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Frågebatteri i Förskolans modersmålsbarometer 

Förskolans modersmålsbarometer bygger på en enkät som skickats ut till Sveriges 

kommuner under perioden 18 april–4 maj 2018. 204 av 290 kommuner valde att besvara 

enkäten.  

 

I enkäten ställdes fem frågor om kommunernas arbete med modersmål i förskolor. Svaren 

poängsattes sedan på en skala med 24 som maxpoäng. Kommunerna rankades baserat på 

sin totalpoäng. Positiva svar som ”Ja” eller ”I mycket hög utsträckning” genererade 4 

poäng, medan negativa svar som ”Nej” eller ”I mycket låg utsträckning” genererade 0 

poäng. Vid varje fråga fanns svarsalternativet ”Vet ej” som genererade 0 poäng.  

Frågebatteri i Förskolans modersmålsbarometer  

Frågorna nedan ställdes till kommunerna inför framtagandet av barometern. Efter varje 

svarsalternativ finns en siffra inom parantes som visar vilken poäng som frågan genererar. 

Denna poäng var inte synlig för respondenterna, men finns med i detta dokument för 

tydlighet.  

 

Bakgrundsfrågor:  

 

Vilken kommun avser svaren?  

Vilken roll har du hos kommunen?  
 
1. Finns det en strategi i kommunen för hur förskolor ska arbeta med att 

utveckla flerspråkiga barns modersmål? 
 

• Ja (4) 

• Nej (0) 

• Vet ej (0) 

 

2. Enligt skollagen ska förskolan medverka till att barn med annat modersmål 

än svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt 

modersmål. I vilken utsträckning bedömer du att förskolorna i er kommun 

lever upp till skollagens krav om modersmål i förskolan? 

 

• I mycket hög utsträckning (4) 

• I ganska hög utsträckning (3) 

• I ganska låg utsträckning (1) 

• I mycket låg utsträckning (0) 

• Vet ej (0) 
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3. Kartlägger ni vilka modersmål som talas av barnen på förskolorna i er 

kommun? 

 

• Ja (4) 

• Nej (0) 

• Vet ej (0) 

 

4. Har ni en särskild budget i er kommun till arbetet med språkutveckling på 

andra modersmål än svenska inom förskolan?  

 

• Ja (4) 

• Nej (0) 

• Vet ej (0) 

 

5. Hur arbetar ni för att flerspråkiga barn ska kunna utveckla sitt modersmål i 

era förskolor? (Flervalsfråga) 

 

• Vi rekryterar aktivt flerspråkig personal (1) 

• Vi har särskilda lärare i modersmålsstöd (1) 

• Vi har anställda kulturstödjare (1) 

• Vi använder digitala tjänster med inlästa böcker på andra språk (1) 

• Vi anländer andra digitala appar i syfte att stötta modersmålet (1) 

• Vi besöker bibliotek (1) 

• Vi kompetensutvecklar pedagogerna (1) 

• Annat: ____________ (1) 

• Inget av ovan (0) 

 

 

Avslutande fråga: Jag vill gärna ha nyheter och information från ILT Inläsningstjänst om 

modersmål i förskolan. (Ange mejladress) 

 


