, citerad i Dalen, 2008, s. 23). I kvalitativa 

intervjuundersökningar är detta krav speciellt viktigt eftersom man träffas personligen. Det är 

en stor angelägenhet att intervjudeltagarna känner sig säkra på att deras anonymitet 

respekteras när resultatet presenteras och att uppgifter inte ska kunna spåras tillbaka till de 

personer som gett dem (Dalen, 2008).  

 Vi gick under första samtalet med vår kontaktperson ut med att 

intervjudeltagarna i vår undersökning förblir anonyma. Något vi informerade mer ingående 

om under själva utförandet av intervjuerna, då vi dokumenterade med hjälp av anteckningar 

och ljudinspelning efter deltagarnas godkännande. De fick förklarat för sig att endast vi 

kommer ta del av råmaterialet och att det sedan arkiveras och förstörs. Samt att vi endast 
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använder oss av det som är väsentligt för vår undersökning, nämligen deras yrke och deras 

uppfattningar om vår frågeställning, för detta krävs inga mer ingående personuppgifter. Vi 

kommer i uppsatsens resultatkapitel endast benämna deltagarna som Förskollärare 1, 

Förskollärare 2 och Förskollärare 3, samt Modersmålsstöd 1, Modersmålsstöd 2 och 

Modersmålsstöd 3.  

 Man måste väga konsekvenserna av en kvalitativ studie både utifrån den skada 

som deltagarna kan lida och efter de vetenskapliga fördelar som deras deltagande i studien 

ger. Något att ha i åtanke är att konsekvenser kan drabba inte bara de personer som deltar i 

studien utan också den större grupp som de representerar (Kvale & Brinkmann, 2009).  Vi ser 

att skadan våra intervjudeltagare kan lida är minimal då de dels hålls anonyma genom hela 

processen, samt att eventuella generaliseringar sker inom denna specifika intervjugrupp.  

4.3. Vetenskapsteoretiskt perspektiv 

Då våra intervjuer bygger på förskollärares och modersmålsstöds uppfattningar om vårt 

forskningsområde inspireras vi av ett fenomenografiskt perspektiv. 

Fenomenografi är en kvalitativ forskningsmetod, ett sätt att analysera data och 

detta perspektiv har utvecklats av pedagogikprofessorn Ference Marton och hans medarbetare 

vid Göteborgs Universitet (Stensmo, 2002). Fenomenografi som metod syftar till att 

undersöka uppfattningar om ett fenomen och att kartlägga hur uppfattningarna förhåller sig 

till varandra. Grundläggande för det fenomenografiska perspektivet är att man skiljer på hur 

något är och hur något uppfattas vara (Larsson, 1986). Utifrån ett fenomenografiskt synsätt 

tolkar man uppfattningar, man är alltså inte ute efter en allmän sanning utan istället undersöks 

hur någon uppfattar något specifikt fenomen. 

 Vårt syfte med uppsatsen är att undersöka hur förskollärare och modersmålsstöd 

uppfattar någon problematik med ett inkluderande/exkluderande arbetssätt med 

språkgrupperna i förskolan. Eftersom vi använt oss av kvalitativa intervjuer som metod är det 

därmed inte en undersökning som kommer att återspegla verkligheten, istället redogörs för 

några förskollärares och modersmålsstöds uppfattningar om just detta fenomen. Då vi 

inspireras av det fenomenografiska perspektivet kommer vi att kategorisera de intervjuade 

personernas uppfattningar kring vårt problemområde för att sedan kunna kartlägga dessa 

uppfattningar och hur de förhåller sig till varandra (Stensmo, 2002).  
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4.4. Urval & undersökningsgrupp 

Då vi skulle börja vår undersökning valde vi, efter våra referenser, en förskola som kan anses 

vara mångkulturell. Vi hade sedan tidigare även kännedom om att personalen på denna 

förskola är väldigt engagerade och insatta i ämnet modersmål då de arbetar med flera olika 

språkgrupper och modersmålsstöd. Majoriteten av barnen på denna förskola har ett annat 

modersmål än svenska. Förskolan utgörs av två avdelningar och dessa två är uppdelade 

utifrån barnens ålder.  

 De tre förskollärarna valdes ut med hjälp från vår kontaktperson på förskolan. 

Kravet vi hade var att de skulle vara utbildade förskollärare, alltså inte barnskötare. Detta 

eftersom förskollärarna bär på det pedagogiska ansvaret i verksamheten och det är de som i 

huvudsak arbetar tillsammans med modersmålsstöden. De tre modersmålsstöden vi 

intervjuade har olika språk, detta för att vi tyckte det kunde vara intressant om det möjligtvis 

gick att se om åsikterna varierade sig beroende på modersmål. De arbetar även på andra 

förskolor än just den vi valt ut och kan därför återspegla hur modersmålstillfällena ter sig på 

olika ställen, skillnader, likheter etc. Sammanfattningsvis genomfördes sex enskilda 

intervjuer, vi ledde tre intervjuer vardera men medverkade vid samtliga. 

 Då vi inte tänker undersöka några eventuella genusskillnader i åsikterna valde vi 

heller inte att sätta några krav på huruvida det var män eller kvinnor vi intervjuade. Ålder på 

undersökningsgruppen ansåg vi heller inte vara relevant för att kunna besvara syftet och 

frågeställningarna i undersökningen.  
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5. Resultat 

Efter sammanställande av informanternas svar på våra intervjufrågor redovisar vi de, enligt 

oss, mest framstående uppfattningarna. Efter transkribering av ljudmaterialet valde vi ut de 

delar av allt vårt intervjumaterial som bäst möter vårt syfte, därefter kategoriseras materialet 

för att på bästa sätt försöka ge svar på våra frågeställningar. Då vi vill förtydliga en särskild 

informants åsikt benämner vi, som tidigare nämnt, dem som Modersmålsstöd 1, 2 och 3, samt 

Förskollärare 1, 2 och 3. 

5.1. Modersmålets betydelser 

Alla informanter är eniga om att modersmålsstöd är viktigt och av stor betydelse för 

flerspråkiga barn. De har en stark tro på att modersmålet och svenskan påverkar varandra och 

att de barn som har ett starkt modersmål har lättare att lära sig svenska, eftersom de får en 

större förståelse för ett språks uppbyggnad när de får stöd i sin flerspråkighet. Man framhåller 

vikten av att känna tillhörighet och en stolthet för sin bakgrund, kultur och språk, som 

Förskollärare 1 uttryckte sig under intervjun: ”… att barnen ska känna sig stolta över att de 

har ett annat modersmål, eller kanske två andra språk i hemmet och att jag ska göra dem 

uppmärksamma på det.” Man uttrycker också språket som en framtida resurs, att flerspråkiga 

människor anses vara en tillgång för samhället.  

 Modersmålsstöden menar alla att deras arbete är viktigt, då de stärker samt 

kompletterar språkkunskaperna barnen får med sig hemifrån. Får de inte stöd i sitt språk i 

förskola och skola riskerar de att få väldigt begränsade och vardagliga kunskaper i 

modersmålet. Informanterna menar att mycket ansvar ligger på pedagogerna i förskolan för att 

barnen ska få det stöd de behöver. Då det i den undersökta kommunen finns ett krav om minst 

fyra barn med samma språk för att skapa en språkgrupp med rätt till modersmålsstöd, krävs 

det ibland att några förskolor samarbetar för att så många barn som möjligt ska få 

modersmålsstöd. En grupp med fyra barn ger i regel rätt till fyra timmars modersmålsstöd i 

veckan, resten av tiden är det upp till förskollärarna att hålla flerspråkigheten levande. Detta 

kan de göra exempelvis genom att uppmärksamma vad olika saker kallas på de olika språken, 

frukter, färger och så vidare. 

 Informanterna upplever att barnen har en positiv inställning till modersmål och 

modersmålsstöd. Barnen är förväntansfulla inför träffarna med modersmålsstödet och är stolta 

över språket och vad de gör i gruppen. De visar också stor nyfikenhet och medvetenhet för 

andra barns språk och lär sig ord och fraser av varandra, Förskollärare 2 sa: ”… barnen är 
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medvetna om att du pratar det språket och du pratar det språket och att vi tillsammans har 

svenskan.” I verksamheten skiftar barnen språk beroende på vem de pratar med, 

förskollärarna upplever att en del språk används mer än andra och att detta har en viss 

påverkan i barnens val av kamrater. Några barn identifierar sig och umgås mer med varandra 

inom språkgruppen än med andra barn på förskolan.  

5.2. Den praktiska processen 

En dag i veckan kommer modersmålsstöden till förskolan, de medverkar vid förskolans 

gemensamma frukost innan de samlar ihop sin språkgrupp och träffas för 1½ timmes avskild 

aktivitet i modersmålet, en förskollärare medverkar också varje gång. Att denne är med vid 

varje tillfälle för modersmålsverksamhet menar de är viktigt eftersom det kan finnas 

kulturskillnader i hur de anser att verksamheten ska gå till och förskollärarna vill motverka att 

en skolifiering sker. Modersmålsverksamheten ska präglas av samma pedagogik som 

förskolverksamheten och inte bli ett undervisningstillfälle likt ett skolämne.  

Resten av dagen är modersmålsstöden en del av förskolans dagliga verksamhet. 

Under luncherna försöker de ordna så att varje språkgrupp får sitta vid samma bord och äta 

tillsammans med modersmålsstödet. Detta upplägg gäller bara för den aktuella förskolan då 

modersmålsstöden talar om skillnader i planeringsupplägg, tid och så vidare på andra 

förskolor. Skillnaderna hävdar de även beror på förskolans pedagogers vana och vilja att 

arbeta med språk.  

Både förskollärarna och modersmålsstödet vittnar om ett gott samarbete dem 

emellan. Varje modersmålsstöd samarbetar med en pedagog, det är denne de lägger 

planeringen tillsammans med och det är även den som medverkar under modersmålstillfällena 

under hela terminen. Pedagogen de samarbetar särskilt med fungerar även som en informatör 

som delar med sig av vad barnen för närvarande arbetar med på förskolan, detta för att 

modersmålsstödet ska kunna bygga vidare inom samma tema för att förankra modersmålet 

och samtidigt arbeta parallellt med de övriga förskoleaktiviteterna. Samarbetet sträcker sig 

även mellan alla språkgrupper då de oftast väljer ett gemensamt tema att arbeta utifrån. Temat 

gäller då både i den vardagliga verksamheten och vid gruppernas olika tillfällen med 

modersmålsstöd. Sånger är något de ofta använder sig av som en gemensam nämnare och det 

är vanligt att samtliga barn kan samma sång på många olika språk.   

 Samtliga informanter menar att de känner ett starkt stöd och intresse för ämnet 

modersmål från övriga kollegor och förskolechef. De har ett öppet klimat där de känner sig 

trygga med att ställa frågor och att ta hjälp av varandra. Styrdokument, och då i synnerhet 
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Lpfö98, används på olika sätt även då det gäller modersmålsstöd. Den kan användas vid 

planeringen, som bekräftelseverktyg och som efterföljande återkoppling av arbetet. Några av 

respondenterna vittnar om en förbättring i användandet av Läroplanen, att den inte användes 

lika mycket förr och att de särskilt har blivit bättre på detta utifrån planeringen för 

modersmålsverksamheten då de nu fått avsatt tid för just detta tillsammans med 

modersmålsstöden, något de inte hade förut. Denna förbättring grundar sig i engagerade 

pedagoger som varit envisa och påverkat övrig personal och förskolechef. De menar att det är 

viktigt med planeringstid tillsammans med modersmålsstöden eftersom de kan ha olika 

uppfattning om hur modersmålstillfällena ska nyttjas. Förskollärare 1 säger: ”Det kan vara 

svårt, det kan vara ett dilemma att möta ett modersmålsstöd som har andra krav på sig själv, 

hur gruppen ska fungera och så ska vi inlemma förskolans verksamhet där.” 

5.3. Inkludering/Exkludering 

Då barnen går iväg med sina språkgrupper under den utsatta tiden för modersmålsverksamhet 

frågade vi informanterna om de såg någon problematik i detta utifrån ett 

inkluderande/exkluderande perspektiv. Det övergripande svaret blev att denna exkludering 

var en praktisk nödvändighet och eftersom förskolan har så många språk representerade 

behövs en uppdelning av dessa för att få en koncentration och ett värde i 

modersmålsverksamheten. Barnen behöver vara avskilda för att få fokusera på just sitt språk 

och sin kultur. 

5.3.1. Modersmålsstöd  

Modersmålsstöden uppfattade inte att detta exkluderande arbetssätt kunde vara något 

problem, utan mer än självklarhet. De uppfattade att barnen känner sig mer utvalda än 

exkluderade och att det finns en stolthet i att få gå iväg med sin språkgrupp. Tillfällena med 

modersmålsstödet uppskattades av barnen, de var alltid exalterade inför deras möten. Om 

situationen var främmande för något barn uppskattade modersmålsstöden att ha en 

förskollärare närvarande som barnet var bekant med. Man uppfattade att detta bidrog till att 

barnen snabbare kände sig bekväma i modersmålsverksamheten.  

5.3.2. Förskollärare 

Två av förskollärarna uttryckte att de reflekterat över denna fråga förut och de delvis ser det 

som ett dilemma. De vill inte exotisera barnen och ge dem ett annorlundaskap som man med 

en exkludering riskerar, samtidigt som de vill ge barnen alla möjligheter att få stöd i sitt 
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modersmål. De anser dock att de kommit fram till ett bra arbetssätt efter de resurser de har på 

denna förskola. Eftersom barnen är så vana vid att delas in i grupper även i den övriga 

verksamheten vid aktiviteter, utflykter och så vidare, samt att så många av barnen på 

förskolan är med i modersmålsgrupper, anser förskollärarna att det inte blir något konstigt 

eller annorlunda för barnen. Det är snarare, som Förskollärare 1 uttryckte sig, ”vi vuxna” som 

kan kategorisera detta som ett annorlundaskap. Förskollärare 3 ser inget problem med att dela 

upp barnen i språkgrupper som vid vissa tillfällen exkluderas från den övriga gruppen. 

 Alla förskollärare är nöjda med systemet att varje modersmålsstöd har en 

kontaktperson som är med vid varje grupptillfälle, då barnen får både språket och 

förskoleverksamheten, samt att de arbetar tillsammans med ett gemensamt tema. Detta hjälper 

dem med arbetet i hela verksamheten där mångkulturalitet och flerspråkighet är ett ständigt 

aktuellt ämne.  

5.4. Ett drömscenario 

Då vi bad våra informanter berätta om sitt drömscenario när det gäller modersmålsstöd i 

förskolan skiljde sig modersmålsstödens och förskollärarnas svar från varandra.  

5.4.1. Modersmålsstöd  

Modersmålsstöden drömmer generellt om mer material på modersmålen, ex. böcker. Eftersom 

de uppfattar att det är en brist på material menar Modersmålsstöd 1 att denne måste arbeta 

mycket på fritiden för att söka material samt att översätta böcker från svenska till det aktuella 

modersmålet. Modersmålsstöd 1 berättar vidare att detta gäller särskilt dennes modersmål, att 

det är en lägre prioritet. Vad samtliga modersmålsstöd även menade med mer material var att 

materialet skulle ha, förutom språket, en kulturell koppling till hemlandet, alltså inte bara 

exempelvis Alfons Åberg översatt från svenska till exempelvis arabiska utan istället en 

traditionell arabisk saga på arabiska.  

 Något som även är gemensamt i modersmålsstödens drömmar är ett önskvärt 

större intresse för modersmål från övriga pedagoger på samtliga ställen. De vill att de ska vara 

mer samarbetsvilliga och att dialogen mellan förskollärare och modersmålsstöd ska vara 

öppen och rak. De hävdar att det är stor skillnad mellan de olika förskolorna de arbetar på och 

de vill att alla ska arbeta på samma sätt och med samma intresse för 

modersmålsverksamheten.  

 Övriga önskningar i modersmålsstödens drömscenario är mer tid för planering, 

ett självständigare arbete, som Modersmålsstöd 2 uttrycker det: ”utan pekpinnar”. De vill 
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även ha större barngrupper, större lokaler med möjlighet för mer avskildhet. De vill ha allt 

material tillgängligt på varje plats och mer arbete i övrig verksamhet. Modersmålsstöd 3 

uttrycker även att denne helst skulle vilja vara stationerad och arbeta på ett och samma ställe. 

5.4.2. Förskollärare 

Även de tre förskollärarnas drömmar skiljer sig från varandra men det gemensamma draget är 

att de önskar att modersmålsverksamheten borde få mer tid på förskolorna och samtliga barn 

med ett annat modersmål än svenska ska få modersmålsstöd.  

Förskollärare 1 drömmer om ett mer aktivt arbete från kommunen, att de ska 

arbeta med att hitta intresserade flerspråkiga och erbjuda dem någon form av pedagogisk 

utbildning för att sedan ge dem arbete som modersmålsstöd. Med ett sådant engagemang från 

kommunen menar hon att det borde vara möjligt att tillhandahålla med en stab av fast 

anställda modersmålsstöd som finns på plats redan från början av terminen. Denna 

förskollärare vill även att cheferna ska driva frågan som mycket viktigt och att föräldrar till 

flerspråkiga barn borde ställa krav på kommunen, chefer och förskolor för att de ska kunna 

erbjuda deras barn modersmålsstöd.  

 Förskollärare 2 drömmer om att arbeta i ett större område med uppdelade 

språkgrupper, exempelvis arabiska på ett ställe, vietnamesiska på ett annat och så vidare. 

Denne skulle även gärna se att den ordinarie förskolepersonalen bestod av mer flerspråkiga 

personer. Förskolläraren vittnar om att mycket av ansvaret för en bra modersmålsverksamhet 

hänger på personalen och deras vilja, samtidigt som man måste vara realistisk och hålla sig till 

läroplanen. För att få en bättre fungerande modersmålsverksamhet drömmer hon om mer 

forskning inom ämnet att stödja sig mot.  

 Förskollärare 3 önskar att modersmålsstöden skulle vara på förskolorna oftare 

men att det är väldigt svårt rent praktiskt. Denne menar också att det är önskvärt att från högre 

instanser kunna erbjuda ordinarie personal på förskolan mer utbildning inom ämnet 

modersmål och flerspråkighet. I dagsläget känner Förskollärare 3 sig inte tillräckligt kunnig i 

ämnet men hävdar att varje dag är ett inlärningstillfälle så länge intresset hos varje enskild 

pedagog finns och att de tar tillvara på kunskaper inom personalgruppen och lär av varandra.  

5.5. Övrigt i verksamheten 

Då modersmålsstöden inte med bestämdhet kan vittna om hur modersmålen figurerar i den 

dagliga verksamheten gick därför denna fråga endast ut till förskollärarna.  
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 Som pedagog, menar de tillfrågade förskollärarna, att det är viktigt att försöka 

erbjuda samtliga barn stöd i sitt modersmål, även om de inte är berättigade modersmålsstöd på 

grund av att det inte finns tillräckligt många barn med samma modersmål för att kunna bilda 

en språkgrupp
9
. För att synliggöra de språken försöker personalen på förskolan ta hjälp av 

föräldrar/vårdnadshavare, exempelvis genom att skriva hälsningsfraser på samtliga språk som 

figurerar på förskolan. De har för närvarande planer för ett projekt där 

föräldrarna/vårdnadshavarna ska få läsa in sagor på deras modersmål och kunna erbjuda 

barnen ett språkbibliotek där de kan lyssna på en saga på sitt modersmål när de önskar.  

 Förskollärarna försöker hålla ett öppet språkklimat på förskolan där de ständigt 

uppmuntrar barnen att tala sitt modersmål. Många i personalen kan några enkla fraser på 

barnens olika språk och försöker använda sig av dem ofta, ex. då de benämner färger och 

frukter. Förskollärare 2 menar att det är otroligt viktigt att pedagogerna är nyfikna och 

intresserade av barnens språk och att de visar detta genom att ställa frågor. Denne menar 

också att barnen på denna förskola ofta talar sitt modersmål på förskolan och att det är en 

konsekvens av det rådande öppna och tillåtande språkklimatet. På denna förskola använder de 

sig även ofta utav sånger som en arena för språkanvändande. Barnen lär sig inte bara sånger 

på svenska och på sitt modersmål utan de lär sig även sånger på varandras modersmål, något 

förskollärarna tror är positivt för den allmänna språkmedvetenheten.  

 

                                                 
9
 Fyra barn med samma modersmål krävs för att kunna bilda en språkgrupp och erbjuda modersmålsstöd i den 

undersökta kommunen.  
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6. Analys och Diskussion 

I denna del ämnar vi analysera och diskutera vårt redovisade resultat i relation till den 

framlagda litteraturen från bakgrundskapitlet. Vidare presenteras eventuella felkällor samt 

förslag till fortsatt forskning.  

6.1. Modersmålets betydelser 

Att modersmålet är av stor betydelse av olika anledningar kan vi komma fram till då både 

informanterna och tidigare forskning pekar på detta. De intervjuade har en stark tro på att 

modersmålet och svenskan påverkar varandra och att barnen utvecklar en bättre 

språkförståelse då de har stöd i sin flerspråkighet. I bakgrunden redogör vi för modersmålets 

viktigaste områden, nämligen det emotionella, sociala och det intellektuella (Ladberg, 2000). 

Efter intervjuerna med förskollärarna och modersmålsstöden ser vi tydligt att de också berör 

dessa områden då de beskriver varför modersmålet är viktigt. Informanternas utsagor 

överensstämmer med Ellnebys (1998) påståenden som menar att barn behöver utveckla sitt 

modersmål för att kunna utveckla den kognitiva förmågan. Modersmålet har ett försprång som 

tankeredskap eftersom det är det språket som utvecklats längst och fungerar bäst för tänkandet 

(Ladberg, 2000). Informanterna hävdar även att det finns en risk i att inte ge ett barn stöd i sitt 

modersmål då de riskerar att få väldigt vardagliga och begränsade kunskaper i modersmålet. 

Dessutom menar de att modersmålet är viktigt för att känna tillhörighet och stolthet för sin 

bakgrund, kultur och språk. Ett barn som måste förneka sitt språk och sitt ursprung får en 

falsk självbild (Bozarslan, 2001). Vi tror att det är oerhört viktigt att riktig självbild och vara 

stolt över den då det ständigt är andra människor som bekräftar och identifierar vem man är. 

Utifrån det perspektivet spelar omgivningen en stor roll i bekräftelsen av sin identitet 

(Wellros, 1998).  

 Då de intervjuade pedagogerna uttrycker flerspråkighet som en framtida resurs 

och tillgång för samhället anser vi att samhället måste uppmuntra och utbilda flerspråkiga för 

att befästa kunskap och stolthet över den. Är enspråkighet det normativa och naturliga kan det 

signalera att flerspråkighet är olämpligt (Börjestam & Gunnarsson, 2005). Vi instämmer med 

Paulin (1993) om att förskolan bär ett stort ansvar för acceptansen av 

modersmålsanvändandet. Efter intervjubesöket på förskolan anser vi att just denna förskola 

kan ses som en förebild för hur de uppmuntrar modersmålsanvändandet. Vi kan därför anta att 

barnen på denna förskola inte löper samma risk att komma efter majoritetsbarnen i deras 
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framtida skolgång, något som Ladberg (2000) hävdar kan ske efter bristfälligt stöd i 

modersmålet.  

    Då den undersökta kommunen har satt en gräns om att minst fyra barn med 

samma modersmål krävs för att kunna bilda en språkgrupp med rätt till 

modersmålsverksamhet, menar förskollärarna att det finns en problematik i detta. De känner 

ett ansvar inför barnen och måste därför ägna sig åt en uppsökande verksamhet och samarbeta 

med andra förskolor för att få till en språkgrupp berättigad modersmålsstöd. I FN:s 

barnkonvention står det bland annat att alla barn har rätt till sitt språk, sin kultur och sin 

religion (Lärarförbundet, 2006). I Lpfö98 (Utbildningsdepartementet, 1998) menar man att 

språk och identitet hör nära samman och att förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera 

varje barns språkutveckling. Vi anser inte att ansvaret för den uppsökande verksamheten då 

pedagoger måste lägga enorm tid, energi och engagemang på att skapa 

modersmålsstödsberättigade språkgrupper egentligen ligger på pedagogerna. Vi ser hellre att 

varje kommun bistår med denna organisering. Detta är även något som Förskollärare 1 

uttryckte som en önskan, att högre krav ställs på kommunen. Både invandrade barn och vuxna 

behöver av naturliga skäl stöd under en period av sitt liv i det nya landet. För detta krävs tid 

och resurser och en oerhörd resurs för barnen är modersmålsstödet (Bozarslan, 2001). Utifrån 

detta perspektiv upplever vi att kommunernas resurser är bristfälliga, dels eftersom 

utbildningen och anställningen av modersmålsstöd inte lever upp till behovet och dels på 

grund av ”4 barns-regeln”. Barn som idag är ensamma med sitt modersmål på en förskola 

erbjuds inte stöd och är då helt beroende av engagerade pedagoger som brinner för frågan. För 

att få bättring inom detta område tror vi, likt Anning och Edwards (1998), att pedagoger bör 

samarbeta med föräldrar. Ytterligare menar respondenterna att föräldrar behöver ställa högre 

krav för att en förbättring ska ske. En problematik med detta är att föräldrarnas inställning till 

verksamheten då de inte är medvetna om att ett välutvecklat modersmål gynnar barnets 

språkutveckling (Ellneby, 1998). Tyvärr tror vi att även ansvaret för att denna information når 

föräldrarna/vårdnadshavarna ligger på varje enskild förskola och då återigen engagerade 

pedagoger inom ämnet.  

Samtliga informanter vittnar om barnens intresse för modersmålsverksamheten, 

de är förväntansfulla inför träffarna och stolta över vad de gör i gruppen. Familjen är barnens 

viktigaste tillhörighet, menar Ladberg (2003), men vi vill påstå att en tillhörighet i en annan 

grupp med det gemensamma modersmålet är utvecklande för barnens språk då de där får nya 

ord och uttryck. Att ha ett socialt nätverk av samma modersmålsanvändare skapar en positiv 

upplevelse av gemenskap och samförstånd (Wellros, 1998). Samhörigheten med kamrater kan 
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vara viktigare i dagens samhälle än tidigare. Generationerna lever mer åtskilda, då samhället 

förändras snabbare än förut och tidigare generationers erfarenheter och kunskap har inte 

längre samma giltighet. Detta kan innebära att kamraterna får en större betydelse för 

identitetsbildningen (Ytterhus, 2003). Barn i en inkluderad grupp blir mer toleranta för 

olikheter. Det blir naturligt för dem att de är olika, ser olika ut, kan olika saker och har olika 

behov (Bozarslan, 2001).  

6.2. Den praktiska processen 

Då både litteraturen och våra informanter framhäver modersmålverksamhet som väldigt 

viktigt upptäckte vi att det inte finns någon ”manual” för hur verksamheten ska gå till. Som vi 

finner det intar den litteraturen vi funnit inte något didaktiskt perspektiv, som en konsekvens 

av detta lämnas förskolorna och pedagogerna till att själva finna metoder för verksamheten. 

Då detta inte finns ser vi det väldigt positivt att informanterna upplever att de har ett gott 

samarbete dem emellan. Deras upplägg är att varje modersmålsstöd har en förskollärare som 

kontaktperson på den aktuella förskolan. Samarbetet sträcker sig även mellan språkgrupperna 

och parallellt med den övriga förskolverksamheten då de i regel arbetar utifrån ett gemensamt 

tema. Vi upplever att det är vanligt med ett tematiskt arbetssätt i förskolorna, oavsett 

förskolans specifika pedagogik. Att samarbete är viktigt ser vi som en självklarhet och 

Bozarslan (2001) talar om att förhållandet mellan de svenska lärarna och modersmålsstöden 

fungerar som en förebild för barnen. Han menar att barnen lätt känner av relationerna mellan 

pedagogerna på förskolan, något vi instämmer med. Pedagogerna måste ha en god och 

respektfull relation till modersmålsstödet då det visar att modersmålsstödet har lika mycket 

värde som andra lärare. Då barnet ofta ser modersmålsstödet som en förebild och representant 

för sitt språk och identitet kan barnet göra kopplingen att denne själv också är lika värdefull. 

Ladberg (2003) beskriver modersmålsstödet som både språkliga och kulturella förebilder, de 

har möjligheten att ge barnen självförtroende på ett sätt som inte är möjligt för svensk 

personal, just för att de tillhör samma grupp. Vi vill påstå att detta endast delvis stämmer då 

språk ibland sträcker sig över länders gränser och emellan folkgrupper. Som exempel har vi 

Modersmålsstöd 2 i vår undersökning som arbetar som modersmålsstöd i två olika språk och 

kan, enligt oss, därför inte anses ha samma grupptillhörighet som samtliga barn i samma 

språkgrupp. För att ytterligare förtydliga vårt resonemang menar vi att barnen med 

exempelvis arabiska som modersmål inte nödvändigtvis behöver dela vare sig land, kultur 

eller religionstillhörighet.  
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 I Lpfö98 (Utbildningsdepartementet, 1998) lyder samtliga förskolor under vissa 

riktlinjer och mål, den ger inga praktiska förslag utan är tolkningsbar vilket lämnar 

förskolorna att utveckla den, för dem, bästa metoden. En konsekvens av detta kan antas vara 

att förskolornas upplägg skiljer sig enormt från varandra, något som våra modersmålsstöd 

vittnar om. Bristen på modersmålsstödens utbildning, förskollärarnas utbildning inom 

modersmål samt forskning inom modersmålsverksamhetens didaktik menar vi bidrar till en 

problematik i tillämpningen av den praktiska processen. Befintligheten av litteratur som 

belyser modersmålets betydelse är stor och det redogörs även ofta för vilka delar som spelar 

in, exempelvis pedagoger, föräldrar, acceptansen, resurser och så vidare. Det vi saknar är 

forskning på utförningsmodeller. Trots att vi menar att detta saknas och behöver utvecklas var 

detta inget generellt problem som lyftes fram hos informanterna. De känner att de får bra stöd 

från Lpfö98, kollegor och chefer och de vittnar om en förbättring av användandet av 

Läroplanen samt att de nu fått särskild planeringstid för modersmålsverksamheten 

tillsammans. Denna förbättring hoppas vi är ett steg i rätt riktning och att det då som följd 

kommer att komma mer forskning och didaktiska hjälpmedel även inom 

modersmålsverksamheten.  

 Arbetet med språkutveckling och modersmål är en kontinuerlig process som 

sker i förskolan och något som förskolan måste tillstå med varje dag och även till de barn som 

inte är berättigade särskilt modersmålsstöd. Vi anser att det krävs ett otroligt engagemang från 

pedagogerna på förskolorna för att kunna tillstå alla barn någon form av modersmålsstöd och 

en fungerande föräldrasamverkan är en resurs som bör utnyttjas.  

6.3. Inkludering/Exkludering 

Ett av våra huvudsakliga syften är att synliggöra om inkludering/exkludering är en betydande 

faktor inom modersmålsverksamheten. Den generella uppfattningen informanterna delade var 

att det nuvarande arbetssättet var det bästa för dem i nuläget och att de inte uppfattade det som 

en exklusion. De menar att de flerspråkiga barnen behöver samlas avskilt i deras respektive 

språkgrupper för att under den korta stunden fokusera på modersmålet.  

Ju mer kontakter en immigrant får med majoritetsmedlemmar, desto starkare 

motivation och fler tillfällen får de att lära sig det nya språket (Ladberg, 2000). Utifrån det 

perspektivet kan det anses vara oklokt att exkludera språkgrupperna från den övriga 

verksamheten. Vi vill ändå påstå att barnen med annat modersmål än svenska socialiseras 

tillräckligt med majoritetsmedlemmar då de lever i landet där nya språket talas. En kvalitativ 

verksamhet där barnen får och kan utöva sitt modersmål med hjälp av stöd kan, enligt oss, 
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snarare ses som en viktigare inkludering inom språkgruppen än en farlig exkludering från 

majoritetsgruppen. Vi tror att det kan vara detta perspektiv som ligger till grund för 

informanternas övertygelse om att den kortvariga exklusionen inte innebär någon 

problematik.  

Börjestam och Gunnarsson (2005) menar att det är i den sociala interaktionen 

med andra som språk och litteracitet växer fram och det är ett grundläggande faktum att de då 

lär sig mer effektivt om de kan bygga på och utveckla de språkkunskaper de redan har. 

Socialisering sker genom både formell och informell verksamhet där den informella 

socialiseringen är oundviklig då individer är samlade på samma plats. Socialisering sker i 

spontana interaktioner mellan personer och deras miljö i språk, kultur, vanor etc. (Smehaugen, 

2001). Vi anser att en pedagogiskt medveten gruppering ofta sker, och bör ske, på förskolorna 

för att uppnå olika ändamål. Ett ändamål kan vara att uppmuntra barnen att bruka 

modersmålet även utanför modersmålsverksamheten.  

6.3.1. Modersmålsstöd 

I vår undersökning uppfattade inte modersmålsstöden att det exkluderande arbetssättet med 

modersmålsverksamhet kunde utgöra något problem, det var snarare en självklarhet att de 

arbetade så. De såg det som en praktisk nödvändighet och ett tillfälle att förmedla, inte bara 

ett språk, utan även en kultur och då kunna skapa en grupptillhörighet inom detta. Att som 

barn ha ett språk att dela med andra är mycket betydelsefullt för socialiseringen, då barns 

första vänskapsband knyts via språklig kommunikation (Hanson & Gutierrez, 1997). Då 

flerspråkiga barn behöver utveckla en dubbel kulturell identitet (Bozarslan, 2001) menar vi att 

det är viktigt att barnen socialiseras och får stöd i både modersmålet och samhällets talade 

språk. Detta stämmer överens med det som står i Lpfö98 (Utbildningsdepartementet, 1998), 

att de barn som tillhör de nationella minoriteterna ska få stöd att utveckla en dubbel 

kulturtillhörighet och ges möjlighet att överföra kulturarv såsom värden, språk, kunskap och 

historia. Det handlar inte bara om att kunna uttala orden korrekt utan man måste även förstå 

innebörden av och kunna använda orden rätt. För att ge relevant respons på en invit från en 

jämnårig kamrat måste barnet vara på samma nivå som denne (Ytterhus, 2003).  

Modersmålsstöden poängterade barnens stolthet för modersmålet och att de 

snarare kände sig utvalda än exkluderade då de var tid för modersmålsverksamhet. Tillfällena 

var uppskattade av barnen och modersmålsstöden uppfattade det som att de såg fram emot 

varje träff. Om det modersmålsstöden har uppfattat stämmer finner vi det väldigt positivt, 

särskilt då det står i Lpfö98 (Utbildningsdepartementet, 1998) att vistelsen i förskolan ska 
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vara positiv, rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar, barn med eller utan svårigheter. 

Det som vi däremot kan se som en problematik kan vara att majoritetsbeslut inte kan 

garantera att alla medverkade individer omfattar samma värderingar och synsätt (Tøssebro, 

2004). På så vis menar vi då att bestämmelserna av upplägget för modersmålsverksamheten 

troligtvis inte kan passa alla individer och heller då inte anses som positiv, rolig, trygg och 

lärorik för alla barn. Lunt och Norwich (1999) menar att det ställer hårda krav på en 

verksamhet som ska vara utformad för att möta varje enskild individs behov och att ett fullt ut 

inkluderade arbetssätt betyder att hela skolsystemet behöver förändras. Vi ser det som en stor 

svårighet då hela vårt samhälle är majoritetsstyrt och det står även i Lpfö98 

(Utbildningsdepartementet, 1998) att pedagogerna ska lägga grunden för att barnen ska förstå 

vad demokrati är. I en demokratisk förskola blir nödvändigtvis inte alla tillfredställda, varken 

barn eller pedagoger, däremot ska det eftersträvas att tillgodose allas behov.   

Vid tillfällena för modersmålsverksamhet är det även ständigt en förskollärare 

närvarande och modersmålsstöden menar då att barnen snabbare kände sig bekväma. 

Tillfällena uppfattas därför inte vara något exkluderande utan snarare en punkt på 

dagordningen i den vanliga verksamheten.  

6.3.2. Förskollärare 

Två av förskollärarna uttryckte att de tidigare reflekterat över problematiken kring det 

exkluderande arbetssättet med modersmålsverksamhet. De vill inte exotisera och exkludera 

dessa barn och de har då ändå kommit fram till var att den rådande metoden var den bästa. 

Detta motiverade de genom barnen är så vana vid att delas in i grupper även i den övriga 

verksamheten vid exempelvis utflykter, dessutom är det så många av barnen på denna 

förskola som har modersmålsverksamhet så det är då inte bara en särskild grupp som varje 

gång exkluderas. Förskollärare 1 menar att det är ”vi vuxna” som möjligtvis kan se 

kategoriseringarna som ett annorlundaskap och detta är inte något som barnen reflekterar 

över. Viktigt att komma ihåg är att barn kan ha andra kategoriseringssystem än vuxna, man 

vet inte om de har etablerat samma kategorier som vuxna förknippar med ”annorlundaskap” 

(Ytterhus, 2003). Vi tror att detta påstående stämmer men att just detta fall är unikt på det vis 

att vara flerspråkig är det normativa på just denna förskola och att förskollärarnas åsikter 

därför kan vara färgade av deras nuvarande arbetsplats. Vi har erfarit att arbetet med 

modersmålsverksamheten i förskolorna kan skilja sig markant och på de förskolor där ett eller 

några få barn blir hämtade för att möta sin språkgrupp, utan medverkande förskollärare, kan 

det lättare uppfattas som en exklusion.  
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Inom skolväsendet sker ständigt olika uppdelningar, oftast med syftet att bättre 

tillgodose att ge de ”svaga” möjlighet och stöd (Tøssebro, 2004). Enligt vår erfarenhet ser det 

något annorlunda ut på förskolorna då de grupperingar som sker där inte har något, i den 

meningen, rent instruktionellt och undervisande syfte. Förskollärarna anser heller inte att 

modersmålsverksamheten är någon egentlig exkluderande verksamhet eftersom den 

medverkande förskolläraren för in den dagliga verksamheten och rådande pedagogiken vid 

grupptillfällena. På så vis hindrar de även att en eventuell skolifiering av verksamheten sker. 

Förskollärarna uppfattar även att deras arbetssätt med ett gemensamt tema bidrar till att bilda 

en helhet där modersmålsverksamhet och övrig förskolverksamhet sammansvetsas.  

6.4. Ett drömscenario 

Att redogöra för informanternas drömscenarion då det gäller modersmålsverksamheten var för 

att se om deras visioner inför den framtida utvecklingen drog åt samma håll, samt vilka 

förbättringsområden de lyfter fram. På så vis skulle dessa kunna utgöra riktlinjer för hur de 

vill att verksamheten ska utvecklas. Då vi bad våra informanter måla upp deras bild av den 

perfekta modersmålsverksamheten, deras drömscenario, hade vi en tro om att de skulle sträva 

mot samma mål och önska samma saker. Detta med tanke på den erfarenhet och kunskap de 

har inom ämnet, men ack så fel vi hade. Vi upplevde att både förskollärarna och 

modersmålsstöden var väldigt begränsade i deras önskningar, de höll sig ändå inom relativt 

realistiska ramar. Kanske kan detta vara en följd av förskolans alla besparingar, deras tidigare 

erfarenheter av begränsningar och avslag. Vi kan kalla det en tråkig yrkesskada som gjort att 

informanterna inte vågar drömma utanför realistiska ramar. Möjligtvis kan svaren ha sett 

annorlunda ut om vi frågat personer som inte jobbat inom förskolan lika länge
10

 som 

informanterna. Förskollärare 2 uttrycker särskilt att denne känner att den måste vara realistisk 

för att hålla sig till läroplanen, något vi är ytterst skeptiska till. Även om Lpfö98 är utformad 

på samma sätt i deras drömscenario anser vi att den är så pass tolkningsbar att det finns plats 

för visioner om förbättring. En förskola som följer alla riktlinjer och når alla mål i Läroplanen 

menar vi kan liknas vid en drömförskola inom realistiska ramar. Vi hävdar därför att bristen 

på deras förmåga att sväva ut i deras drömscenario härstammar från brist på ekonomiska 

resurser från kommunen snarare än Läroplanens riktlinjer.  

                                                 
10

 Samtliga informanter har minst 10 års yrkeserfarenhet 
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6.4.1. Modersmålsstöd 

Den högsta önskan som modersmålsstöden framförde var att få tillgång till mer material. De 

uttrycker ett missnöje över att det material som finns ursprungligen är svenskt översatt 

material. De önskar sig därför material med större anknytning till ”hemlandet”. Då 

modersmålsstödet kan ses som både en språklig och kulturell förebild (Ladberg, 2003) anser 

vi att förskolan även bör ha möjlighet att erbjuda material med både språklig och kulturell 

funktion. Vidare menar Ladberg (2003) att det är de vuxna i verksamheten som är ansvariga 

för att ge barnen ett inflöde av språkligt material. Vi ser gärna att det modersmålsstöd som 

finns tillgängligt också borde kunna erbjuda barnen detta och inte enbart översättningar från 

det svenska materialet. Det borde finnas ett originalmaterial specifikt ämnat för detta 

ändamål, gärna med en kulturell koppling till det aktuella språket.  

 Modersmålsstöden skulle även gärna se ett ökat intresse för denna verksamhet 

från övriga förskolor. De hävdar att den aktuella förskolan är representativ för hur 

verksamheten borde fungera men att övriga förskolor inte visar samma intresse. 

Modersmålsstöd 2 känner dock att ett mer självständigt arbete är önskvärt utan lika mycket 

inblandning från den övriga personalen. Vi tror att det kan vara en oerhörd balansgång att 

vara den medverkande förskolläraren vid modersmålsverksamheten eftersom 

modersmålsstöden har den ledande rollen samtidigt som förskolläraren bär det pedagogiska 

ansvaret. Vi tror att det kan vara svårt för förskolläraren att vara kritisk och ha åsikter om 

utförandet eftersom det kan finnas både personliga och kulturella skillnader. En annan aspekt 

är bristen på insikt i samtalen mellan modersmålsstöd och barn då förskolläraren inte kan 

språket.  

 Ytterligare önskningar om exempelvis större barngrupper och lokaler uppfattar 

vi som en önskan att ha en större inverkan på förskoleverksamheten. Läst mellan raderna ser 

vi ett missnöje över deras situation, att de inte känner sig prioriterade i sin yrkesroll och är 

styrda under förskollärarna. Trots att det utstrålas en likvärdig status mellan pedagogerna 

finns ändå en maktförordning där modersmålsstöden lyder under förskollärarna och denna 

maktdominans tror vi, likt Bozarslan (2001) kan uppfattas av och påverka barnen. Att det 

ständigt råder en obalans i maktsymmetrin tror vi kan bero på skillnaden i utbildningsgrad, 

därför blev vi väldigt förvånade att modersmålstöden inte uttryckte någon önskan om en 

utbildning, en examen och en titel.  
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6.4.2. Förskollärare 

Det gemensamma draget i förskollärarnas drömscenarion är en önskan om att 

modersmålsverksamheten borde få mer tid på förskolorna samt att samtliga barn med ett annat 

modersmål än svenska skulle vara berättigade modersmålsstöd. Det som i nuläget omöjliggör 

detta är ”4 barns-regeln” och bristen av befintliga modersmålsstöd. Vad som skulle förbättra 

denna situation och som också är en önskan från Förskollärare 1 och 2 är utbildning av 

flerspråkiga personer, därefter skiljer sig deras vägar för att uppnå detta. Förskollärare 1 

lägger ansvaret på kommunen och efterfrågar en stab av fast anställda modersmålsstöd medan 

Förskollärare 2 önskar sig fler förskollärarkollegor som är flerspråkiga. Deras drömmar skiljer 

sig därför från modersmålsstödens drömmar, om mer material, då förskollärarna önskar fler 

och mer utbildade modersmålsstöd, mer tid med modersmålsverksamhet och modersmålsstöd 

åt samtliga behövande. Vi anser att det huvudsakliga ansvaret ligger hos kommunerna som 

borde prioritera frågan högre. För att detta ska ske tror vi att en attitydförändring måste ske i 

hela samhället. Det måste bli lättare för invandrare att omsätta sina tidigare utländska 

utbildningar till svenska motsvarigheter för att ta tillvara på den kompetens de besitter.  

 Vidare uttryckte Förskollärare 2 en önskan om att arbeta i ett större område med 

uppdelade barngrupper inom språket. Då språket kan ses som en gruppmarkör som både kan 

innesluta och en utesluta (Wellros, 1998), tror vi att dessa uppdelningar Förskollärare 2 talar 

om snarare kan utesluta övriga omgivningen. Vi tolkar det som ett arbetssätt som inte strävar 

mot en inklusion utan istället skapas egna samhällen med samma etnicitet som att segregeras 

från det svenska samhället. Vi undrar vad målsättningen med denna önskan innebär, har 

Förskollärare 2 tänkt på konsekvenserna ur ett långsiktigt perspektiv eller är det en rent 

praktisk uppdelning? För att kunna leva i ett demokratiskt samhälle i harmoni med många 

andra, krävs att människor möts över alla gränser och att det är naturligt för dem att vara 

tillsammans (Bozarslan, 2001). Ett område med uppdelade språkgrupper anser vi inte kan 

vara naturligt, och inte heller spegla hur samhället ser ut. Därför kan det inte heller ses som 

gynnande för varken språkutveckling, personlig utveckling i övrigt eller socialisering i 

samhället.  

 Förskollärare 3 ser sig själv inte som tillräckligt kunnig inom området trots att 

denne arbetar på en förskola som kan ses som mångkulturell, som har en stor medvetenhet 

och aktivt arbetar med modersmålsstöd. Vi tolkar detta som att utbildning av pedagoger på 

förskolan är minst lika viktigt som att utbilda modersmålsstöd. Pedagogerna på förskolan 

måste ha en förståelse för modersmålets betydelser och ha en positiv attityd som betonar 
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modersmålets vikt (Börjestam & Gunnarsson, 2005). Att arbeta utifrån ett inkluderande 

arbetssätt innebär inte att sudda ut olikheter utan snarare att lyfta fram skillnader för att uppnå 

en högre acceptans i barngruppen.   

6.5. Sammanfattning av slutsatser 

För att återkoppla till syftet kan vi efter vår undersökning hävda att modersmålsverksamheten 

inte anses vara mer exkluderande än någon annan aktivitet i förskolan. Då barnen är vana vid 

gruppindelningar uppfattar våra informanter att modersmålsverksamheten kan ses som en 

gruppindelning som vilken annan. Att modersmålet är viktigt och att ett aktivt arbete med 

detta är något som både våra informanter och litteraturen framhäver. För att arbetet med 

modersmålsverksamheten på förskolorna ska kunna utvecklas krävs att den nuvarande 

problematiken ventileras, lyfts fram och förbättras. De förbättringsområden vi ser som 

utmärker sig i vår undersökning är: 

 Kommunens engagemang 

 Utbildning 

 Forskning 

 Informationsflöde för att öka medvetenheten 

 Tid och planering  

6.6. Felkällor 

Då vår undersökning inspireras utifrån ett fenomenografiskt perspektiv menas att våra 

slutsatser inte speglar verkligheten utan endast våra informanters uppfattningar om den. På så 

vis menar vi att det kan ses som en felkälla eftersom vi inte med säkerhet kan fastställa 

sanningshalten i deras utsagor.  

 Den undersökta förskolan anser vi inte kan ses som representativ utifrån en 

kartläggning av ett generellt arbetssätt med modersmålsverksamhet. Med detta menar vi att 

denna förskola väldigt aktivt arbetar med modersmålsstöd och att det inte är det normativa 

bland förskolorna i Sverige. Modersmålsstöden vittnar om en skillnad i arbetssätt mellan olika 

förskolor men då detta är en intervjustudie om uppfattningar och inte en observationsstudie, 

samt att de andra förskolorna inte blivit hörda, kan deras bevittningar inte ha en fullständig 

reliabilitet i undersökningen. Att se som ytterligare felkälla kan vara att undersökningen 

endast redogör för en förskolas arbetssätt och vi kan därför inte hävda att det är det nämnda 

arbetssättet som brukas på alla förskolor i Sverige. 
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 Då vi lyft fram utbildning som en aspekt som behöver utvecklas menar vi även 

att vi troligtvis hade fått mer utförliga svar från modersmålsstöden om de hade haft mer 

pedagogisk teorikunskap inom ämnet inkludering/exkludering. Vi fann det svårt att förklara 

vårt syfte och att det vid intervjutillfället var komplicerat att formulera frågorna som berörde 

problematiken kring inkludering/exkludering då vi upplevde att de inte var införstådda med 

begreppens betydelse. Ett försök till att undvika detta hade gjorts då informanterna på förhand 

informerats om intervjun och underökningens syfte, vilket vi anser hade gett dem chansen att 

bekantat sig med begreppen, men vi förstår ändå anledningen till att de inte verkade ha gjort 

det då tid är en av förskolans bristvaror. Då vi använde oss av en kontaktperson och inte 

personligen kontaktade alla informanter innan intervjutillfället kan vi inte heller veta om den 

fullständiga, förberedande informationen nått fram. 

6.7. Fortsatt forskning 

Den största problematiken som vi kommit fram till är den stora bristen på forskning, dels 

inom området modersmål i förskolan och dels inom detta sett utifrån ett 

inkluderande/exkluderande perspektiv. Den forskning som finns utifrån perspektivet 

inkludering/exkludering som kan tillämpas till vårt område handlar till stor del om etnicitet 

och mångkulturalitet, dock inte om modersmålsverksamheten som fenomen. Då det är en sån 

brist inom detta forskningsområde anser vi att följderna exempelvis blir bristen på 

engagemang från kommunen. Det blir även svårt att belysa modersmålets betydelser och 

vikten av att utbilda, både pedagogerna i förskolan och modersmålsstöd. Vi anser att den 

bristfälliga forskningen kan vara en stor anledning till att informanterna inte kan sväva ut i 

sina drömscenarion, de vet inte mot vilka mål de bör sträva och heller inte den bästa metoden 

för att nå dit. Vi efterfrågar också mer forskning som visar konsekvenser av modersmålsstöd i 

ett mer långsiktigt perspektiv, exempelvis vad händer sen? Och varför? Detta är en typ av 

forskning som vi anser är viktig att förmedla i samhället, för att skapa en större medvetenhet 

från allmänheten. Vi menar att mångkulturalitet och flerspråkighet är en resurs för samhället 

och det borde vara av ett gemensamt intresse att ta tillvara på de olika kulturer och språk som 

råder för att kunna vidareutveckla det ständigt mångkulturellt växande Sverige.   
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Bilaga 1 
 

Intervjufrågor till Förskollärare 
 

1. Berätta om din bakgrund 

(Utbildning/inriktning, Vidareutbildning/Internutbildning, Arbetsam sedan, Arbetat på många 

förskolor…) 

 

2. Vad har du för tankar kring MM-verksamhet? 

(Är det viktigt? Etc. Vad tycker du om systemet – minst 4 barn?) 

 

3. Hur samarbetar ni med MM-stödet? 

(planering, utförande, är de delaktiga i övrig verksamhet, IUP) 

 

4. Beskriv en dag med MM-verksamhet 

(Praktiskt, tid) 

 

5. Hur ställer sig barngruppen till MM-verksamhet? 

(nyfikna, intresserade/medvetna av varandras språk, diskussion/reflektion) 

 

6. Hur figurerar de olika språken i den dagliga förskoleverksamheten? 

(sånger, texter osv.) 

 

7. Upplever ni att kompiskonstellationer påverkas av/bildas som en effekt av 

språkgrupperna? 

 

8. Ser du någon problematik med arbetssättet kring MM-verksamheten om man ser på 

det utifrån ett inkluderande/exkluderande perspektiv? 

(Exotiseras och exkluderas MM-barnen, stärkta och inkluderade i ”innegruppen”. Är 

inkluderingen i MM-gruppen överordnad exkluderingen från övriga gruppen?) 

 

9. Upplever ni att ”svenskagruppen/övrigagruppen” kan känna sig exkluderade från 

MM-grupperna?  

(Uppmärksammas deras språk? Ingen liten trygg grupp. Vad gör de under tiden? Särskild 

planerad verksamhet?) 

 

10. Känner du att ni har stöd i planeringsarbetet från Lpfö98, övriga styrdokument, 

förskolechef, kollegor? 

(Vilket arbetssätt är bäst och hur/var motiveras det?) 

 

11. Beskriv ditt drömscenario när det gäller MM-verksamhet… 

(planering, upplägg, personal, utbildning etc.) 

 

 

 



 

Bilaga 2 
 

Intervjufrågor till Modersmålsstöd 
 

1. Berätta om din bakgrund 

(Utbildning/inriktning, Vidareutbildning/Internutbildning, Arbetsam sedan, Arbetat på många 

förskolor… Vilket modersmål?) 

 

2. Vad har du för tankar kring MM-verksamhet? 

(Är det viktigt? Etc. Vad tycker du om systemet – minst 4 barn?) 

 

3. Hur samarbetar ni med övriga pedagoger? 

(planering, utförande, är de delaktiga i övrig verksamhet, IUP) 

 

4. Beskriv en dag på denna förskola 

(Praktiskt, tid) 

 

5. Hur mycket fokus ligger på språket vs. Kulturen/Landet? 

 

6. Hur ställer sig barngruppen till MM-verksamheten? 

(Hur är barnens inställning till MM-verksamheten? Roligt? Avbrott i lek? Har de likvärdig 

respekt mot dig som mot övriga förskollärare? Bättre – Sämre?) 

 

7. Då barnens kunskaper skiljer sig, hur anpassas aktiviteterna? 

(svenska ord etc…) 

 

8. Ser du någon problematik med arbetssättet kring MM-verksamheten om man ser på 

det utifrån ett inkluderande/exkluderande perspektiv? 

(Exotiseras och exkluderas MM-barnen, stärkta och inkluderade i ”innegruppen”. Är 

inkluderingen i MM-gruppen överordnad exkluderingen från övriga gruppen?) 

 

9. Är arbetssättet på denna förskola lika som på andra förskolor? 

(vad skiljer?) 

 

10. Känner du att ni har stöd i planeringsarbetet från Lpfö98, övriga styrdokument, 

förskolechef, kollegor? 

(Vilket arbetssätt är bäst och hur/var motiveras det?) 

 

11. Beskriv ditt drömscenario när det gäller MM-verksamhet… 

(planering, upplägg, personal, utbildning etc.) 

 

 

 

 

 


